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1 - lntroduc;ao 

A industria portuguese de pasta para papel caracteriza-se por enquadrar 
poucas e grandes empresas revelando uma configuracao nitidamente oligopolista. 
Por outro lado, apresenta particularidades quanto a propriedade do capital, com 
empresas publicas coexistindo com empresas privadas de capital maioritario 
estrangeiro. 

A segunda particularidade de relevo para este estudo e que a industria de 
pasta para papel integra processes de producao fortemente poluentes e gera
dores de externalidades ambientais negatives, integrando-a no contexto da 
problematica polftica ambientalleconomia industrial. 

Depois, em termos de comercio intemacional, temos que considerar a gran
de forca exportadora dos produtos gerados na fileira florestal portuguese, a qual 
pertence a materia-prima da industria da pasta para papel e o proprio produto, 
a pasta, que detem a maior quota exportadora daquela fileira. 

Este conjunto de razoes fazem que o estudo deste sector constitua um 
aliciante espaco para uma abordagem de economia industrial cruzada com a 
economia do ambiente e a teoria do comercio internacional. 

Neste trabalho, comecaremos por tracar o quadro te6rico geral de analise 
de um duop61io aberto a concorrencia externa e cuja producao implica algum 
impacte ambiental, para depois testarmos algumas das conclusoes te6ricas no 
caso especffico da industria portuguese de pasta para papel. 

2.1. - Modelo de oligop61io cooperative com lideran~a de pre~o pela empresa de custo mais 
baixo, em autarcia 

Nesta seccao, desenvolveremos um modelo de oligop61io cooperative com 
lideranca de preco pela empresa de custo mais baixo. 

Por facilidade de exposicao apresentaremos o caso de duop61io, con
siderando duas empresas a produzir um bem homogeneo com diferentes 
condicoes de custo. A empresa com condicoes de custo mais favoraveis 
- EMPRESA 1 - fixa o preco comum, por razoes de estatuto e reputacao, 
enquanto a outra - EMPRESA 2 - a segue. 

As duas empresas produzem respectivamente y1 e y2, sendo Y = y1 + y2, 

a producao total da industria. 
As funcoes custo total representam-se por: 
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A EMPRESA 1 assume que a outra produz uma quantidade de acordo 
com a rela~ao y2 = p y1, em que y2 < y1, sendo p = y.jy1 entendido como a 
varia~ao conjectural da empresa 1 face a outra empresa. Assim p apresenta
-se como uma rela~ao entre as quantidades produzidas das duas empresas 
ou a razao entre as respectivas quotas de mercado, assumindo urn valor entre 
0 e 1. 

Note-se que em termos de p, a quota de mercado de cada empresa sera: 

{

Empresa 1 ~ 

Empresa 2 1 ~ P 

A EMPRESA 1 como lfder, vai determinar o pre~o que maximiza o seu 
lucre com base na procura do mercado: 

Tendo em conta a satisfa~ao das condi~oes de 1.!! e 2.!! ordem para a 
maximiza~ao do Iuera, supondo p constante, definindo s1 como a quota de 
mercado da empresa 1 e sendo (e0) a elasticidade da curva da procura do 
mercado, teremos que: 

A EMPRESA 1 produz y1 ao pre~o p e a EMPRESA 2 reconhece-lhe 
superioridade estrategica, adaptando-se ao pre~o determinado pelos objectives 
daquela, produzindo a quota que lhe ficou determinada pela rela~ao p. 

A empresa seguidora diminui assim a incerteza face a uma empresa com 
maior poder quer ao nfvel dos custos quer da dimensao. Prefere assim nao 
maximizar a sua posi~ao, o que aconteceria caso escolhesse a solu~ao nao 
cooperativa, usando uma estrategia de sobrevivencia, pois a EMPRESA 1 pode 
usar uma estrategia de baixa de pre~os, impossibilitando a EMPRESA 2 de 
permanecer no mercado. 

