
0 CLUSTER EUROPEU DE PORTUGAL EM TERMOS 
DE COMERCIO INTRA-SECTORIAL: ANALISE AO NfVEL 
DOS PRINCIPAlS PRODUTOS PARA 0 PERfODO 1983-1992 (*) 

Horacia Crespo Faustino(**) 

lntrodu~ao 

0 comercio intra-sectorial e, basicamente, urn comercio de produtos di
ferenciados. A diferencia<;ao do produto pode ser feita ao nfvel da produ<;ao 
e ou ao nfvel do consumo. Este tipo de comercio dentro da mesma indus
tria -a urn nfvel desagregado temos urn comercio intraproduto, que reflec
te, sem o problema da agrega<;ao estatfstica, o fen6meno de se exportar e 
importar o mesmo produto - ocorre mais frequentemente entre os pafses 
desenvolvidos e tern aumentado nas zonas que sofrem processos de inte
gra<;ao econ6mica. 

Assim, como variaveis explicativas do comercio intra-sectorial surgem: 1) a 
proximidade geografica dos parceiros comerciais; i1) a semelhan<;a do nfvel de 
desenvolvimento (incluindo aqui nao s6 os nfveis do produto per capita, como 
tambem, a semelhan<;a nos padroes de consumo, de gostos, de cultura, de 
cuidados de saude, etc.,); iii) a intensidade em capital humano nos seus dife
rentes nfveis de qualifica<;ao utilizada no processo produtivo, particularmente na 
sua componente de inova<;ao/imita<;ao e design; iv) as barreiras tarifarias e nao 
tarifarias ao comercio; v) as economias de escala; etc. (1). Ou seja, temos va
riaveis que reflectem as caracterfsticas especfficas as industrias e variaveis que 
reflectem as caracterfsticas especfficas dos pafses. 

Partindo da posi<;ao que o comercio intra-sectorial e urn tipo de comercio 
caracterfstico dos pafses desenvolvidos que se refor<;a, globalmente, com os 
processos de integra<;ao econ6mica, para analisar a situa<;ao de Portugal ne
cessitamos de: 1) verificar se o processo de integra<;ao de Portugal tern refor<;a
do ou nao o nosso padrao de comercio intra-sectorial, ou seja, se o peso do 
comercio intra-sectorial em Portugal anda no mesmo sentido do aumento do 
peso do comercio intra-sectorial ao nfvel da Comunidade (2); iJ) verificar se na 

(') Este artigo baseia-se na minha lese de doutoramento. Os principais resultados foram ja 
publicados nos Cademos de Econ6micas (documento de trabalho n.2 1/94). 

(") Professor de Economia no ISEG. 
( 1) A questao relativa as determinantes do comercio intra-sectorial sera objecto de urn pro

ximo artigo. 
(2) Ap6s a criayao da Comunidade Econ6mica Europeia alguns economistas (Verdoom, 1960, 

Balassa, 1965, 1966, Grubel 1967) demonstraram que a reduyao dos direitos tarifarios no quadro 
da Uniao Aduaneira teve como consequencia o aumento do peso do comercio intra-sectorial en
tre os parses membros. Esta hip6tese, que foi pacffica em termos te6ricos e em termos dos es
tudos empfricos durante os anos 70 e 80, comeyou recentemente a ser contestada por diversos 
autores, como S. Globerman e J. Dean (1992) e J. Torstensson (1995). 
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ultima etapa do processo de integragao econ6mica - preparagao para o mer
cado unico- houve alguma alteragao qualitativa no padrao de comercio e no 
padrao de especializagao. 

Por outro lado interessava saber quais os produtos que estavam a contri
buir positivamente para o reforgo da especializagao intra-sectorial e quais os 
produtos que contribulam negativamente. Esta analise ao nlvel do produto era 
necessaria porque o tipo de instrumentos utilizados para medir o comercio e a 
especializagao intra-sectorial nao eram imunes ao problema da agregagao es
tatfstica. 

Conforme vimos em Faustino {1992) os conceitos de padrao de comercio 
e padrao de especializagao sao geralmente utilizados como sin6nimos, embora 
isso nao seja teoricamente correcto: a aheragao do padrao de especializagao 
industrial prende-se com a alteragao das produg6es relativas dos diferentes 
sectores que comp6em a industria transformadora. Por isso, decidimos utilizar 
dois Indices de especializagao intra-sectorial para compararmos a evolugao dos 
Indices de comercio intra-sectorial com a evolugao dos Indices de especializa
gao intra-sectorial. lnfelizmente. os resultados sao pouco conclusivos porque s6 
tfnhamos dados disponlveis do valor bruto de produgao (VBP) ate 1989. 

Recentemente, principalmente a partir de 1994, surgiu uma nova medida 
do comercio intra-sectorial: o lndice de comercio intra-sectorial marginal. Pre
tende medir o peso do comercio intra-sectorial nos novos fluxos intertemporais. 
0 trabalho pioneiro nesta materia deve-se a C. Hamilton e P. Kniest {1991), e 
a D. Greenaway, R. Hine e R. Elliot, que criticaram o lndice inicialmente pro
posto e avangaram com novas propostas. Dal para ca os documentos de tra
balho e artigos sobre os novos Indices tem-se multiplicado, principalmente na 
preocupagao de relacionar os problemas do ajustamento estrutural com a evo
lugao do comercio intra-sectorial marginal. Neste artigo n6s apresentamos uma 
secgao com estes novos Indices, mas nao fazemos qualquer aplicagao emplrica. 
Na nossa opiniao as conclus6es a que chegamos utilizando o lndice de Grube! 
e Lloyd ao nlvel dos 20 e 40 principais produtos do comercio bilateral e comu
nitario (lndice que designamos por BcEE) e utilizando os Indices de especializa
gao intra-sectorial bern como os conceitos de cluster de produtos e nucleo duro 
e nucleo duro alargado do cluster nao serao postas em causa pelos novos 
Indices. Acresce, alem disso, que a nossa analise foi complementada pelos 
Indices de especializagao que utilizam os valores da productao e do consumo 
aparente - ao passo que os Indices de comercio intra-sectorial marginal s6 
utilizam exclusivamente os fluxos comerciais. Alem disso, e numa primeira ana
lise, nao nos parece teoricamente correcto que os problemas do ajustamento 
estrutural possam ser desligados dos valores iniciais do nlvel de produgao e do 
nlvel do comercio. Mas estas quest6es, bern como a comparagao de resulta
dos, utilizando a nossa metodologia e os novos Indices de comercio marginal, 
serao desenvolvidas num artigo proximo. 

Outra questao que se levantava era a existencia de outras metodologias 
para a analise da estrutura produtiva, particularmente a metodologia utilizada 
pela equipa de M. Porter, que produziu recomendag6es de polftica industrial 
quanto aos «clusters de sectores» em que Portugal se devia apoiar para erigir 
a sua «vantagem competitiva nacional». Logo, havia, tambem, que confrontar 
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resultados e ao mesmo tempo mostrar que a analise agregada ao nlvel dos 
sectores esconde (obscurece) muita da verdade sobre a situac;:ao real do pa
drao de especializac;:ao e de comercio. 

Assim, o trabalho foi estruturado para partir de uma analise o mais 
desagregada posslvel (o nlvel do produto) para passar a urn nlvel de agrega
c;:ao maior (os subsectores) e terminar com a agregac;:ao ao nlvel do sector (tres 
dlgitos da CAE) (3). 

Nao levantamos aqui a questao da relac;:ao entre ajustamento estrutural e 
comercio intra-sectorial. E geralmente aceite que a via da especializac;:ao intra
-sectorial facilita o ajustamento estrutural, mas esta questao tambem esta a sofrer 
desenvolvimentos recentes e a tornar-se controversa (4). 

0 artigo esta estruturado da seguinte forma: na primeira sec9ao apresen
tamos os Indices de comercio e de especializac;:ao intra-sectorial, incluindo aqui 
o lndice BcEE (que criamos para medir o comercio intra-sectorial intracomunitario 
de Portugal ao nlvel dos 20 e dos 40 principais produtos do comercio bilateral) 
e os novas Indices de comercio intra-sectorial marginal. Na segunda sec9ao 
calculamos os Indices B e C de Grube! e Lloyd e o lndice BcEE ao nlvel dos 
20 e dos 40 principais produtos do comercio bilateral e para os anos de 1983, 
1985, 1989 e 1992. Fazemos, tambem, o ranking dos principais parceiros co
munitarios em termos de comercio intra-sectorial. Na terceira sec9ao isolamos 
0 cluster de produtos e 0 nucleo duro e nucleo duro alargado do cluster em 
termos de comercio intra-sectorial de Portugal ao nlvel dos 20 e dos 40 princi
pais produtos do comercio bilateral e comunitario. Esta analise e feita para os 
mesmos anos e para os perlodos 1983-1985, 1985-1989 e 1989-1992. Na quarta 
sec9ao calculamos, para os mesmos anos, os Indices de comercio e de espe
cializac;:ao intra-sectorial ao nlvel dos cinco principais sectores de exporta
c;:ao e de importac;:ao e utilizando uma desagregac;:ao a tres e a cinco dlgitos da 
CAE. Finalmente apresentamos as nossas principais conclus6es. 

1 - lndicadores de comercio intra-sectorial e de especializagao intra
-sectorial 

Vamos apresentar aqui os os indicadores de uma forma sintetica. Para 
uma justificac;:ao detalhada sobre os indicadores de comercio e de especializa
c;:ao intra-sectorial v. Faustino (1992a). 

Grube! e Lloyd (1975, pp. 20-23) definem o comercio intra-sectorial como 
a diferenc;:a entre a balanc;:a comercial do sector i(Xi- Mi) e o comercio total 
desse mesmo sector (Xi+ M), ou seja: 

(3) Neste artigo limitamo-nos a analise ao nfvel do produto e ao nfvel dos cinco principais 
sectores de importac;:ao e exportac;:ao. Para uma analise ao nfvel da industria transformadora, 
v. Faustino (1994b). 

( 4) Sobre esta questao v. H. Faustino (1992b), H. Faustino (1994b), M. Brulhart (1994) e 
M. Brulhart e R. Elliot (1995). 
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Note-se que: 1) se ~> M1 temos R1= X1+ M1- ~+ M1= 2M1; il) se X1< M1 
temos R1= X1+ M1- M1+ X1= 2X; Logo, uma medida alternativa para R1 e consi
derar o menor dos valores das exporta96es e importa(foes e multiplicar por dois. 

Para facilitar a compara(fao entre sectores ou paises o indicador e apre
sentado como nicio, sendo o denominador o comercio total, ou seja: 

Para o total dos n sectores de urn pais o indicador 81 vern: 

B={t.~X,+ M1)-t. I X1-M1~1 t. (X,+ M+100= 
={ #, 1 (X,+ M1)- I x,- M,l!! #, (Xi+ M1>} x 100 

8 = ~ 8; ~X;+ M;) I ~ (X;+ M; ~ X 1 00 

Assim, o indicador 8 corresponde a media ponderada de 81 pela participa
<fao de cada sector no comercio global. Ou seja, a media ponderada do comer
cio intra-sectorial - pondera<t§o dada pelo peso do comercio de cada sector 
no comercio total - e igual a soma do comercio intra-sectorial de todos os sec
teres expresso como percentagem do comercio total (5). 

Falta ainda considerar o peso da balan9a comercial no total do comercio 
e o grau de abertura ao exterior, ou seja, o peso do comercio na estrutura 
produtiva do Pais. 

Note-se que se o saldo da balan9a comercial nao for nulo para cada pro
duto 8, nunca atingira o valor 1 00, e isto independentemente dos valores do 
comercio dos paises. 

A introdu<t§o do peso da balan9a comercial e feita subtraindo ao comercio 
total (denominador do indice B) o saldo da balan9a comercial em termos abso
lutes. Logicamente que o valor de 8 assim ajustado vira maior. Por urn artificio 
de calculo o novo 8-ajustado (que Grubel e Lloyd designam por C) e-nos dado 
pela seguinte expressao (6): 

C=81(1-K) 

em que 

Quando K aumenta, ou seja, quando aumenta o peso do defice ou supe
ravite da balan9a comercial no total do comercio, aumenta o indicador ajustado 
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de comercio intra-sectorial. Este indicador varia no intervale fechado [0, 1 00]: 
quando s6 ha comercio intra-sectorial C = 8 = 1 00, com K = 0 e quando s6 ha 
comercio intersectorial C = 8 = 0, com K = 1 (neste caso nao se pode utilizar o 
indice C). 

No entanto, o indicador continua a nao reflectir o grau de abertura do Pais 
ao exterior. Para isso e necessario a cria<;ao de urn indicador que parte da 
definictao de comercio intra-sectorial dada por Grubel e Lloyd, mas que incorpo
ra tambem a produ<;ao como variavel de escala (1). 

Os indicadores de medida do comercio intra-sectorial e intracomunitario de Portugal ao nivel 
dos 20 e dos 40 principais produtos 

com i = 1, ... , 20 (ou 40) produtos e j = 1, ... 10 pafses e em que Rif representa 
o comercio intra-sectorial (em termos absolutes) dos 20 (ou 40) produtos. 
A utilizac.tao das iniciais CEE significa que o indice · reflecte o comercio intra
-sectorial com todos os parceiros comunitarios. 