Caso a EMPRESA 2 prefira produzir outra quantidade, levando a empresa 
lfder a nao maximizar o seu Iuera, sujeita-se no perfodo seguinte a sofrer reta
lia~oes, podendo somente garantir o Iuera que auferira isoladamente durante o 
perfodo nacessario a que a EMPRESA 1 concretize a reputa~ao de baixar o 
pr~o. 

Como pressuposto importante saliente-se que as condi~oes de custo e a 
produ~ao atribu£da a EMPRESA 2 devem ser tais que lhe permitam auferir at
gum lucre puro ao nrvel do pre~o estabelecido pela EMPRESA 1, o que sera 
analisado a seguir. 

lntroduzamos, entao, na analise a curva da procura das empresas, de forma 
linear, o que nos permitira tirar mais algumas conclusoes sabre o exposto, 
nomeadamente em rela~ao ao que foi afirmado no paragrafo anterior. 
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Considere-se a func;ao procura inversa da EMPRESA 1, baseada na pro
cura total do mercado com a seguinte formulac;ao: 

atendendo a que Y = Y1 + Y2 e Y2 = P Yr 
Maximizando o respectivo lucro nas condic;oes atras referidas, fica deter

minado o valor da respectiva produc;ao, que e: 

Substituindo este valor na respectiva func;§.o procura, encontraremos o prec;o 
determinado pela EMPRESA 1 com a formulac;ao: 

Considere-se entretanto a EMPRESA 2 como aceitante do prec;o deter
minado no processo de maximizac;ao da EMPRESA 1, aplicando-o a sua quan
tidade vendida de y2, que como sabemos e determinada segundo a relac;ao 
y2 = py1. 

Designemos por 1t2 o lucro da EMPRESA 2, procurando determinar o va
lor de y2 que assegure que esse lucro nao seja negativo ou, o que e o mes
mo, que garanta a igualdade entre o prec;o e o custo medio. 

Teremos assim: 

e 

0 valor de y2 para o qual o lucro da EMPRESA 2 e zero, depois de algu
mas manipulac;oes matematicas, e: 

2C(y2)(1 + p) 

Y2 = a(1 + p) + c'(y1) 

Por outro lado, o estatuto de empresa com custos mais baixos e maior 
dimensao concede a EMPRESA 1 uma reputac;ao quer de manutenc;ao do 
acordo, quer de credibilidade da ameac;a em baixar o prec;o abaixo do custo 
mfnimo da EMPRESA 2, caso haja quebra do acordo. 

Se eventualmente desenvolvessemos urn jogo sequencia!, poder-se-ia ain
da analisar num segundo perfodo as expectativas credfveis sobre o comporta
mento da EMPRESA 1 e sobre a sua reacc;ao a quebra do acordo por parte 
da EMPRESA 2, e vice-versa. 
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Entretanto, a margem pre~to-custo da EMPRESA 1 nas condi~t5es deste 
modelo sera: 

p-c' s1(1+p)2 

--= ----'---- p p e 

Considerando varia96es de p, a expressao da margem pre~to-custo repre
senta uma parabola que tern o mlnimo em: 

e 
p=-

25, 

Para p = o em que a outra empresa nao reage cooperativamente a pro
pasta da empresa 1, estamos em presenl(a de uma configura~tao a Cournot 
com a margem pre~to-custo igual a S/£; esta e a posil(ao de equilibria nao 
cooperativo em que cada empresa participa apenas com a respectiva quota de 
mercado para o calculo do seu poder de monop61io. 

Para p = 1 a margem pre9o custo da empresa 1 e igual a: 

MPC
1 

= p-c; =~-1 
p e 

Aqui cada empresa participa com a mesma quota; no entanto face aos 
custos diferentes de cada uma, somente a empresa 1 , dados os pressupostos 
maximiza o seu lucro. 

Atente-se que a margem pre9o custo da empresa 2, depois de elaborar
mos urn processo algebrico semelhante e: 

Para p = 1 esta expressao da MPC da empresa 2 e tambem: 

No entanto, nao podemos tazer compara~t6es, pois c~ -:t c'1 e a empresa 2 
nao maximiza o seu lucro. 56 com uma quota diferente e num pressuposto de 
maximiza~tao conjunta do lucro, o equilibria serviria esta empresa. A margem 
pre~to-custo da empresa 1 (llder) e assim mais elevada do que a da empresa 
seguidora. 

Para valores de p entre 0 e 1 assistimos a varios graus de reparti~tao do 
mercado em que a MPC da empresa llder varia entre os limites apresentados. 

Para o caso da pasta para papel em Portugal consideramos uma situa~tao 
em que a empresa llder tern condi96es de custo mais vantajosas a que nao 
sera estranho o seu caracter verticalizado e a sua dimensao, resultantes de urn 
processo de tusao legal que lhe deu urn estatuto de empresa publica com o 
alcance estrategico que isso lhe fornece. 
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Quanta ao interesse estrategico da empresa lfder em fazer a colusao pode 
derivar do facto de ocupar o espa9o da industria com outras empresas para 
evitar possfveis entradas, funcionando como uma barreira a entrada, via capa
cidade. 

A prop6sito desta estrategia podemos trazer a cola9ao o problema do 
ambiente, ao considerarmos este modelo aplicado a industria da pasta para papel 
em Portugal. 

Par um lado, como industria de fileira, a materia-prima da pasta para pa
pel tern prazos altos de renova9ao, apresentando o seu cultivo custos sociais e 
econ6micos (1), o que leva a uma certa fixidez na dota9ao desse factor prima-
rio. 

Par outro lado, sendo a industria muito poluente, ja tivemos a oportunida
de de real9ar que novas empresas trazem tecnologias completamente novas 
par oposi9ao as tecnologias de tim de linha usadas pelas existentes, o que faz 
reduzir os custos unitarios de produ9ao e aumentar a produtividade, ao que 
nao sera estranha a poupan9a de factores como a energia, materia-prima, etc. 

Estas considera96es podem perfeitamente apoiar uma decisao de nao fo
mentar a safda de empresas da industria, pais que isso poderia favorecer a 
entrada de outras com maiores vantagens, no pressuposto de que o mercado 
se mantem estavel ou cresce. 

Como ja vimos, com este modelo nao chegamos a coJusao perfeita, onde 
a MPC e igual ao inverso da elasticidade da procura (1/E). lsso deve-se a nao 
estarmos perante uma situa9ao de optimiza9ao dos Iueras conjuntos da indus
tria. 

Vejamos entretanto algumas conclusoes aplicadas a processes de colusao 
pura entre empresas pela maximiza9ao conjunta dos Iueras, que alias nos se
rao uteis, ja que a seguir aplicaremos esse processo colusivo ao sector em 
estudo ao introduzirmos o comercio internacional. 

Apresentemos algumas conclusoes em autarcia a partir da introdu9ao do 
fndice de Hirschman-Herfindhal (H), como medida da concentra9ao. 

Para um fndice de Lerner agregado vira a seguinte expressao: 

L= 
H(1 +a) 

E 

em que 
n 

L psp 

a= i= 1 

±sl 
i= 1 

Cowling e Waterson (1976) denominam a como «grau de colusao» na in
dustria, cujos limites sao: 

(1) V. o impacte na opiniao publica da proliferajfao do eucalipto, com o correspondente custo 
de imagem, bern como o custo de oportunidade dos terrenos face a agricultura e outras aplica¢es. 
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Pode, entretanto, relacionar-se p com a de tal forma que para p = 0 vem 
a= 0 (grau de conluio nulo). 

No caso do duop61io simetrico o grau de conluio maximo neste caso de 
duas empresas e a= 1 com H = 1/2 em que p = 1. 