Este indice, criado por n6s, difere da media simples dos indices 8 para 
cada pais por ser uma media dos indices 8 ponderada pelo peso do comercio 
bilateral com o pais i no comercio total dos 20 (40) produtos. Ou seja: 

Da mesma forma, temos: 

CcEE = 8cEE I (1 - K*) 
em que 

K*= (1 LLXif-LLMq)l )ILL(Xij+ Mq) 

Aquino (1978) propos a correcc.tao do indice 8 de Grubel e Lloyd de 
forma a eliminar o efeito do comercio intra-sectorial global, ou seja, eliminar 
I 'LXq- 'LMg I. Para isso estabeleu urn factor de conversao dos fluxos comer
dais de forma que se tivesse 'LX*i = 'LM*i (em que o asterisco designa os no
vos valores comerciais depois de transformados). A regra e tal que temos sem
pre 'LX1 = 'LM1 = 1/2 'L(X1 + M1). Em Faustino (1992a) tomamos posictao 
desfavoravel a utilizac.tao do indice de Aquino: para se eliminar o comercio 
intersectorial global acaba-se por criar indices de comercio ao nivel da industria 
e do produto que nada tern a ver com a realidade. 

(1) V. Faustino (1992a) e neste artigo a parte relativa aos indicadores ecleticos. Na tese de 
doutoramento calculamos os valores para este indicador com desagregayao a tres e a cinco digios 
da CAE. No entanto, o facto de nao haver dados disponiveis da prodUI;:ao para o ano de 1992 
limitou o alcance dos resultados. 
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Os indicadores de comercio intra-sectorial marginal 

Hamilton e Kniest (1991) propuseram o seguinte indicador de comercio intra
-sectorial marginal (MilT): 

MilT= (Xt- Xt-n) I (Mt- Mt-n). se liM> fl. X> 0 
= (Mt- Mt-n) I (Xt- Xt-n), se ll.X >liM> 0 
= indefinido, se ll.X e ou liM< 0 

O~MIIT~1. se ll.X, ll.M>O 

Alem de ser indefinido para valores negatives de ll.X e ou liM, este indi
cador nao permitia a compara<fao entre industrias de diferentes dimensoes: nao 
eliminava o efeito escala. Outra insuficiencia levantada por Greenaway, Hine e 
Elliot (1994) prendia-se com a questao de considerar os fluxes em termos no
minais e nao em termos reais (8). A sua importancia advinha de ligar as ques
t6es do ajustamento - urn problema de analise dina mica - as varia96es dos 
fluxes comerciais intra-sectoriais (analise dinamica). 

Depois das crfticas de Greenaway et. a/. o fndice de comercio intra-sectorial 
marginal assumiu a seguinte forma (v., por exemplo, Brulhart, 1994, e Brulhart 
e Elliot, 1995): 

A= (I fl. X I + I liM I - I fl. X- fl. M I) I (I fl. X I + I fl. M I) = 
= 1-(1 ll.X-ll.M 1)1(1 ll.X I+ I liM I) 

0 ~ A ~ 1, significando o valor 0 que o comercio marginal numa dada industria 
foi todo do tipo intersectorial e o valor 1 que o aumento do comercio verificado 
de urn perfodo para o outre foi todo do tipo intra-sectorial. 

8=1-A=(ll.X-ll.M)I(I ll.X I+ I liM I) 

Este indicador 8 pretende, segundo os seus autores, medir a distribui<{8o 
dos ganhos (entre as industrias, ou paises) resultante da variagao do comercio 
intra-sectorial marginal. 

Qualquer destes indicadores pede, tambem, ser calculado ao nfvel do pafs. 
Assim, conforme Brulhart (1994), e designando por A; o indicador ao nfvel da 
industria e por A* o indicador ao nfvel do pafs, temos: 

(8) Oaf que Greenaway, Hine e Elliot (1994) avancem com outro indicador a partir da de
fini~ao de comercio intra-sectorial de Grubel e Lloyd: t!.R/Def/ator. Ou seja, este indicador da-nos 
a varia~o do comercio intra-sectorial em termos reais. Em Faustino (1994b, p. 533) calculamos, 
tambem, o comercio intra-sectorial em termos absolutes (Ri) para os 20 e para os 40 principais 
produtos do nosso comercio bilateral comunitario e para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992, o 
que permite calcular a t!.Ri em termos nominais. Para passarmos a valores reais basta deflacionar 
por um fndice de pre~os para os produtos da industria transformadora. 
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Note-se, numa primeira analise, que: t) ao passo que a fl B (ou fl BcEE• 
conforme o nosso estudo) nos permite comparar o padrao de comercio em dois 
momentos do tempo (estatica comparativa), o indicador de comercio intra-sectorial 
marginal permite ver de que tipo (intersectorial ou intra-sectorial) foi o ajusta
mento entre esses dois pontos de equilibria (9): logo sao dois tipos diferentes 
de analise e ambos sao validos; it) note-se que flB1= flR11 flL(X1+ M1) :t: A1. Logo 
os dois indicadores tanto podem estar correlacionados negativamente como 
positivamente ou haver mesmo ausencia de correlac;ao; iit) o indicador de Grubel 
e Lloyd e urn verdadeiro fndice, porque parte da definic;ao de comercio intra
-sectorial para depois escalar essa variavel de forma a permitir comparac;6es. 
Ao mesmo tempo a variavel de escala nao e arbitraria (10). E esta questao nao 
e de somenos importfmcia como mostro em Faustino (1991 ); iv) por outro lado, 
como ja referi anteriormente, a alterac;ao do padrao de comercio nao significa 
alterac;ao de especializac;ao em termos de produc;ao e qualquer problema de 
ajustamento estrutural e sempre urn problema de alterac;ao da estrutura produ
tiva (alterac;ao da afectac;ao dos factores produtivos particularmente do factor 
trabalho e do factor capital humano nos seus diferentes nfveis de qualificac;ao 
com consequencias ao nfvel das suas remunerac;6es absolutas e relativas). Oaf 
que seja importante alem dos indicadores de comercio utilizar indicadores de 
especializac;ao e urn conjunto de outros indicadores como os Indices de vanta
gens comparativas reveladas, a medida da intensidade em capital humano em 
termos de stock e em termos de fluxo (considerando-o primeiro como factor 
homogeneo e depois como urn factor heterogeneo com diferentes nfveis de 
qualificac;ao), Indices de concentrac;ao industrial, peso das PME, etc., seguindo 
aquila a que designei na tese como modelo (ou paradigma) ecletico para a 
explicac;ao do padrao de comercio e de especializac;ao intra-sectorial; v) a alte
rac;ao da especializac;ao faz-se a partir de urn grandeza concreta do volume de 
produc;ao e de comercio - logo os valores marginais sao insuficientes para a 
questao dos custos de ajustamento (11 ); vt) muitos autores, como vimos, tern 
utilizado Indices de especializac;ao. Os pr6prios Indices de VCR (vantagens com
parativas reveladas) podem ser considerados Indices ecleticos de especializa
c;ao e tern sido utilizados como medida de competitividade: como a lei da van-

( 9) Note-se que R; = X;+ M;- I X;- M; I. Assim, se X;> M; vern R; =2M;; se X;< M; vern 
R;= 2X;. Suponhamos que no ano 1 temos X1 < M1 e )(2 > M2.. Se do ano 1 para o ano 2 hou
ver s6 aumento em X1 e em M2. houve aumento do fndice de comercio intra-sectorial, mas esse 
aumento foi s6 devido a um aumento marginal em termos de comercio intersectorial. Ou seja, 
houve diminuigao do saldo da balanga comercial em cada um dos dois sectores, mas essa dimi
nuigao ficou-se a dever a um aumento exclusive do comercio intersectorial. Note-se que de uma 
forma diferente, esta alteragao e captada pelo fndice de vantagens comparativas de Balassa, com 
a vantagem de ser um indicador que elimina o efeito escala. 

( 10) Brulhart (1994) considera importante a questao da variavel de escala. Por isso propoe 
um novo fndice Asc=LV;A;, em que V;= V;II:V;. com i= 1, ... k sectores e V tanto pode ser o 
comercio global (X;+ M;) como a produyao, as vendas ou o emprego, no ano inicial ou no ano 
final. 

( 11 ) Brulhart (1994) considera que eo padrao da alteragao dos fluxos comerciais- reflec
tido pelo fndice de comercio intra-sectorial marginal - que e importante para 0 problema do ajus
tamento estrutural. Ou seja, segundo a sua opiniao, nao e tanto a estrutura do comercio num 
dado perfodo (e a sua evolugao) nem o volume de produ9ao e comercio que sao importantes 
para o ajustamento, mas a alteragao da proporgao dos fluxos de comercio. 
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tagem comparativa continua valida, os Indices de VCR continuam validos, tam
bern, e penso que reflectem melhor a alterayao da posic;:ao relativa dos diferen
tes sectores em termos de custos relatives e de produc;:oes relativas do que o 
lndice B proposto por Brulhart; vii) a propria explicac;:ao dos custos do ajusta
mento estrutural devem ser analisados a luz do modele ecletico, como defendi 
na tese: modelos econometricos com diferentes especificac;:oes suportadas por 
diferentes correntes te6ricas, indicadores variados, cruzamento de informacao e 
dos resultados: uma repetic;:ao deliberada para chegar a conclusoes mais rea
listas. 

Os indicadores da meclida da especializa9iio intra-sectorial 

Como o comercio intersectorial e dado por X- M e o comercio intra-sectorial 
e dado por X+ M- I X- M I , logo quanto mais proximo estiverem os valores 
de X e M maior sera o comercio intra-sectorial e quanto mais afastados estive
rem os valores de X e M maior sera o comercio intersectorial. Desta forma, 
como a alterac;:ao da especializayao significa alterac;:ao da produc;:ao ( 01) relati
va dos sectores, uma forma simples de vermes se a alterac;:ao se faz numa via 
intersectorial ou intra-sectorial e comparamos para cada sector os racios ~I q 
e JYI 01. Se o valor dos racios se aproximarem e ou evolulrem no mesmo 
sentido, estamos perante o reforc;:o da especializac;:ao intra-sectorial. Caso con
trario, a via da especializayao sera intersectorial. Como iremos ver os Indices 
de Grenaway e Milner baseiam-se nestas considerac;:oes. 

Greenaway e Milner(1986) consideram os dois seguintes Indices: 

e 

Consoante a evoluc;:ao destes dois Indices assim teremos uma especiali
zac;:ao interindustrial ou intra-industrial. Assim: se s1 aumenta e G1 diminui a es
pecializac;:ao sera interindustrial; se s1 diminui e G1 aumenta a especializayao 
sera intra-industrial. Se aceitassemos a tese de que o comercio intra-sectorial e 
urn problema de agregac;:ao estatfstica, entao a urn nlvel muito desagregado s1 
seria igual a G1. Se aceitarmos que a agregac;:ao estatfstica inflaciona a medida 
do comercio intra-sectorial - o que e correcto- entao a urn nlvel fino de de
sagregac;:ao as diferenc;:as entre s1 e G1 serao menores. No entanto o resultado 
da analise nao se alterara porque o que interessa e a evoluc;:ao dos dois indi
cadores ao Iongo de urn perlodo considerado. 

Para o pals os indicadores virao: 

S=:LI Xj-~1 ILQJ 
j j 

G=L I Xj+ ~I ILQJ 
j j 
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Ha outros indicadores de especializactao intra-sectorial. Por exemplo, 
Hufbauer e Chilas {1974) utilizam urn indicador que relaciona o comercio 
intersectorial, em valor absolute, com o valor acrescentado. Para o produto ou 
sector j, o indicador, para dois ou mais paises, e o seguinte: 

n n 

si = :r, I xu- Mg It :r, VABq 
i i 

em que i indica o pais, j o produto e VABq o valor acrescentado bruto na pro
ductao de j. 

Para o pais, o indica de especializaCfiio e: 

n n 

S;= L I X;-M;iti,VAB; 
j j 

Por urn artificio de calculo podemos decompor o indicador S1 em duas 
parcel as: 

S1= [*1 X1-M1 it*(X1+Mj. [*(X1+M1~1* VAB1 

o que o aproxima do indicador de comercio de Balassa {1966) ponderado pelo 
grau de abertura da economia. Logo e a semelhancta do indica de Balassa 
quanto mais proximo de zero maior sera a especializactao intra-sectorial. 

Nos iremos utilizar urn indicador de especializactao intra-sectorial que cria
mos a partir da definictao de comercio intra-sectorial {em valor absolute) de 
Grubel e Lloyd. Assim, temos: 

Este indicador ao nivel da industria toma o valor zero quando nao existe 
especializactao intra-industrial. Valores crescentes deste indicador significa que 
aumenta a especializactao intra-industrial na industria j. Note-se que se ~ = Mi, 
ou seja se so houver comercio intra-industrial e se a propensao a exportar da 
industria j for de 50 % o indicador assumiria o valor 1. 

Para o pais o indicador vira: 

IEI=I, {{~+ ~)-1 Xj-~ I }/I,Oj 
j j 

Os indicadores ecltUicos 

Estes indicadores tanto podem ser utilizados como medida de comercio 
como de especializactao intra-sectorial. Sao mais indicadores de medida do 
comercio do que de especializactao, mas mesmo em termos de especializactao 
nao respeitam a posictao das exportact6es liquidas serem a variavel correcta 
para definir o comercio intersectorial. 

0 indicador ecletico que propomos permits estabelecer uma relactao com 
o indice B de Grubel e Lloyd. Tern todos os inconvenientes dos indices que 
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utilizam o consumo aparente e nao unicamente a produgao como varlavel de 
escala. Tern alem disso as vantagens de partir da definigao de comercio intra
-sectorial de Grube! e Lloyd que consideramos a mais correcta e de permitir 
estabelecer uma relagao entre este lndice e o lndice 8, de comercio intra
-sectorial, de Grube! e Lloyd. 