Embora esta analise seja feita num quadro de colusao em que as empre
sas maximizam o lucro total da industria, as conclusoes relativamente ao valor 
de p adaptam-se tendencialmente ao modelo por n6s apresentado. 

0 quadro de colusao sera aplicado, precisamente, a situa~ao com abertu
ra ao comercio internacional que trataremos a seguir. 

2.2- 0 modelo de colusao com comercio internacional 

A abertura ao comercio internacional pode, entretanto, alterar a· configura
~ao por n6s apresentada em autarcia, em cujo espectro de aplica~ao cabe 
potencialmente o sector da pasta para papel em Portugal. 

Adoptaremos aqui urn modelo de duop61io colusivo de duas empresas com 
custos diferentes, em que e feita a maximiza~ao conjunta dos lucros da indus
tria, comportando-se como um monopolista com dois estabelecimentos. Por outro 
lado, a empresa com menores custos produzira mais do que a empresa com 
custos superiores (2). 

As condi~6es para o sucesso da colusao, referem varios autores, sao a 
existencia de produto homogeneo, a existencia de poucas empresas e seme
lhan~a de custos. 

Para o sector da pasta somente afastamos a semelhan~a de custos, 
embora se considere que a empresa de custos mais baixos como empresa 
publica verticalizada, tern estatuto e reputa~ao capazes de tornar a negocia~ao 
credlvel e estavel. 

Apresentaremos, aqui, as condi~oes de maximiza~ao de uma empresa 
representativa i nao esquecendo as diferen~as de custo existentes entre as 
empresas. No entanto, agora, ambas atingem um processo de equilibria face a 
maximiza~ao conjunta dos lucros da industria. 

Assim a empresa representativa maximiza o lucro tendo em conta a pro
du~ao da industria, que e y = y1 + y2. 

max p(Y) Y- c1(y1)- c2(y2) 
y,.y. 

A condi~ao de 1.!! ordem para a maximixa~ao do lucro da empresa 
representativa e: 

p(Y) + : Y- C'(Y;) 

lncluamos a varia~ao conjectural k = 1 + p na analise da industria numa 
situa~ao de potencial abertura ao comercio internacional. 

(2) Sobre este assunto v. Varian (1984). 
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Para a empresa produtora de Y;· em colusao, vem: 

p ~ _ (1 +ep)s;j = p ~ _ :; _ P:;j {1) 

Como a quota de mercado interna percebida da empresa sera menor do 
que em autarcia a que esta associada uma maior elasticidade da procura per
cebida pela empresa, a expressao {1), que e o rendimento marginal, tem ten
dencia a subir. 

Para que o equilibria se mantenha pela igualizagao do rendimento margi
nal ao custo marginal e supondo uma curva da procura com declive negativo, 
a empresa devera aumentar a produgao e baixar o prego, tornando-se mais 
competitiva. 

Note-se no entanto que aquele excesso do rendimento marginal sabre o 
custo marginal se torna tanto menos acentuado quanta maior p, dentro dos li
mites estabelecidos entre o e 1. A industria nao sentiria tanto o impacte com
petitivo da simples abertura do comercio, no caso de haver um conluio de em
presas pautado par um acordo de partilha de mercado. 

lntegremos agora na analise um fluxo efectivo de importagoes, em que 
Y= Yd+ Ym e Yd= Y1 + Y2, pelo que teremos: 

em que kd e km sao respectivamente a variagao conjectural da empresa em 
relagao a procura interna e aos importadores. 

Sendo km = p* = dY ,Jd'Y; a variagao conjectural da empresa face aos im
portadores, vira: 

~ S; S;P S;P*j p ------
e e e 

Considerando que h8. conluio acentuado dos produtores internos, o que e 
representado par p > 0, varias alternativas se nos poem neste momenta face 
as hip6teses consideradas para p*, que e a relagao de cooperagao ou nao entre 
a empresa representativa e os importadores, sendo (- 1) para uma relagao 
perfeitamente competitiva, 0 para comportamento a Cournot e 1 para conluio. 

p ······································································· >0 >0 

p* ............................... : .............................. . -1 0 

Caracter disciplinador .............................. . AI gum Pouco Muito pouco 

Daqui sobressai o impacte nao competitivo do conluio entre produtores 
internos e importadores e que e reforgado quando os produtores sao eles 
mesmos importadores. 

Entretanto, quanta as exportagoes consideremos o pressuposto de que as 
empresas enfrentam uma procura perfeitamente elastica no exterior. Este mo-
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delo, nao se desviando da ideia central do que toi abordado em autarcia, per
mite situar a industria face ao exterior como urn monopolista discriminador. 

Sendo eP = elasticidade prego da procura, temos que: 

Os rendimentos marginais nos dois submercados devem ser igualados ao 
custo marginal comum, para ser atingido o equilfbrio, sendo a relagao entre os 
preyos a seguinte: 

1 

P 1--
2-~ 
Pt- 1 _.2._ 

••• 

Entrentamos urn processo de discriminagao de pregos resultante da dife
renga entre as elasticidades prego da procura nos dois mercados, consideran
do a impossibilidade de reimportagao dos produtos. 0 prego no mercado exter
no, supondo haver af maior concorrencia e uma procura mais elastica, sera 
interior ao do mercado interno. E pois com base no prego do mercado externo 
que sera determinada a quantidade a repartir pelos dois mercados (3). 

Consideremos p1= o-1 (Y1) e fie= Pe como sendo as fungoes inversas da 
procura do produto homogeneo no mercado interno, e externo, respectivamen
te; pi' Pe e Yl' Ye sao os pregos e quantidades relativas ao mercado interno e 
externo. 

Tanto a empresa 1 como a 2 produzem para os mercados interno e 
externo, respectivamente, y11' y1e e y21, y2e' sendo a produgao total das duas 
empresas Y = Y1 + Ye. 

Sendo possfvel a discriminagao, temos que o lucro de uma empresa coli
gada e 1t =PrY it+ PeYie- C(yit + Yie). Como o prego externo e urn dado, as con
digoes de maximizagao do lucro sao: 

{

P,+ :; Yu= c,'(y"+ Y1J 

Pe= c(yH+ Y1~ 

lntegrando a variagao conjectural da empresa coligada em relagao a pro
dugao interna, com ki = 1 + p' a primeira condigao assume a forma: 

Dando outra forma a relagao anterior teremos: 

r S; (1 + p')j - '(y ) p ----- =P =C ·+Y.· t E E e it te 

(3) Considera-se que p1 > p8 + t, sendo turn custo de transporte, para afastar a hip6tese do 
chamado dumping normal. 
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Com a produ9ao das unidades adicionais para exporta9ao o custo de pro
du9ao aumenta em rela9ao a situa9ao em autarcia; o custo marginal desloca
-se para cima, excedendo o rendimento marginal. Para restabelecer o equilibria 
devera a produ9ao ser reduzida e o pre9o subir. 

Note-se que quanta maior for p' mais o pre9o se tera de elevar e reduzir 
a produ9ao para atingir o equilibria. 

Com possibilidade de discrimina9ao, as exporta96es aumentam assim a 
distor9ao monopolista no mercado interne tanto mais quanta maior for o grau 
de colusao. A produ9ao libertada no mercado interne ira para o mercado exter
no onde encontra urn mercado competitive. 

Note-se ainda que, mantendo-se o pressuposto de as empresas terem diferen
tes condi9Cies de custo, com a redu98.o da produ98.o no mercado interne os acordos 
podem ser quebradas mais facilmente. A empresa com custos mais altos vera a sua 
produ98.o cada vez mais reduzida, tendo por outro lado a possibilidade de expandir 
a produ98.o para o exterior, embora o Iuera tenda para zero. 

Caso as empresas nao possam discriminar, cabe-lhes optar entre exportar 
e submeter-se ao quadro internacional de concorrencia perfeita ou nao expor
tar, mantendo a coliga9ao no mercado interno, onde tern Iueras supranormais (4). 