Se dividirmos o lndice R1de Grube! e Lloyd pela variavel CA1= q+ M1- ~ 
(consumo aparente) temos: 

ou, ainda: 

em que lj= I ~- M1 I I CA1 eo lndice de intensidade das exportag6es lfquidas 
de Bowen (1983) em modulo. 

Note-se que nem Grube! e Lloyd nem Aquino ou outros crlticos dos Indi
ces de Grube! e Lloyd utilizam o consumo aparente como variavel de escala: 
se a produgao for muito elevada relativamente as exportag6es liquidas a varia
vel CA como variavel de escala enviesa o lndice R para valores proximos de 
zero. Ou seja, nao e indiferente ponderar pelo peso de cada industria no co
mercio total ou ponderar pelo peso de cada industria na procura global. Assim, 
se utilizarmos o lndice B; de Grube! e Lloyd para medirmos o comercio intra
-sectorial para o conjunto dos sectores, e no caso dos palses mais desenvolvi
dos em que a propensao a exportar e pequena, o resultado que obteremos 
sera sempre mais proximo de JT do que de Rl CA. 

Logo R1 I CA1 e mais urn indicador de especializagao intra-sectorial do que 
de comercio intra-sectorial. Como utiliza, contudo, o consumo aparente e nao 
exclusivamente a produgao como variavel de escala preferimos incluf-lo nesta 
secgao de indicadores sem uma rigorosa base teorica: indicadores ecleticos. 0 
facto de o termos criado e que ele nos possibilita uma comparagao com o In
dice 8 de Grube! e Lloyd: para urn determinado valor da propensao a exportar 
os dois indicadores sao iguais, como veremos. 

Ao nlvel do pals temos: 

Comparagao do indicador 8 de Grube! e Lloyd com o indicador RID: 

Se 0 = 2X, en tao Rl CA = B; 
Se 0 > 2X, entao Rl CA < B; 
Se 0 < 2X, en tao Rl CA > B. 

Ou seja o indicador de «especializagao» intra-sectorial, RICA, e maior 
que o indicador de comercio intra-sectorial, B, quando os palses tern uma 
grande propensao a exportar (quando exportam mais de metade do que pro
duzem), e RICA> 8 quando os palses tern uma grande propensao a expor
tar. Quando o pals exporta exactamente metade do que produz entao os in
dicadores sao iguais. 
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2 -Analise do comercio intra-sectorial de Portugal ao nlvel dos 20 e dos 
40 principais produtos do comercio bilateral comunitario para o pe
rlodo 1983-1992 e o ranking dos principais parceiros 

2.1 - Calculo dos rndices agregados 8 e C de Grubel e Lloyd e do lndice BcEE para os 
anos de 1983, 1985, 1989 e 1992, ao nlvel dos 20 principais produtos e ranking dos 

principais parceiros 

0 quadro seguinte sintetiza a analise do comercio intra-sectorial entre 
Portugal e. os pafses membros da Comunidade Europeia para os quatro anos 
escolhidos, ao nfvel dos 20 principais produtos de exporta~ao e importa~ao (os 
20 produtos que tern o valor mais elevado do fluxo comercial: X;+ M1). 0 fndi
ce C difere do fndice 8, porque corrige (ajusta) este ultimo da influencia do 
saldo comercial dos 20 produtos considerados. Calculamos, tambem, para cada 
ano a media e o desvio padrao do fndice 8 em rela~ao a todos os parceiros 
comun~arios, bern como o fndice 8 para o conjunto dos paises (fndice 8cEE) (12). 

Num outro quadro apresentamos o peso destes 20 produtos, para verrnos ate 
que ponto a amostra e significativa e para analisarmos a evolu~ao do peso dos 
20 principais produtos ao Iongo da decada. 

fndices de comercio intra-sectorial, 8 e C, ao nlvel dos 20 principais produtos 
do comercio de portugal com cada parceiro comunitario 

1983 1985 1989 1992 
- - - -

Indices Indices Indices Indices 

8 c 8 c 8 c 8 c 

Espanha ..................... 0,223 0,314 0,3099 0,4894 0,457 0,679 0,395 0,595 
Gracia ......................... nd nd nd nd 0 0 0 0 
Franc;;a ........................ 0,410 0,544 0,3171 0,5194 0,234 0,318 0,326 0,334 
ltalia ............................ 0,255 0,285 0,20 0,218 0,275 0,986 0,193 0,909 
Alemanha ................... 0,286 0,287 0,3265 0,4246 0,260 0,332 0,280 0,336 
Rei no Unido ............... 0,072 0,104 0,092 0,115 0,081 0,105 0,234 0,270 
lr1anda ......................... nd nd nd nd 0 0 0,021 0,029 
Holanda ...................... 0,196 0,239 0,235 0,489 0,158 0,159 0,173 0,221 
Dinamarca .................. nd nd nd nd 0,0438 0,0921 0,0728 0,173 
Belgica-Luxemburgo ... 0,227 0,286 0,145 0,218 0,224 0,283 0,261 0,321 

Media .......................... 0,2384 0,2941 0,2322 0,3533 0,2150 0,3670 0,2173 0,3542 
Desvio padrao ............ 0,0940 0,1208 0,0849 0,1526 0,1198 0,2917 0,1113 0,2429 
BcEE (media ponderada) 0,2435 0,2390 0,2422 0,2788 

Fonte: ICEP, ccDados do comercio extemo por pafses para os anos de 1983, 1985, 1989 
e 1992». 

(12) Nao calculamos o fndice CcEE porque pela analise dos quadros verificamos que em 
termos de tendencia as conclus6es tiradas a partir do fndice C nao diferiam substancialmente das 
conclus6es tiradas a partir do fndice B. 
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Para os anos de 1989 e 1992 os produtos sao os mesmos e estao orde
nados por 1992, porque para estes anos a classificac;:ao e a mesma (Nomen
clatura Combinada). 

Peso dos 20 produtos nas exporta9oes (X), nas importa9oes (M) e no comercio (X+ M) 
com os paises membros da comunidade, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992 

1983 1985 1989 1992 

X M X+M X M X+M X M X+M X M X+M 

Espanha ...... 0,695 0,556 0,599 0,639 0,566 0,587 0,305 0,348 0,332 0,347 0,378 0,367 
Gracia .......... nd nd nd nd nd nd 0,752 0,152 0,523 0,654 0,516 0,623 
Franya ......... 0,686 0,385 0,530 0,744 0,379 0,575 0,574 0,289 0,421 0,543 0,346 0,425 
ltalia ............. 0,60 0,327 0,411 0,541 0,357 0,423 0,182 0,354 0,313 0,195 0,374 0,341 
Alemanha .... 0,504 0,337 0,404 0,598 0,327 0,454 0,493 0,232 0,342 0,548 0,30 0,408 
Reino Unido 0,636 0,365 0,333 0,652 0,369 0,535 0,473 0,325 0,402 0,511 0,37 0,438 
lrlanda ......... nd nd nd nd nd nd 0,429 0,465 0,448 0,48 0,547 0,520 
Holanda ....... 0,825 0,517 0,664 0,758 0,383 0,614 0,460 0,325 0,381 0,532 0,397 0,44 
Dinamarca ... nd nd nd nd nd nd 0,670 0,295 0,506 0,681 0,292 0,532 
Belgica-Luxem 

burgo ........ 0,689 0,390 0,528 0,628 0,384 0,518 0,387 0,315 0,340 0,429 0,327 0,362 

Fonte: ICEP, «Dados do comarcio extemo por pafses para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992". 

Analise dos resultados 

Considerando, primeiro, o fndice B. - Em 1992, a Espanha ocupava o pri
meiro Iugar dos nossos parceiros comunitarios em termos do peso do comercio 
intra-sectorial ao nfvel dos 20 principais produtos, com urn fndice B = 0,395. Em 
segundo Iugar surge a Franc;:a com urn fndice B = 0,326 e depois a Alemanha 
com B = 0,28, a Belgica-Luxemburgo com B = 0,261 e o Reino Unido com 
B = 0,234. No fundo da tabela surge a Grecia com quem nao temos comercio 
intra-sectorial ao nfvel dos 20 principais produtos e e,tambem, pouco significa
tive o comercio intra-sectorial com a lrlanda (B= 0,021} e com a Dinamarca 
(B = 0,0728}. 0 peso dos 20 produtos e significative em termos dos fluxos co
merciais, pois varia dos 34 % para a ltalia ate aos 62,3 % para a Grecia. E de 
realgar, tambem, que os primeiros pafses no ranking do comercio intra-sectorial 
ao nfvel destes 20 produtos sao, tambem, os primeiros no ranking dos nossos 
principais parceiros comerciais em 1992 (13). 

Ha varias hip6teses explicativas que resultam da analise dos dados (ou 
indiciadas pelos dados): o factor proximidade geografica (caso da Espanha e 

(13) Assim do total do comarcio de Portugal com a CEE (74,3% do total do comercio de 
Portugal: 75,3% das nossas exportac;:oes e 72% das nossas importac;:oes) Iemos que a Alema
nha ocupava o primeiro Iugar com 22,32 %, a Espanha o segundo Iugar com 21 ,52 % e seguiam
-se a Franc;:a com 18 %, o Reino Unido com 11 ,63 %, a ltalia com 10,53 %, a Holanda com 8,6 % 
e a Balgica-Luxemburgo com 4,8 %. A Gracia, Dinamarca e Holanda representavam, tomadas em 
conjunto,em 1992 s6 2,5 % do nosso comercio intracomunitario. 
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da Belgica-Luxemburgo); o factor peso do pais enquanto parceiro comercial (te
mos maior comercio intra-sectorial com os primeiros parceiros do ranking (Aie
manha, Espanha, Fran~) e menos com os ultimos do ranking (como eo caso 
da Grecia, Dinamarca e lrlanda); o factor desenvolvimento econ6mico (excluin
do o factor proximidade, temos, em geral, maior comercio intra-sectorial com os 
paises mais desenvolvidos da Comunidade). 

Em 1989 o panorama nao e muito diferente do que se verifica em 1992. 
Em 1989 a Espanha ocupava o primeiro Iugar, com B = 0,457, seguindo-se a 
ltalia com B = 0,275, a Alemanha com B = 0,26, a Franga com B = 0,234 e a 
Belgica-Luxemburgo com B = 0,224. Realce-se que de 1989 para 1992 a situa
gao melhorou ligeiramente em relagao a lrlanda e a Dinamarca, o mesmo nao 
se passando em relagao a Grecia (manteve-se a aus€mcia de comercio intra
-sectorial ao nivel dos 20 produtos). Realce-se, tambem, que a excepgao de 
ltalia, o indica 8 melhorou em relagao a todos os parceiros comunitarios de 
1989 para 1992. Como, para 1989 e 1992 os produtos sao os mesmos e orde
nados por 1992, e como o peso destes 20 produtos aumentou em relagao a 
todos os paises da Comunidade, podemos afirmar que para Portugal aumentou 
o comercio intra-sectorial intracomunitario no perfodo 1989-1992 e que esse co
mercia se concentra nos 20 principais produtos de importar;ao e exportar;ao com 
cada um dos pafses. lremos, depois, ao nivel dos 40 principais produtos verse 
esta afirmagao se confirma ou nao. 

Quanto aos principais parceiros comerciais de Portugal em 1989, temos que 
o ranking se mantem, sucedendo o mesmo, com ligeiras diferengas, ao peso dos 
principais parceiros comunitarios, no nosso comercio intracomunitario (14). 

Vamos passar agora a analise para os anos anteriores a adesao de Por
tugal a CEE (15). 

Ano de 1985. - 0 ranking dos parceiros comerciais em que ha maior co
mercio intra-sectorial para os 20 produtos altera-se. A Alemanha ocupa a pri
meira posigao com uma percentagem de comercio intra-sectorial nos vinte pro
dutos de 32,65 %, segue-se a Franga com 31,71 % e s6 depois a Espanha 
com 30,99 %, os Paises Baixos com 23,5 % e a ltalia com 20 %. Nao dispuse
mos dos dados do comercio com a Grecia, a lrlanda e a Dinamarca, mas os 
resultados nao seriam, certamente, muito diferentes dos de 1989 e 1992, aten
dendo ao pouco peso destes paises no nosso comercio. Realce-se o peso dimi
nuto do . comercio intra-sectorial do comercio com o Rei no Unido em 1985, a 

(1 4) Assim temos: a Alemanha com 21,5 o/o, a Espanha com 19,86 o/o, a Franga com 18,7 o/o, 
o Reino Unido com 13,52 o/o e a ltalia com 10,4 o/o. 0 que aumentou de 1989 para 1992 foi o 
peso do comercio comunitario de Portugal, que passou de 69,55 o/o em 1989 (com 71 ,8 o/o nas 
exportag5es e 68,1 o/o nas importag5es) para 74,34 o/o em 1992 (com 75,2 o/o nas exportayees e 
73,8 o/o nas importagoes). 

(15) Como para 1985 e 1983 a classificagao e diferente e e diferente destes dois anos em 
relagao a 1989, os 20 principais produtos do comercio em qualquer destes anos difere e difere, 
tambem, em relagao a ordenagao de 1992. Logo, ainda que seja possfvel a comparagao dos 
indices de 1983, 1985 e 1992 - porque todos ales se referem aos 20 principais produtos do 
comercio -, ja a comparayiio com o indica de 1989 pressup5e que a ordenagao dos principais 
produtos segundo 1992 e a mesma segundo 1989. 
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semelhan9a de 1989 e de 1983, como veremos. Ou seja, ate 1989 o tipo de 
comercio com o Reino Unido e essencialmente intersectorial. 

Quante aos principais parceiros comerciais de Portugal em 1985, temos 
que o ranking se altera, embora a Alemanha continue a manter a primeira 
posi((ao. A maier altera((ao da-se em rela((ao a Espanha, que em 1985 ocupa
va s6 o quarto Iugar. 0 ranking em 1985 e o peso dos principais parceiros 
comunitarios, no nosso comercio com a CEE (incluindo a Espanha) sao os 
seguintes: a Alemanha com 23,49 %, o Reine Unido com 19,85 %, a Fran9a 
com 18,95 %, a Espanha com 11,36 %, os Pafses Baixos (Holanda) com 
8,97 % e a ltalia com 8,79 %. Estes seis pafses representavam 91,5 % do 
nosso comercio comunitario (1 6). 

Para o ano de 1983. 0 ranking em termos de comercio intra-sectorial (em 
percentagem) para os 20 produtos e o seguinte: primeiro a Fran9a com 41 %, 
em segundo Iugar a Alemanha com 28,6 %, em terceiro a ltalia com 25,5 %, 
em quarto a Belgica-Luxemburgo com 22,7% e s6 em quinto a Espanha com 
22,3 %. Ouanto ao ranking dos parceiros comerciais temos: a Alemanha com 
23,62 % do nosso comercio comunitario (incluindo a Espanha), o Reine Unido 
com 19,95 %, a Fran9a com 19,80 % a Holanda com 9,30% e a ltalia com 
9.28 %. A Espanha s6 surgia em sexto Iugar com 9,17 %. Estes seis pafses 
representavam 91 % do nosso comercio comunitario. 0 peso do comercio com 
a CEE (incluindo Espanha), 51.28% (com 62,53% nas exporta((6es e 44,92 % 
nas importa((6es) e semelhante ao de 1985. 

Em conclusao: podemos dizer que o comercio intracomunitario de Portu
gal se tern concentrado nos seis principais parceiros comerciais (Aiemanha, 
Espanha, Fran9a, Reine Unido, ltalia e Pafses Baixos) que tern representado 
mais de 90 % desse comercio. E tambem com esses pafses que se tern veri
ficado o maier fndice de comercio intra-sectorial, tomando por base os 20 prin
cipais produtos de importacao e exporta((ao. Esses 20 produtos representam, 
em geral mais de 40 % do comercio de Portugal com cada parceiro comunita
rio e, comparando 1985 com 1992, podemos dizer que a tendencia ap6s a 
adesao a GEE e a do refor9o do comercio intra-sectorial, embora essa tenden
cia nao seja muito acentuada e necessite de comprova9fio nos pr6ximos anos. 
Esta tendencia e acompanhada por esta outra: a do aumento do peso do co
mercia intracomunitario no nosso comercio global. Note-se, ainda,que: t} o co
mercia intra-sectorial com a Espanha ao nfvel dos 20 principais produtos teve 
uma quebra de 0,457, em 1989, para 0,395 em 1992, embora continue a ocu
par o primeiro Iugar do ranking; il) a melhoria em rela9ao a Alemanha e a Fran9a 
foi s6 de 2 pontes percentuais para cada; iit) ha uma melhoria significativa em 
rela9ao ao Reine Unido de 15 pontes percentuais e uma perda em rela~tao a 
ltalia de 8 pontes. A confirmar-se esta tendencia, estarfamos a perder a <<guer
ra» da via da especializayfio intra-industrial com a Espanha e a ltalia e a ganhci
la nitidamente em rela9fio ao Reino Unido, refor9ando, ligeiramente, as nossas 
posi96es em rela9fio a Fran9a e a Alemanha. 

(1 6) Quanto ao peso do comercio com a CEE (incluindo a Espanha) e de 52,93 % (com 
62,47% nas exporta96es e 45,94% nas importa96es) muito inferior relativamente a 1989 e 1992 
que foi, como vimos, de 69,55% e 74,34 %, respectivamente. 
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Considerando o lndice C. - 0 lndice C, ao eliminar o peso do comercio 
intersectorial global (neste caso o comercio intersectorial ao nlvel dos 20 pro
dutos) para que se tenha em consideragao s6 o fen6meno «puro» do comercio 
intra-sectorial, faz que a medida do comercio intra-sectorial aumente. Assim, o 
lndice C e superior ao lndice B excepto no caso em que a balanga comercial 
dos 20 produtos e nula (neste caso B = C). Como a correcgao altera o valor de 
B consoante a balanga comercial dos 20 produtos para os diferentes parceiros 
comerciais, temos que o ranking ordenado segundo o lndice C e (pode ser) 
diferente do ranking segundo o lndice B. No entanto, nao ha qualquer altera
gao da tendemcia para o perlodo 1983-1992, nem alteragao das principais con
clusoes a que chegamos utilizando o lndice B. 

Pelo quadro que apresentamos a seguir, podemos ver que a ordenagao 
do ranking se altera para todos os anos e s6 em 1983 a Franga mantem o 
primeiro Iugar segundo qualquer dos Indices. Para os cinco primeiros lugares 
do ranking temos: 

Ranking dos principais parceiros comerciais, segundo os indices B e C, ao nivel dos 20 
principais produtos do comercio bilateral e para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992 

1983 1985 

8 c 8 c 

Franc;a Franc;a RFA Franc;a 
RFA Espanha Franc;a Espanha 
Jtalia Belgica-Luxemburgo Espanha Parses Baixos 

Belgica-Luxemburgo RFA Parses Baixos RFA 
Espanha ltalia ltalia ltalia 

1989 1992 

8 c 8 c 

Espanha ltalia Espanha I tali a 
ltalia Espanha Franc;a Espanha 
RFA RFA RFA RFA 

Franc;a Franc;a Belgica-Luxemburgo Franc;a 
Belgica-Luxemburgo Belgica-Luxemburgo Reine Unido Belgica-Luxemburgo 

2.1.2- Calculo dos indices agregados 8 e C de Grubel e Lloyd e do indice BcEE para os 
anos de 1985, 1989 e 1992, ao nivel dos 40 principais produtos e ranking dos prin
cipais parceiros 

Seguindo o mesmo metoda, vamos apresentar os Indices 8 e C ao nlvel 
dos 40 principais produtos do nosso comercio com os nossos parceiros comu
nitarios, para os anos de 1985, 1989 e 1992 (1 7), bern como a media, o desvio 

( 17) Nao Iemos dados ao nfvel dos 40 principais produtos para o ano de 1983. 
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padrao e 0 fndice aGEE' Apresentarnos, tambem, 0 peso destes 40 produtos ao 
nfvel das exporta<t6es, importa<(6es e comercio com cada urn dos pafses. 

Cndices de comercio intra-sectorial, B e C, ao nlvel dos 40 principais produtos 
do comercio de portugal com cada parceiro comunitario 

1985 1989 1992 

fndices fndices fndices 

B c B c B c 

Espanha ..................................................... 0,2791 0,4386 0,438 0,568 0,369 0,507 
Grecia ........................................................ nd nd 0,021 0,038 0 0 
Franga ........................................................ 0,3005 0,4295 0,215 0,263 0,298 0,308 
ltalia ........................................................... 0,188 0,208 0,255 0,962 0,180 0,927 
Alemanha ................................................... 0,2778 0,3232 0,212 0,260 0,230 0,262 
Rei no Unido ·············································· 0,0767 0,115 0,094 0,138 0,231 0,289 
lr1anda ........................................................ nd nd 0 0 0,016 0,021 
Holanda ..................................................... 0,244 0,416 0,144 0,152 0,149 0,20 
Dinamarca ................................................. nd nd 0,042 0,086 0,069 0,132 
Belgica-Luxemburgo .................................. 0,147 0,209 0,221 0,283 0,206 0,254 

Media ......................................................... 0,2162 0,3056 0,1813 0,3041 0,1942 0,3222 
Desvio padrao ........................................... 0,0762 0,1200 0,1195 0,2742 0,1021 0,2475 

Bcee (media ponderada) ............................ 0,2101 0,2263 0,2501 

Fonte: ICEP, «Dados do comercio extemo por pafses para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992». 

Para os anos de 1989 e 1992 os produtos sao os mesmos e estao orde
nados por 1992, porque para estes anos a classifica<(ao e a mesma (Nomen
clatura Combinada). 

Peso dos 40 produtos nas exporta~oes (X), nas importa~oes (M) e no comercio (X+ M) 
com os palses membros da comunidade, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992 

1985 1989 1992 
- - -

Peso Peso Peso 

X M X+M X M X+M X M X+M 

Espanha ......................................... 0,754 0,664 0,690 0,466 0,430 0,444 0,484 0,459 0,467 
Gracia ............................................ nd nd nd 0,778 0,483 0,665 0,805 0,693 0,780 
Franga ............................................ 0,821 0,513 0,679 0,659 0,396 0,518 0,647 0,462 0,537 
ltalia ............................................... 0,729 0,496 0,580 0,228 0,468 0,411 0,244 0,515 0,465 
Alemanha ....................................... 0,733 0,483 0,600 0,635 0,316 0,450 0,665 0,403 0,517 
Reino Unido .................................. 0,780 0,550 0,685 0,645 0,363 0,511 0,682 0,425 0,550 
lr1anda ............................................ nd nd nd 0,610 0,732 0,673 0,668 0,723 0,700 
Holanda ......................................... 0,866 0,572 0,753 0,595 0,471 0,523 0,651 0,528 0,568 
Dinamarca ..................................... nd nd nd 0,766 0,353 0,594 0,778 0,444 0,650 
Belgica-Luxemburgo ...................... 0,781 0,518 0,662 0,526 0,435 0,466 0,594 0,454 0,502 

Fonte: ICEP, «Dados do comercio extemo por pafses para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992». 
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Analise dos resultados. - Comparando com o peso dos 20 produtos no 
comercio de Portugal com cada parceiro comlinitario, verificamos que ha, em 
geral, urn aumento entre os 10 e os 15 pontes percentuais, quando conside
ramos os 40 principais produtos. Ou seja, ao passo que os 20 primeiros pro
dutos no ranking pesam em 1985, 1989 e 1992 entre (0,423, 0,614), (0,313, 
0,523) e (0,341, 0,623) respectivamente, os 40 produtos pesam em 1985, 1989 
e 1992 entre (0,580, 0,753), (0,411, 0,673) e (0,465, 0,780), respectivamente. 

lsso mesmo pode ser confirmado, de uma forma mais rigorosa, pelo qua
dro seguinte: 

Peso dos 20 e dos 40 principais produtos no comercio (X+ M) com os nossos parceiros 
comunitarios, tornados em conjunto, e para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992 (18) 

1983 1985 1989 1992 

(1) peso dos 20 produtos ....................................... 0,5021 0,4807 0,3678 0,4029 
(2) peso dos 40 produtos ....................................... 0,6364 0,4774 0,5161 
Variac;:ao [(2)-(1)) ...................................................... 0,1557 0,1096 0,1132 

Fonte: ICEP (idem). 

Da mesma forma o aumento de 20 para 40 produtos veio aumentar o co
mercio intra-sectorial em termos absolutes (dado por Ri) entre os 15% e os 
21 %, como se pode ver pelo quadro seguinte: 

Comercio intra-sectorial em termos absolutos para os 20 e para os 40 principais 
produtos e para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992 (em milhares de contos) 

1983 1985 1989 1992 

(1) 20 produtos ........................................................ 85309 147 542 310 294 547 462 
(2) 40 produtos ........................................................ 171 767 376 376 629 008 
(3) ~ = (2)-(1) ........................................................... 24225 66082 81546 
(4) ~ (percentagem) ................................................. 16.42 21,30 14,90 

Fonte: ICEP (idem). 

Ou seja, nao h8 urn ganho substancial em termos do valor do comercio 
intra-sectorial quando se consideram os 40 em vez dos 20 produtos principal
mente de 1989 para 1992. Considerando a evoluc;:ao de 1985 para 1992, o peso 
destes ultimos 20 produtos diminuiu. A confirmar-se esta tendemcia, nos pr6xi
mos anos refon;ar-se-a cada vez mais o peso dos 20 principais produtos em 
termos de comercio intra-sectorial. 

(18) Este peso obtem-se dividindo o total das exportac;:Oes e das importac;:oes dos 20 (40) 
produtos de todos os parceiros comunitarios palo total do comercio (em todos os produtos) com 
esses mesmos parceiros. 
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Esta nossa convic~ao e refor~ada pela constata~ao de que ao nlvel dos 
ultimos 20 produtos (os produtos que ocupam as posi~6es 21.i! a 40.i!), em 
que o fluxo e unilateral e constituldo s6 pelas nossas exporta~6es, continuam 
a predominar os produtos da industria do vestuario (vestuario masculine, fe
minine e para bebe), da industria textil (roupa de cama, de toucador e de 
cozinha, tecidos de algodao e tecidos de fibras sinteticas), da industria da 
madeira (pasta qulmica de madeira, paineis de fibra de madeira, madeira sim
plesmente serrada ou em bruto), da industria da corti~a (corti~a aglomerada e 
suas obras, obras de corti~a natural), da industria do vidro (garrafas, garraf6es), 
da industria da ceramica (estatuetas e outros objectos de ceramica), da in
dustria de cordoaria (cordeis, cordas e cabos revestidos de borracha ou plas
tico) e ainda as pedras de cantaria e pavimenta~ao, os minerios de cobre e 
seus concentrados, os tomates preparados ou conservados. Oeste panorama 
de produtos das industrias tradicionais que completam o ranking dos 40 prin
cipais produtos do nosso comercio intracomunitario - e que praticamente nao 
sofre altera~ao de 1989 para 1992 - sao honrosas excep~6es alguns produ
tos de industrias modernas: antibi6ticos, circuitos integrados e microconjuntos 
electr6nicos, conversores e transformadores electricos e, pontualmente, 
avi6es e helic6pteros. 

Quanta aos Indices de comercio intra-sectorial, ha uma diminui~ao gene
ralizada dos valores destes Indices quando se consideram os 40 produtos re
flectindo que estes ultimos 20 produtos tern urn menor «conteudo» intra-sectorial. 
lsso mesmo pode ser vista atraves da compara~ao dos Indices B para o con
junto dos parceiros comunitarios (Indices BcEE) (1 9), que apresentamos no qua
dro seguinte: 

1983 1985 1989 1992 

BcEE para os 20 produtos ...................................... 0,2435 0,2290 0,2422 0,2788 
BcEE para os 40 produtos ...................................... 0,2101 0,2263 0,2501 

Ou seja, a medida que aumentamos o numero de produtos e previslvel 
que diminua o lndice de comercio intra-sectorial: os principais fluxos comerciais 
entre os palses desenvolvidos sao fluxos intra-sectoriais. Esta diminui~ao do 
fndice esta relacionada, tambem, com o nlvel de desagrega~ao que utilizamos: 
e de esperar valores mais baixos para os Indices a medida que aumentamos a 
desagrega~ao (elimina~ao do «comercio intra-sectorial» criado pela agrega~o 
estatfstica). 

Outra conclusao que retiramos e que se se pretende aumentar o conteu
do intra-sectorial do nosso comercio ha que aumentar primeiro os fluxos co-

(19) Note-se que para 1983 e 1985 nao dispomos dos dados relatives a tres parceiros 
comunitarios: Gracia, lrtanda e Dinamarca. No entanto, o peso destes pa[ses no comercio intra
comunitario de Portugal e suficientemente pequeno para nao alterar significativamente o valor dos 
Indices. Oaf o termos optado pela designactao BcEE· 

408 



merciais com os parceiros mais desenvolvidos da Comunidade ao nfvel dos 20 
principais produtos do comercio bilateral. 

Realce-se, mais uma vez que os 20 (40) produtos representam em 1992 
40 % (52 %) do nosso comercio comunitario e que o fndice de comercio intra
-sectorial de 0,28 (0,25) para estes produtos e ja bastante significativo. Ressal
te-se, tambem, que ap6s uma estagnagao (ou mesmo pequena diminuigao) do 
valor deste fndice de 1983 para 1985, quando consideramos o conjunto dos 
pafses comunitarios (fndice 8cEE) ele tern vindo a crescer de 1985 ate 1992, 
seja para os 20 produtos seja para os 40 produtos. Esse crescimento do fndice 
de comercio intra-sectorial foi tfmido no perfodo 1985-1989 (cerca de urn ponto 
percentualj e tornou-se mais vigoroso no perfodo 1989-1992 (cerca de tn§s pon
tos percentuais). A esta alterar;ao certamente que nao esta alheia a prepara
r;ao/adaptar;ao da estrutura industrial portuguesa com vista ao mercado unico 
de 1993(2°). 

Note-se, ainda, que as conclus6es a que chegamos com os 40 produtos 
nao diferem muito das conclus6es que obtivemos com os 20 primeiros produ
tos. Esta mesma conclusao e confimada pelos valores dos indices 8 e C para 
os 40 produtos e pelo ranking dos pafses segundo a intensidade do comercio 
intra-sectorial, que nao diferem substancialmente do ranking obtido com os 20 
produtos, conforms o quadro seguinte: 

Ranking dos principais parceiros comerciais, segundo os indices 8 e C, ao nivel dos 40 
principais produtos do comercio bilateral e para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992 

1985 1989 1992 

8 c 8 c 8 c 

Fran~a Espanha Espanha ltalia Espanha ltalia 
Espanha Fran~a ltalia Espanha Fran~a Espanha 

RFA Paises Baixos Belgica-Luxem- Belgica-Luxem- Reino Unido Fran~a 
Pafses Baixos RFA burgo burgo RFA Reino Unido 

ltalia Pafses Baixos Fran~a Fran~ Belgica-Luxem- RFA 
RFA RFA burgo 

Note-se que para 1989 e 1992, em que temos os mesmos produtos, a 
classificagao e a mesma para os dois primeiros lugares ao nfvel dos 20 e ao 
nfvel dos 40 principais produtos, seja utilizando o fndice 8 seja utilizando o In
dice C. 

(20) ~ o caso dos efeitos do PEDIP I sobre o ajustamento estrutural da industria portugue
sa. Um pedido de dados ao Gabinete do PEDIP para que no ambito da tese de doutoramento 
fosse testada esta hip6tese nao foi concretizado. Na tese, atraves dos modelos das determinantes 
da inova~ao tecnol6gica e da analise do capital humano, conclufmos por um impacte pequeno ou 
nulo do PEDIP I. 
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3 - Cluster de produtos e nucleo duro do cluster intra-sectorial de Portu
gal ao nrvel dos 200 e dos 400 principais produtos do nosso comer
cia comunitario, para os anos de 1983, 1985, 1989, 1992 e para o 
periodo 1989-1992 

0 nosso objectivo principal e isolar o nucleo duro dos produtos que cons
tituem o cluster europeu de Portugal em termos de comercio intra-sectorial. 

Por definictao o cluster de produtos do nosso comercio intra-sectorial e 
formado pelos produtos com urn fndice de comercio intra-sectorial superior a 
50%. Os nucleos duros desses clusters sao formados pelos produtos do cluster 
que sao exportados para mais de urn parceiro comunitario. 

Vamos considerar os seguintes pontos nesta secctao; t) a identificactao dos 
clusters do comercio intrasectorial intracomunitario de Portugal nos anos de 1983, 
1985, 1989 e 1992; it) isolar o nucleo duro de cada cluster constitufdo pelos 
produtos do cluster, iit) 0 nucleo duro por periodo, principalmente para OS pe
rfodos 1983-1992 e 1989-1992; 

Comectamos pela analise ao nivel dos 200 principais produtos {20 princi
pais produtos do comercio bilateral e 10 parceiros comunitarios). 

Cluster de 1983 

1 - Oleos derivados dos petr61eos ou dos minerais betuminosos; 
2 - Aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia; 

aparelhos emissores e receptores de radiodifusao e televisao; 
3 - Obras de corticta natural; 
4- Vefculos autom6veis para o transporte de pessoas ou de mercadorias; 
5 - Partes, pectas e acess6rios de tractores e veiculos autom6veis; 
6- Motores de explosao ou de combustao interna, de embolos; 
7 - Pectas e acess6rios de maquinas de escrit6rio e de tratamento automati

co da informactao; 
8 - Maquinas automaticas de tratamento de informagao e respectivas unida

des; 
9 - Papel e cartao, em rolos ou em folhas; 

1 0 - Lampadas, tubos e valvulas, electr6nicos; 
11 - Aparelhagem para interrupctao, protecctao e ligagao dos circuitos electri

cos; 
12-Tecidos de fibras texteis, sinteticas ou artificiais, descontinuas; 
13- Gramofones, maquinas de ditar e outros aparelhos de registo ou reprodu-

ctao do som; 
14- Fios de fibras texteis, sinteticas ou artificiais, descontinuas; 
15 - Produtos de polimerizagao e de copolimerizagao; 
16 - Partes e pectas separadas de armas, com excepgao das de arma branca. 

Nllcleo base do cluster de 1983 

1 -Oleos derivados dos petr61eos ou dos minerais betuminosos (exportado para 
quatro parceiros comunitarios dos sete considerados); 
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2- Partes, peyas e acess6rios de tractores e veiculos autom6veis (exportado 
para tres parceiros comunitarios); 

3-Aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia; apa
relhos emissores e receptores de radiodifusao e televisao (dois parceiros); 

4- Veiculos autom6veis para o transporte de pessoas ou de mercadorias (dois 
parceiros); 

5- Maquinas automaticas de tratamento de informagao e respectivas unida
des (dois parceiros); 

6- Papel e cartao, em rolos ou em folhas (dois parceiros); 
7- Uimpadas, tubos e valvulas, electr6nicos (dois parceiros). 

Cluster de 1985 

1 - Produtos de polimerizagiio e de copolimerizagao; 
2- Partes, pegas separadas e acess6rios de tractores e de vefculos autom6-

veis; 
3- Peixe fresco, refrigerado ou congelado; 
4 - Fios, entrangados, cabos e tiras, isolados para usos electricos; 
5- Produtos qufmicos e preparados das industrias qui micas conexas; 
6 - Crustaceos e moluscos frescos, refrigerados ou congelados; 
7- Peles em bruto, frescas, salgadas, secas [ ... ]; 
8 - Oleos derivados dos petr61eos ou dos minerais betuminosos; 
9- Vefculos autom6veis para transporte de pessoas ou de mercadorias; 

1 0 - Motores de explosao ou de combustao interna, de emboles; 
11 - Ferramentas e maquinas-ferramentas, electromecanicas; 
12 - Pegas, acess6rios de maquinas de escrit6rio e de tratamento de informa-

gao; 
13-Tecidos de fibras texteis sinteticas ou artificiais, descontfnuas; 
14-Tecidos de algodao, n. e.; 
15- Lampadas, tubos e valvulas electr6nicos; 
16- Aparelhagem para interrupgao, protecgao e ligagao dos circuitos electri

cos; 
17- Maquinas automaticas de tratamento de informagao; 
18 - Aparelhos transmissores e receptores de radiotelefonia e radiotelegrafia; 

aparelhos emissores e receptores de radiodifusao e televisao; 
19 - Papel e cartao em rolos ou em folhas; 
20 - Partes e pegas separadas de armas, excepto as de arma branca. 

Nucleo base do cluster de 1985 

1 -Oleos derivados dos petr61eos ou dos minerais betuminosos (quatro par
ceiros); 

2- Produtos de polimerizagao e de copolimerizagao (tres parceiros); 
3- Vefculos autom6veis para transporte de pessoas ou de mercadorias (tres 

parceiros); 
4- Partes, peyas separadas e acess6rios de tractores e de vefculos autom6-

veis (dois parceiros); 
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5- Fios, entran9ados, cabos e tiras, isolados para usos electricos (dois parcei
ros); 

6- Tecidos de fibras texteis sinteticas ou artificiais, descontfnuas (dois parcei
ros); 

7- Tecidos de algodao, n. e. (dois parceiros). 

Cluster de 1989 

1 - Vefculos autom6veis para o transports de mercadorias; 
2 - Fios, cabos (inclufdos os cabos coaxiais) e outros condutores isolados para 

usus electricos (inclufdos os envernizados ou oxidados anodicamente), 
mesmo com pe9as de conexao; cabos de fibras 6pticas, constitufdos de 
fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores electricos ou 
munidos de pe9as de conexao; 

3- Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, maquinas e apa
relhos para a produ9ao de frio, com equipamento electrico ou outro; born
bas de calor, exclufdas as maquinas e aparelhos de ar condicionado da 
posi9ao 84.15; 

4 - Outros m6veis e suas partes; 
5 - Aparelhos receptores de televisao (inclufdos os monitores e projectores 

de vfdeo), mesmo combinadas, num mesmo gabinete ou inv61ucro, com 
urn aparelho receptor de radiodifusao ou com urn aparelho de grava9ao 
ou de reprodu9ao de som ou de imagens; 

6- Autom6veis de passageiros e outros vefculos autom6veis principalmente 
concebidos para o transports de pessoas (excepto os da posi<;ao 87.02), 
inclufdos os vefculos de uso misto (station wagons) e os autom6veis de 
corrida; 

7- Partes e acess6rios dos vefculos autom6veis das posi96es 87.01 a 87.05; 
8- Cal9ado com sola exterior de borracha, plastico, couro natural ou re

constitufdo e parte superior de couro natural; 
9- Aparelhos electricos para telefonia ou telegrafia, por fios, inclufdos os apa

relhos de telecomunica<;6es por corrente portadora; 
1 0-Aparelhos para interrup<tao, seccionamento, protec<;ao, deriva<;ao, liga<;ao 

ou conexao de circuitos electricos (por exemplo: interruptores, comutadores, 
reles, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos 
e femeas, suportes para lampadas, caixas de jun<;ao), para tensao nao 
superior a 1 000 V; 

11 - Partes de cal<;ado (inclufdas as partes superiores, mesmo fixadas a solas 
que nao sejam as solas exteriores); palmilhas amovfveis, refor<;os interio
res e artefactos semelhantes amovfveis; polainas, perneiras e artefactos 
semelhantes e suas partes; 

12 - Circuitos integrados e microconjuntos electr6nicos; 
13- Meias-cal<;as; meias de qualquer especie e artefactos semelhantes, in

clufdas as meias para varizes, de malha; 
14 - Oleos de petr61eo ou de minerais betuminosos, excepto 61eos brutos, pre

para<;6es nao especificadas nem compreendidas em outras posi<;6es, con
tendo em peso, 70% ou mais de 61eos de petr61eo ou de minerais 
betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento base; 
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15- Partes e acessorios (excepto estojos, capas e semelhantes), reconhecf
veis como exclusiva ou principalmente destinados as maquinas e apare
lhos das posi96es 84.68 a 84.72; 

16 - Peixes congelados, excepto os filetes de peixes e outra carne de peixes, 
da posi9ao 03.04; 

17- Outros tecidos de fibras sinteticas descontfnuas; 
18 - Diamantes mesmo trabalhados, mas nao montados nem engastados; 
19- Polfmeros de etileno, em formas primarias; 
20- Fios de fibras sinteticas descontfnuas (excepto linhas para costurar), nao 

acondicionadas para venda a retalho. 

Nucleo base do cluster de 1989 

1 - Vefculos automoveis para o transporte de mercadorias (quatro parceiros); 
2 - Fios, cabos (inclufdos os cabos coaxiais) e outros condutores isolados para 

usus electricos (inclufdos os envernizados ou oxidados anodicamente), 
mesmo com pe9as de conexao; cabos de fibras opticas, constitufdos de 
fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores electricos ou 
munidos de pe9as de conexao (tres parceiros); 

3- Partes e acessorios dos vefculos automoveis das posi96es 87.01 a 87.05 
(dois parceiros); 

4 - Oleos de petroleo ou de minerais betuminosos, excepto oleos brutos, pre
para96es nao especificadas nem compreendidas em outras posi96es, con
tendo, em peso, 70 % ou mais de oleos de petroleo ou de minerais 
betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento base (dois parcei
ros); 

Cluster de 1992 

1 - Vefculos automoveis para o transporte de mercadorias; 
2- Fios, cabos (inclufdos os cabos coaxiais) e outros condutores isolados para 

usos electricos (inclufdos os envernizados ou oxidados anodicamente), 
mesmo com pe9as de conexao; cabos de fibras opticas, constitufdos de 
fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores electricos ou 
munidos de pe9as de conexao; 

3- Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, maquinas e apa
relhos para a produ9ao de frio, com equipamento electrico ou outro; born
bas de calor, exclufdas as maquinas e aparelhos de ar condicionado da 
posi9ao 84.15; 

4 - Outros moveis e suas partes; 
5- Aparelhos receptores de televisao (inclufdos os monitores e projectores 

de vfdeo), mesmo combinadas, num mesmo gabinete ou involucra, com 
urn aparelho receptor d_e radiodifusao ou com urn aparelho de grava9ao 
ou de reprodu9ao de som ou de imagens; 

6 - Automoveis de passageiros e outros vefculos automoveis principalmente 
concebidos para o transporte de pessoas (excepto os da posi9ao 87.02), 
inclufdos os vefculos de uso misto (station wagons) e os autom6veis de 
corrida; 
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7- Partes e acessorios dos veiculos automoveis das posic;:oes 87.01 a 87.05; 
8 - Calc;:ado com sola exterior de borracha, plastico, couro natural ou re

constituido e parte superior de couro natural; 
9 - Aparelhos electricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluidos os apa

relhos de telecomunicac;:oes por corrente portadora; 
10-Aparelhos para interrupc;:ao, seccionamento, protecc;:ao, derivac;:ao, ligac;:ao 

ou conexao de circuitos electricos (por exemplo: interruptores, comutadores, 
reles, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos 
e femeas, suportes para lampadas, caixas de junc;:ao), para tensao nao 
superior a 1000 V; 

11 - Partes de calc;:ado (incluidas as partes superiores, mesmo fixadas a solas 
que nao sejam as solas exteriores); palmilhas amoviveis, reforc;:os interio
res e artefactos semelhantes amovlveis; polainas, perneiras e artefactos 
semelhantes e suas partes; 

12 - Circuitos integrados e microconjuntos electronicos; 
13 - Oleos de petroleo ou de minerais betuminosos, excepto oleos brutos, pre

parac;:oes nao especificadas nem compreendidas em outras posic;:oes, con
tendo em peso, 70 % ou mais de oleos de petroleo ou de minerais 
betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento base; 

14- Peixes congelados, excepto os filetes de peixes e outra carne de peixes, 
da posic;:ao 03.04; 

15 - Polimeros de etileno, em formas primarias; 
16- Fios de fibras sinteticas descontinuas (excepto linhas para costurar), nao 

acondicionadas para venda a retalho; 
18- Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calc;:as, 

jardineiras, bermudas e calc;:oes (shorts) (excepto de banho), de uso femi
nino; 

19- Paineis de particulas e paineis semelhantes, de madeira ou de outras ma
terias lenhosas, mesmo aglomeradas com resina ou com outros aglu
tinantes organicos; 

20- Assentos (excepto os da posic;:ao 94.02), mesmo transformaveis em ca
mas, e suas partes; 

21 - Fios de algodao (excepto linhas para costurar), contendo pelo menos 85% 
em peso de algodao, nao acondicionados para venda a retalho. 

Nucleo base do cluster de 1992 

1 - Veiculos automoveis para o transporte de mercadorias (cinco paises); 
2- Oleos de petroleo ou de minerais betuminosos, excepto oleos brutos, pre

parac;:oes nao especificadas nem compreendidas em outras posic;:oes, con
tendo em peso, 70 % ou mais de oleos de petroleo ou de minerais 
betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento base (tres paises); 

3- Fios, cabos (incluidos os cabos coaxiais) e outros condutores isolados para 
usos electricos (incluidos os envernizados ou oxidados anodicamente), 
mesmo com pec;:as de conexao; cabos de fibras opticas, constituidos de 
fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores electricos ou 
munidos de pec;:as de conexao (dois paises); 
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4- Partes de calctado (inclufdas as partes superiores, mesmo fixadas a solas 
que nao sejam as solas exteriores); palmilhas amovfveis, reforctos interio
res e artefactos semelhantes arnovfveis; polainas, perneiras e artefactos 
semelhantes e suas partes (dois parceiros); 

5 - Peixes congelados, excepto os filetes de peixes e outra carne de peixes, 
da posictao 03.04 (dois pafses); 

6- Partes e acess6rios dos vefculos autom6veis das posi96es 87.01 a 87.05 
(dois pafses). 

Considerando todo o perfodo em analise (1983-1992), ha tn3s produtos que 
pertencem a todos os nucleos base e que constituem o nucleo base do nosso 
comercio intra-sectorial comunit{uio para o perfodo 1983-1992 (21): 

Vefculos autom6veis para o transporie de mercadorias; 
Paries e acess6rios dos vefculos autom6veis das posi96es 87.01 a 

87.05; 
Oleos de petr61eo ou de minerais betuminosos, excepto 61eos brutos; 

prepara96es nao especificadas nem compreendidas em outras 
posi96es, contendo,. em peso, 70 % ou mais de 61eos de petr6-
leo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu 
elemento base. 

Na amostra dos 200 principais produtos temos quatro produtos com co
mercio intra-sectorial superior a 50 % que sao exportados para mais do que 
urn parceiro, tanto em 1989 como em 1992. Este «nucleo duro» dos dois 
«clusters» dos 20 produtos principais em termos de conteudo de comercio intra
-sectorial, que desigmimos par nucleo-duro do comercio intra-sectorial no pe
rfodo 1989-1992, e constitufdo por: 

Vefculos autom6veis para o transporie de mercadorias; 
Paries e acess6rios dos vefculos autom6veis das posi96es 87.01 a 

87.05; 
Fios, cabos (inclufdos os cabos coaxiais) e outros condutores, isola

dos para usos electricos (inclufdos os envernizados ou oxidados 
anodicamente), mesmo com peyas de conexao; cabos de fibras 
6pticas, constitufdos de fibras embainhadas individualmente, 
mesmo com condutores e!ectricos ou munidos de pe9as de co
nexao; 

(21) No entanto a classificactiio de 1983 e 1985 e diferente da adoptada em 1989 e 1992. 
Assim em 1983 e 1985 Iemos o codigo 8706 para designar as «partes, pe9as e acess6rios de 
tractores e verculos automoveis». Em 1989 e 1992 o codigo eo 8708 porque a designa9ao pas
sou a ser «partes e acess6rios dos verculos autom6veis das posi96es 87.01 a 87.05». Tambem 
em rela9ao aos «Vefculos automoveis para o transporte de pessoas ou mercadorias» com o c6-
digo 8702 em 1985 e a mesma designa9ao em 1983 desdobra-se em dois codigos em 1989 e 
1992: o codigo 8704 «vefculos automoveis para o transporte de mercadorias» e o c6digo «8703 
«automoveis de passageiros e outros verculos automoveis». Logo o que e comum e persistente 
no nosso comercio intra-sectorial para a CEE sao «os verculos automoveis para o transporte de 
mercadorias» e os «oleos derivados dos petroleos ( ... ] excepto oleos brutos». 
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Oleos de petr6/eo ou de minerais betuminosos, excepto 6/eos brutos; 
preparar;oes niio especificadas nem compreendidas em outras 
posir;oes, contendo, em peso, 70 % ou mais de 6/eos de petr6-
Jeo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu 
elemento de base. 

Por outro lado, dos produtos que tinham em 1989 uma percentagem de 
comercio intra-sectorial superior a 50 % mantem-se 16 em 1992 - destes 16, 
1 0 baixaram o seu indice de comercio intra-sectorial e 6 subiram-no. Estes seis 
produtos foram os seguintes, por pais (entre parentesis estao os valores do 
comercio intra-sectorial de 1989 e 1992), em termos percentuais: 
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Espanha: 

Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, maquinas e 
aparelhos para a produgao de frio, com equipamento electrico 
ou outro; bombas de calor, exclufdas as maquinas e aparelhos 
dear condicionado da posigao 84.15 (74,1 %em 1989 e 87,6% 
em 1992). 

Franga: 

Autom6veis de passageiros e outros vefculos autom6veis principalmen
te concebidos para o transporte de pessoas (excepto os da 
posigao 87.02), inclufdos os vefculos de uso misto (<<station 
wagons••) e os autom6veis de corrida (66,8% em 1989 e 73,9 % 
em 1992). 

Alemanha: 

Aparelhos electricos para telefonia ou telegrafia, por fios, inclufdos os 
aparelhos de telecomunicag6es por corrente portadora (56 % em 
1989 e 77,2% em 1992); 

Partes de calgado (inclufdas as partes superiores, mesmo fixadas a 
solas que nao sejam as solas exteriores); palmilhas amovfveis, 
reforgos interiores e artefactos semelhantes amovfveis; polainas, 
perneiras e artefactos semelhantes, e suas partes (67,4% em 
1989 e 68,2 % em 1992); 

Reino Unido: 

Veiculos autom6veis para o transporte de mercadorias (66,6 % em 
1989 e 97,9% em 1992); 

Belgica-Luxemburgo: 

Oleos de petr61eo ou de minerais betuminosos, excepto oleos brutos; 
[ ... ] (52,6% em 1989 e 71% em 1992). 



Como no nucleo base ja temos dois destes seis produtos ficamos, ap6s 
eliminarmos as duplicagoes, com oito produtos que constituem uma especie de 
mJcleo base alargado. 

Assim, em 1992 e ao nfvel dos 200 principais produtos, os quatro produ
tos do nucleo base do cluster representam 9,18 % das nossas exportagoes para 
a CEE e, tambem, 9,18 % das nossas importagoes da CEE. 0 nucleo base 
alargado (o~o produtos) representam 13,52% das nossas exportagoes e 19,88% 
das nossas importagoes da CEE. Estes dados estao sintetizados no quadro 
seguinte: 

Peso nas Peso nas 
exportar;:6es lmportagoes 

(percentagem) (percentagem) 

1 - Veiculos automoveis para o transports de mercadorias ..................... 2,58 2,82 
2-Fios, cabos(.) para usos electricos ....................................................... 3,22 0,57 
3 - Partes e acessorios dos veiculos automoveis ..................................... 1,80 4,04 
4 - 61eos de petroleo ou de minerais betuminosos .................................. 1,58 1,71 

Total do nucleo base ........................... 9,18 9,18 

5 - Automoveis de passageiros e outros veiculos automoveis ................ 2,99 9,76 
6- Aparelhos electricos para telefonia ou telegr(.) ................................... 0,42 0,41 
7 - Refrigeradores, congeladores ( ... ] ......................................................... 0,37 0,34 
8 - Partes de cal9ado .................................................................................. 0,56 0,19 

Total do nucleo base alargado ........... 13,52 19,88 

Se fizermos, agora, o mesmo estudo para os 400 principais produtos do 
comercio intracomunitario de Portugal (considerando para cada parceiro os 40 
principais produtos do comercio bilateral) e eliminando as duplicagoes, temos 
os seguintes resultados: 

t) Os 20 produtos que constituem o cluster em 1989 representam 21,62% 
das nossas exportagoes para a CEE e 20,25% das nossas importagoes prove
nientes da CEE (22); 

it) Os 21 produtos que constituem o cluster em 1992 representam 26,66% 
das nossas exportagoes para a CEE e 22,57 % das nossas importagoes prove
nientes da CEE (23); 

(22) Do lado das exporta96es o ranking quanto ao peso dos produtos e o seguinte para os 
oito primeiros: 1 - calyado [ ... ] (7 %]; 2- automoveis de passageiros ( ... ] (3,46 %]; 3- veiculos 
automoveis para o transports de mercadorias (2,55 %]; 4- fios, cabos ( ... ] para usos electricos 
(1 ,87 %]; 5- partes e acessorios dos veiculos automoveis (1 ,61 %]; 6- oleos derivados do pe
troleo ( ... ] [1 ,50%]; 7- circuitos integrados e microconjuntos electronicos (0,64 %]; 8- partes de 
calyado (0,63 %]. Do lado das importa96es o ranking dos oito primeiros e o seguinte: 1 -auto
moveis de passageiros [ ... ] (7, 12 %]; 2- partes e acessorios dos veiculos automoveis (5,43 %]; 
3- veiculos automoveis para o transports de mercadorias [2,34 %]; 4- oleos derivados do pe
troleo [ ... ] [1 ,87 %]; 5- fios, cabos ( ... ] para usos electricos (0,59 %]; 6- circuitos integrados e 
microconjuntos electronicos (0,53 %]; 7- aparelhos para interrupyao ( ... ] de circuitos electricos 
(0,37 %]; 8- aparelhos electricos para para telefonia, telegrafia ( ... ] (0,29]; 

(23) Do lado das exporta96es o ranking quanto ao peso dos produtos e o seguinte para os 
oito primeiros: 1 - calyado [ ... ] (7,6 %]; 2- fios, cabos [ ... ] para usos electricos (3,22 %]; 3-
automoveis de passageiros [ ... ] (2,99 %]; 4- veiculos autom6veis para o transports de me rca-
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iii) Na amostra dos 400 principais produtos temos oito produtos com co
mercio intra-sectorial superior a 50 % que sao exportados para mais do que 
urn parceiro, tanto em 1989 como em 1992: 

Vefculos automoveis para o transporte de mercadorias; 
Partes e acessorios dos vefculos automoveis das posigoes 87.01 a 

87.05; 
Fios, cabos (inclufdos os cabos coaxiais) e outros condutores, isola

dos para usos electricos (inclufdos os envernizados ou oxidados 
anodicamente), mesmo com pegas de conexao; cabos de fibras 
opticas, constitufdos de fibras embainhadas individualmente, 
mesmo com condutores electricos ou munidos de pegas de co
nexao; 

Oleos de petroleo ou de minerais betuminosos, excepto oleos brutos; 
preparagoes nao especificadas nem compreendidas em outras 
posigoes, contendo, em peso, 70 % ou mais de oleos de petro
leo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu 
elemento base; 

Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-cal
gas, jardineiras, bermudas e calgoes (shorts) (excepto de banho), 
de uso feminino; 

Tecidos de algodao, contendo pelo menos 85%, em peso, de algo
dao, com peso nao superior a 200 g/m2; 

Outros tecidos de fibras sinteticas descontfnuas; 
Pneumaticos novos de borracha. 

Estes o~o produtos sao o nucleo base do «cluster, dos 400 principais pro
dutos em termos de conteudo do nosso comercio intra-sectorial comunitario para 
o perfodo 1989-1992. 

No entanto ha que ter presente que o peso destes ultimos quatro produ
tos em termos de fluxo de comercio e muito inferior ao peso dos quatro primei
ros. Mesmo que no futuro estes produtos das industrias textil, de vestuario e 
da borracha melhorem a sua posigao no ranking nao e de prever grandes su
bidas atendendo a que sao produtos em que se espera urn fraco crescimento 
da procura. No entanto, ha a salientar o produto «fatos de saia-casaco [ ... ] de 
uso feminino»: ja surge no ranking da amostra dos 200 principais produtos: ja 
faz parte do cluster, embora nao faga parte do seu nucleo base. 0 facto de 
deste produto surgir no nucleo base ao nfvel da amostra dos 400 principais 
produtos pode indiciar que ao nfvel da industria de vestuario o subsector do 

dorias [2,58 %); 5- aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia [ ... ) [1,84 %); 6-
partes e acess6rios dos vefculos autom6veis [1,80 %]; 7- oleos derivados do petr61eo [ ... ) [1,58 %); 
8- fatos de saia-casaco, conjuntos [ ... ) de uso feminine [1.48). Do I ado das importac;:oes o ranking 
dos oito primeiros e o seguinte: 1 - autom6veis de passageiros [ ... ) [9,76 %); 2- partes e aces
s6rios dos veiculos autom6veis [4,08 %); 3- veiculos autom6veis para o transporte de mercado
rias [2,82 %]; 4- oleos derivados do petr61eo [ ... ] [1,71 %); 5- fios, cabos [ ... ) para usos elec
tricos [0,57 %); 6- aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia [ ... ) [0,43 %); 
7- aparelhos electricos para para telefonia, telegrafia [ ... ) [0,41); 8- circuitos integrados e 
microconjuntos electr6nicos [0,35 %). 
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vestuario feminino se tern modificado positivamente no sentido da qualidade e 
diferenciat;iio do produto a partir, pelo menos, de 1992 (nao analisamos os dados 
referentes a 1990 e 1991 ). S6 com a analise do comercio referente a 1993 e 
ao 1.0 semestre de 1994 e que sera possivel verificar se esta tendemcia se 
confirma ou nao; 

iv) Em 1992 e ao nivel dos 400 principais produtos, os 8 produtos do 
nucleo base do cluster representam 11 ,82 % das nossas exportag6es para a 
CEE e 10,58 % das nossas importag6es da CEE, como pode ser visto no qua
dro seguinte: 

Peso nas Peso nas 
exportag6es importag6es 

(percentagem) (percentagem) 

1 - Vefculos autom6veis para o transporte de mercadorias ..................... 2,62 2,82 
2- Fios, cabos(.) para usos electricos ....................................................... 3,26 0,62 
3- Partes e acess6rios dos vefculos autom6veis ...................................... 1,80 4,08 
4- 61eos de petr61eo ou de minerais betuminosos .................................. 1,58 1,71 
5- Fatos de saia-casaco, conjuntos(.) de uso feminino ........................... 1,75 0,44 
6-Tecidos de algodao, contendo palo menos 85%(.) ............................ 0,15 0,11 
7- Outros tecidos de fibras sinteticas(.) ..................................................... 0,55 0,29 
8- Pneumaticos novos de borracha ........................................................... 0,11 0,51 

Total do mJc/eo base............................ 11,82 10,58 

Em sintese: o nosso objective foi isolar o cluster de produtos que consti
tuem a base do nosso comercio intra-sectorial. Nao o cluster no sentido de 
Porter- de industrias inter-relacionadas numa cadeia produtiva -, mas de urn 
cluster de produtos com elevada percentagem de comercio intra-sectorial. 

Do estudo podemos concluir que qualquer medida de politica industrial 
ou qualquer analise do padrao de especializagao e de comercio de Portugal 
-que sirva de base a politica industrial e comercial portuguesa - deve: 

1) T er em consideragao o conteudo intra-sectorial do nosso comer
cio intra-comunitario ao nivel dos 20 e dos 40 principais produ
tos; 

il) Nao esquecer os clusters dos nossos principais produtos em ter
mos de comercio intra-sectorial intracomunitario {21 produtos em 
1992, ou os 16 produtos que, sendo comuns a 1989 e 1992, tern 
uma percentagem de comercio intra-sectorial superior a 50%); 

iii) T er em consideragao o nucleo base desse cluster para o periodo 
1989-1992 constituido pelos quatro produtos referidos que sao 
exportados para mais de urn parceiro comunitario e o nucleo base 
alargado que e constituido por oito produtos; 

iv) T er presente que o nucleo base do nosso comercio comunitario 
intra-sectorial para 0 periodo de 1983 a 1992 e formado por tres 
produtos (que fizeram sempre parte dos nucleos base dos clusters 
de 1983, 1985, 1989 e 1992): 

Vefculos autom6veis para o transporte de mercadorias; 
Partes e acess6rios dos vefculos autom6veis das posit;oes 

87.01 a 87.05; 
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Oleos de petr61eo ou de minerais betuminosos, excepto 61eos 
brutos; preparay6es nao especificadas nem compreendi
das em outras posiyoes, contendo, em peso, 70 % ou 
mais de 61eos de petr61eo ou de minerais betuminosos, 
os quais devem constituir o seu elemento base; 

v) Levar em considerac;ao que a partir de 1989 houve uma melhoria 
- ainda que tfmida- do conteudo intra-sectorial do nosso comer
cia. Logo, e necessaria aumentar os fluxos de comercio intra
-sectorial e o valor absoluto do comercio intra-sectorial com cada 
parceiro comunitario, principalmente ao nlvel dos produtos do 
cluster intra-sectorial e do seu nucleo base. 

4 -lndicadores de comercao e de especializac;ao intra-sectorial ao nfvel 
dos cinco principais sectores de exportac;ao e dos cinco principais 
sectores de importac;ao, com desagregac;ao a tres e a cinco dlgitos 
da CAE, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992 

Relativamente ao ponto anterior, vamos calcular o lndice de comercio intra
-sectorial de Grubel e Lloyd com uma desagregac;:ao a tn§s e a cinco dlgitos da 
CAE. Para vermos a diferenc;a em relac;:ao ao calculo a tres dlgitos temos que, 
por exemplo, na industria textil o lndice vai ser uma media ponderada dos indices 
dos 20 subsectores (a ponderac;ao e dada, a semelhanga do calculo do lndice 
para a industria transformadora, pelo peso do comercio de cada subsector no 
comercio total do sector). 0 nosso objectivo e obter medidas do comercio intra
-sectorial ao nlvel da industria mais «verdadeiras,,, ou seja, medidas expurgadas 
ao maximo do efeito da agregagao estatfstica. 

Note-se, ainda, que o calculo a nlvel desagregado implicou o calculo dos 
Indices para todos OS subsectores, que nao apresentamos aqui para nao tornar 
o artigo demasiado extenso (24). 

Ouanto aos sete subsectores que constituem conjuntamente os cinco prin
cipais subsectores de exportac;:ao e os cinco principais subsectores de importa
c;ao (ordenados por 1992) (25) s6 nao vamos fazer a analise desagregada a cinco 

(24) Por exemplo o sector 321 (industria textil) tern 20 subsectores a cinco dfgitos e para 
eles todos calculamos, na tese, o fndice de comercio intra-sectorial de Grube! e Lloyd, o fndice 
ecletico de especializac;ao intra-sectorial, o fndice de especializac;ao intra-sectorial, o fndice de VCR 
ajustado para a industria (tambem nao apresentamos os valores deste fndice por nao acrescen
tarem nada de significative as conclus6es) e o fndice de VCR de Balassa. Esta analise a cinco 
dfgitos s6 vern confirmar o que tfnhamos dito: por exemplo na industria textil ha subsectores com 
comercio intra-sectorial perto dos 100% e subsectores com comercio intra-sectorial perto de 1 %. 
A agregagao permite ver a floresta e a desagregaCfii.o a arvore. 0 nfvel medio de desagregagao 
(cinco dfgitos) permite ver grupos de arvores, ou arvores da mesma familia. ~ preciso ter a visao 
do conjunto, como a visao intermedia e a visao individual. Mas a minha sensibilidade e que a 
vi sao da arvore -do produto- foi a que nos permitiu ter seguranc;a na vi sao do con junto. 

(25) Os cinco principais sectores de exportac;ao sao: 321 - texteis; 322- vestuario, excepto 
calgado; 383 - maquinas electricas; 324- calgado; 384 - material de transporte. Os cinco prin
cipais sectores de importac;ao sao: 384 - material de transporte; 382- maquinas nao electricas; 
383- maquinas electricas; 321- texteis; 351- produtos qufmicos industriais. 
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digitos para o subsector da «fabrica~o do calc;ado, excepto de plastico, de 
borracha e madeira» porque nao temos dados desagregados do comercio ex
terno segundo a CAE para este subsector. 

Para vermos se a alterac;ao da especializa~o acompanhava a aHerac;ao 
do padrao de comercio calculamos, tambem, com a mesma desagregac;ao o 
indica de especializac;ao intra-sectorial (IE) e o indica ecletico (RICA) a cinco 
digitos. No entanto, como nao havia dados disponiveis para o VBP a partir de 
1989, as conclusoes que poderemos tirar estao muito lim~adas. 

QUADRO 1 

rndices de comercio intra-sectorial (81) e de especializa~ao intra-sectorial (/Ei) para o sec
tor textil, calculados com desagrega~ao a tres e a cinco dfgitos da CAE, para os anos 
de 1983, 1985, 1989 e 1992. 

1983 1985 1989 1992 

fndice Bi a tres digitos 000000 00000000 oooooooooooooooo 0000 000000000000 00000000 oooo 0 0,453 0,529 0,803 0,898 
fndice Bi a cinco digitos (20 subsectores) oooooooooo 00000000 0000 00000 0,426 0,489 0,411 0,414 
fndice lEi a tres digitos 0000000000 0000 0000 ooooooooooooooooooo oooooooooooo 0000 00000 0,258 0,326 0,838 nd 
fndice lEi a cinco digitos 00 0 0 00 0 0 00 0000 0 ooo oo 00 00 00 00 00 0 0 00 0000 00 0 0 0 ooo 0000 000 .. 0,242 0,301 0,427 nd 
fndice ecletico a cinco dfgitos (RICA)i oooooooooooooooooooooooooooooooooo 0,351 0,424 0,540 nd 

Analise sintetica do quadro: 

De 1983 para 1985 a tendencia e a mesma seja com o indica calcu
lado a tres digitos seja com o indica calculado com desagrega
c;ao a cinco digitos: houve urn aumento do peso do comercio 
intra-sectorial na industria textil; 

De 1985 para 1989 as conclusoes sao opostas quando baseadas 
numa analise a tres dfgitos e quando baseadas numa analise 
a cinco dfgitos: a tres digitos concluimos que houve urn gran
de aumento de comercio intra-sectorial na industria textil (de 
52,9 % para 80,3 %), ao passo que a cinco digitos concluimos 
que houve uma diminuic;ao da percentagem de comercio intra
-sectorial de 48,9 % para 41,1 %0 A conc/usiio correcta e a dada 
pela desagrega9iio a cinco dfgitos: em 1989 a agregac;ao esta
tfstica e responsavel por 39 % de comercio intra-sectorial no 
sector textil!; 

De 1989 para 1992 hit urn aumento, ainda que menor, do indica de 
comercio intra-sectorial quando calculado a tres digitos, ao pas
so que na desagregac;ao a cinco digitos ele praticamente man
tern o mesmo valor; 

Quanto ao indica de especializa~o intra-sectorial (lEt): o indica de 
especializac;ao e sempre crescenta para os tres anos considera
dos, seja calculado a tres seja calculado a cinco digitoso Note
-se que em 1989 os valores dos indices de comercio e de es
pecializa~o intra-sectorial sao praticamente iguaiso 
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QUADRO 2 

Indices de comercio intra-sectorial (81) e de especializa9ao intra-sectorial (/E1) para o sec
tor de vestuario, excepto cal9ado, calculados com desagrega9ao a tres e a cinco dlgitos 
da CAE, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992. 

1983 1985 1989 1992 

In dice Bi a Ires dfgilos ···•oo•oooooooooo. oo••ooooooooo •• oo ••••• oo ••••••••••• oooooo 0,046 0,034 0,182 0,339 
fndice Bi a cinco dfgilos (Ires subseclores) oooooooooooooooooooooooo. 0,046 0,034 0,181 0,313 
fndice lEi a Ires dlgilos ooooooooooo•oo oooooooo 0000 oooooooooooooo•oooooooo 0000 oo•oo 0,052 0,052 0,333 nd 
fndice lEi a cinco dfgilos 00 00000000 oooooooooooooooooooo 000000000000 oooooooooooo• 0,052 0,052 0,330 nd 
fndice eclelico a cinco dlgilos (RICA)i oooooooooooooooo•oooooooooooooooo• 0,983 0,096 0,669 nd 

Analise sintetica do quadro: 

Os resultados ao nfvel dos tres e cinco dfgitos sao praticamente iguais. 
lsso advem do facto de s6 se considerarem tres subsectores; 

De 1983 para 1985 houve uma diminui(fao ligeira do comercio intra
-sectorial, que era ja bastante baixo. Desde esse ana ele tern 
vindo a aumentar, alcan(fando o valor de 0,313 em 1992 - quan
do se considera a desagrega(fao a cinco dfgitos; 

0 fndice de especializa(fao intra-sectorial manteve-se de 1983 para 
1985, aumentando de 1985 para 1989 onde alcan(fa o valor de 
0,330. 

QUADRO 3 

Indices de comercio intra-sectorial (81) e de especializa9ao intra-sectorial (IE1) para o sec
tor de produtos qulmicos industriais, calculados com desagrega9ao a tres e a cinco dlgitos 
da CAE, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992. 

1983 1985 1989 1992 

fndice Bi a Ires dlgilos 00 0000 0000 •oooooooooo•oooo .oo oooooooooooooooooooooooooo•oo. 0,588 0,638 0,604 0,471 
[ndice Bi a cinco dfgilos (cinco subseclores) OOOOOOOooOOOOOOOOOOOOoo 0,568 0,601 0,604 0,471 
fndice lEi a Ires dlgilos •oooooooooooooooooooo•oooo 0000 .oo oooo oo•oooooo•oo oooooo•oo 0,472 0,437 0,595 nd 
fndice lEi a cinco dfgilos 00 ,ooooooo 0000 ooooooooooooooooooooooooooooooo• 0000 oo•oo 0,456 0,408 0,595 nd 
fndice eclelico a cinco dfgilos (R/CA)i oooo ............ oo ... oooooooooooo• 0,342 0,325 0,428 nd 
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Analise sintetica do quadro: 

0 fndice de comercio intra-sectorial calculado a tn:'ls e a cinco dfgitos 
da CAE tern praticamente a mesma evolu<fao; 

Os Indices de comercio e de especializa(fao intra-sectorial tern evolu
<f6es opostas: de 1983 para 1985 diminui o fndice de especiali
za(fao e aumenta o fndice de comercio intra-sectorial; de 1985 
para 1989 aumenta a especializa~o intra-sectorial e diminui o 
conteudo intra-sectorial do comercio de produtos qufmicos indus
triais. Devido a esta evolu<faO contradit6ria recorremos ao fndice 
ecletico, mas a evolu(fao contradit6ria mantem-se. 



QUADRO 4 

(ndices de comercio intra-sectorial· (81) e de especializa~io intra-sectorial (lEI) para o sec
tor de «fabrica~io de maquinas nio electricas», calculados com desagrega~io a tres e a 
cinco dfgitos da CAE, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992. 

1983 1985 1989 1992 

fndice Bi a Ires dfgilos ........................................................... 0,318 0,406 0,241 0,248 
fndice Bi a cinco dfgilos (15 subseclores) ........................... 0,310 0,402 0,241 0,247 
rndice lEi a Ires dfgilos (*) ..................................................... 0,802 0,984 1,388 nd 
fndice lEi a cinco dfgilos (*) ................................................... 0,781 0,973 1,387 nd 
fndice eclelico a cinco dfgilos ............................................... 0,287 0,399 0,259 nd 

(*) Niio Unhamos disponlveis os dados do VBP para alguns dos subsectores: dal as valores elevados para as Indices de 
especlallza~o intra-sectorial. Par isso na analise da especlaliza~o preferimos utillzar o lndice ech!tico. 

Analise sintetica dos resultados: 

0 fndice calculado com desagregagao a cinco dfgitos e praticamente 
igual ao fndice calculado com desagregagao a tres dfgitos; 

Evolugao do fndice de comercio intra-sectorial ate 1989: aumento do 
comercio intra-sectorial de 1983 para 1985 e diminuigao de 1985 
para 1989. De 1989 para 1992 a situagao estabilizou ao nfvel 
do comercio intra-sectorial; 

0 fndice ecletico de especializagao intra-sectorial confirma a evolu
gao do fndice de comercio intra-sectorial ate 1989. 

QUADRO 5 

(ndices de comercio intra-sectorial (81) e de especializa~io intra-sectorial (IE1) para o sec
tor de ufabrica~io de maquinas e aparelhos electricos», calculados com desagrega~ao a 
tres e a cinco dfgitos da CAE, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992. 

1983 1985 1989 1992 

fndice Bi a Ires dfgilos ........................................................... 0,738 0,886 0,712 0,738 
fndice Bi a cinco dfgilos (sele subseclores) ......................... 0,699 0,817 0,639 0,598 
fndice lEi a Ires dfgilos (*) ..................................................... 0,739 1,089 1,244 nd 
fndice lEi a cinco dfgilos (*) ................................................... 0,700 1,000 1 '115 nd 
fndice eclelico a cinco dfgilos ............................................... 0,555 0,881 0,724 nd 

(*) Niio Unhamos disponlveis os dados do VBP para alguns dos subsectores: dal as valores elevados para as Indices de 
especializa!fiio lntra~sectorial. Por isso na analise da especializactBio preferimos utilizar o rndice ecletico. 

Analise sintetica dos resultados: 

0 fndiQe calculado com desagregagao a cinco dfgitos e inferior ao 
fndice calculado com desagregagao a tres dfgitos: a diferenga 
varia entre os quatro pontos percentuais em 1983 e os 13 pon
tos percentuais em 1992. Esta diferenga permite que de 1989 
para 1992 o indice calculado a tres digitos «diga» que houve 
urn ligeiro aumento do comercio intra-sectorial e o indice cal-
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culado a cinco dfgitos «diga» que houve uma ligeira diminuic;ao. 
A verdade esta na ligeira diminuic;ao. No entanto o fndice calcu
lado com os dois nfveis de desagregagao dizem-nos a mesma 
coisa de 1983 para 1985 - reforc;o do comercio intra-sectorial
e de 1985 para 1992 - diminuic;ao do comercio intra-sectorial; 

0 fndice ecletico de especializac;ao intra-sectorial confirma a evolu
gao do lndice de comercio intra-sectorial ate 1989. 

QUADRO 6 

Indices de comercio intra-sectorial (81) e de especializa9iio intra-sectorial (lEi) para o sec
tor de «industrias de constru9iio de material de transporte», calculados com desagrega9iio 
a tres e a cinco digitos da CAE, para os anos de 1983, 1985, 1989 e 1992. 

1983 1985 1989 1992 

Indica Bi a tres dfgitos ........................................................... 0,447 0,678 0,582 0,459 
Indica Bi a cinco dfgitos (oito subsectores) .......................... 0,429 0,562 0,534 0,436 
In dice lEi a tres dfgitos .......................................................... 0,644 0,924 1,306 nd 
Indica lEi a cinco dfgitos ....................................................... 0,601 0,738 1,198 nd 
Indica ecletico a cinco dfgitos ............................................... 0,346 0,531 0,619 nd 

Amilise sintetica dos resultados: 

0 lndice de comercio intra-sectorial calculado com desagregac;ao a 
cinco dlgitos e ligeiramente inferior ao lndice calculado com 
desagregagao a tres dlgitos; 

Os Indices de comercio intra-sectorial, sejam calculados a tres dfgi
tos, sejam calculados a cinco dlgitos, dizem-nos que houve um 
aumento de comercio intra-sectorial entre 1983 e 1985, mas uma 
diminuigao de 1985 para 1989 e de 1989 para 1992: em 1992 
estarfamos ao nlvel de 1983; 

Os Indices de especializac;ao intra-sectorial dao-nos uma melhoria de 
1983 ate 1989. Novamente, faltam-nos os dados da produc;ao 
para dois subsectores, pelo que os Indices de especializac;ao 
estao sobreavaliados. 

Principais conclusoes desta amilise desagregada ao nfvel do comercio e 
da especializar;ao intra-sectorial: 
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A importancia da analise desagregada: em geral os Indices sao me
nores varies pontes percentuais, chegando no caso dos texteis 
a cair para metade; 

A analise ao nlvel do produto e aquela que e mais segura em ter
mos de reflectir a dinamica real das nossas empresa. A analise 
ao nlvel dos subsectores e do calculo dos Indices sectoriais a 
partir de uma media ponderada dos Indices subsectoriais permi
te ficar com uma visao de conjunto a um nlvel ja macroeco
n6mico (sectorial), mas com uma base microecon6mica. Esta 



visao e completada com uma visao mais agregada ainda: a vi
sao ao nivel da industria transformadora. Ao agregarmos, vere
mos, tambem, o que vamos perdendo (26); 

Ao nfvel dos indices de especializagao, a cria9ao do indice ecletico 
bern como do fndice de especializa9ao intra-sectorial a partir da 
defini9ao de comercio intra-sectorial (em termos absolutos) de 
Grubel e Lloyd permite fazer a ponte entre a analise ao nivel do 
padrao de comercio e a analise ao nfvel do padrao de especia
liza9ao (alteragao da estrutura produtiva). Nem sempre a tandem
cia de evolu9ao do padrao de comercio anda a par com a ten
demcia do padrao de especializa9ao. No entanto, como nao temos 
dados do VBP para 1992 temos que apresentar esta conclusao 
sob alguma reserva. 

5- Conclusoes gerais 

Ao analisarmos o perfodo 1983-1992 em termos de padrao de especiali
za9ao e de comercio a nossa principal conclusao e a de que no periodo com
preendido entre 1989 e 1992 houve urn refor9o da via do ajustamento estrutu
ral intra-sectorial -que e a via do ajustamento geralmente seguida pelos paises 
desenvolvidos. Essa altera9ao estrutural positiva reflecte-se nos indices BcEE
indice que e uma media ponderada do conteudo intra-sectorial do nosso co
mercio com cada parceiro comunitario ao nivel dos prinCipais produtos. 
0 ponderador e dado pelo peso de cada pais no comercio com Portugal ao 
nfvel dos produtos considerados. Assim, para os 20 e para os 40 principais 
produtos o indice BcEE assumiu os seguintes valores em 1983, 1985, 1989 
e 1992: 

1983 1985 1989 1992 

BcEE para os 20 produtos ...................................... 0,2435 0,2290 0,2422 0,2788 
BcEE para os 40 produtos ...................................... 0,2101 0,2263 0,2501 

Neste refor9o do comercio intra-sectorial desempenharam urn papel funda
mental os produtos da industria autom6vel, da industria electrico-electr6nica, 
incluindo as telecomunica96es, e da industria de produtos energeticos. Quanto 
aos produtos das industrias tradicionais encontramos, com menor relevancia, o 
vestuario feminino, os tecidos de algodao, os outros tecidos de fibras sinteticas 
descontinuas e as partes de cal9ado e artefactos similares. 

Ou seja, os dados dizem-nos, atraves de uma analise intraproduto, que 
as recomenda96es do relat6rio Porter no sentido do refor9o dos clusters tradi
cionais (especializa9ao tradicional) eram urn passo atras em rela9ao a tandem
cia recente. 

( 26) Na tese comec;:amos com a analise ao nivel do produto, passamos a analise ao nfvel 
dos subsectores e terminamos com a analise ao nfvel sectorial. 
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A analise agregada ao nfvel sectorial (tres dfg~os da CAE) nao fornece 
resultados fiaveis em termos de indices de comercio intra-sectorial: ha alguns 
sectores, como o textil, em que o fen6meno da agregagao estatfstica quase 
que duplica o valor do indice. A analise ao nivel dos subsectores (cinco digi
tos) e ao nivel do produto (a preferivel) permite obter resultados e tendencias 
de evolugao fiaveis. 

A analise agora fe~a deve ser complementada (e o passo 16gico) com a 
analise das determinantes do comercio intra-sectorial ao nivel da industria 
transformadora e ao nivel dos principais sectores de exportagao e importagao. 
Tambem aqui, a maxima desagregagao possfvel e preferfvel. 

Seguindo a evolugao recente ao nivel dos indicadores de comercio intra
-sectorial, esta analise deve ser confrontada/complementada com os resultados 
obtidos a partir dos indicadores de comercio intra-sectorial marginal. 
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