Se a op9ao for exportar, havera uma relagao negativa entre a exporta9ao e as 
margens. 

2.3- Leitura do modelo em autarcia com controlo ambiental e vigilancia imperfeita 

lntroduzamos, de acordo com Farber e Martin (1986), a fun9ao «produ-
98.0» de efluente comum as duas empresas e = e(y,w) com ey> 0 e ew < 0, em 
que yi e a produ9ao da empresa e w e o esfor9o em factor de controlo ambiental. 

A fun9ao custo generica das empresas sera: 

CT = c(w)yi + F(e,m) 

em que Fe uma fun9ao penaliza9ao dependente da quantidade de efluente (e) 
e da intensidade de fiscaliza9ao ambiental (m). 

Sendo Y a produ9ao da industria e y1 a produ9ao da Empresa 1 , a 
maximiza9ao do Iuera da empresa num mercado oligopolista e: 

max n = p(Y)y1 - C(w)y1 - F(e,m) 
w,y, 

Com a varia9ao conjectural k= dY/dy1 = (1 + p) temos que: 

{ 

dp dF de 
1t = p(Y)(1 + p) +- (1 + p)y1- c(w) --. -

y1 dy1 de dy1 

dc(w) dF de 
1tw = d;- Y1 - de dw 

(4) Para ilustrar no ambito empfrico a relagao entre a estrutura de mercado e as exporta
gi5es, nomeadamente na possibilidade de nao discriminacao, v. Gieser, H., Jacquemin, A., e Pettit, 
J. (1980). 
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Ora, das condi96es de maximizac;(ao tfnhamos conclufdo que: 

acMd = c'(w) + F[)ed 
aw Y; 

e que relativamente ao custo marginal de despoluictao: 

CM [JN = - c'(w)y1 > 0 
g ew 

Entao, em primeiro Iugar o facto de as empresas apresentarem diferen
tes condi96es de custo associadas a diferentes quantidades produzidas leva 
a que em termos de poluictao a empresa de custos mais altos e que menos 
produz tera custos de controlo de efluente inferiores e menor probabilidade 
de controlo ambiental associada a uma menor aversao ao risco, devido a di
mensao. 

Estas condic;(6es tendem a reduzir as diferen9as de custo entre as empre
sas, tanto mais quanto a empresa de custos mais baixos optar por medidas de 
controlo ambiental em vez de reduzir a quantidade produzida, como via para 
reduzir o impacte ambiental, pois o custo marginal de despoluictao ( CM

9
DIY) 

aumenta com y. 
Por outro lado, a perda marginal de lucro (PM

9
1) por efluente nao produ

zido e: 

p(Y) (1 + p) + ddp (1 + p)y1- c(w) 
PM 1 = RMa- CMg = y, 

g ey, ey, 

ou: 

(1 +p/p(Y)+ :YP y~-c'1 (w) 
PM 1 = ~ ' ~ 

g ey, 

Ora a perda marginal por unidade de efluente nao produzida cresce com 
p. lsto implica que para valores elevados de p, em que as quotas de produc;(ao 
das empresas se aproximam, valera mais a pena a empresa lfder combater as 
externalidades negativas, usando o metodo de controlo de efluente, do que re
duzir a produc;(ao, tanto mais que com o aumento da productao das empresas, 
o grau de aversao ao risco e a probabilidade de detecctao por agentes exter
nos aumenta. 

Esta posic;(ao da empresa lfder arrasta a empresa seguidora para posi96es 
mais desvantajosas, tanto mais quanto a subida de p for feita a custa do au
menta da sua quota de produc;(ao, devido ao aumento dos custos. 

A partir deste quadro de analise podem ser tambem retiradas conclusoes 
caso fosse utilizado urn modelo de colusao em que as empresas maximizassem 
conjuntamente os lucros da industria. 

Em casos como estes pode a polftica industrial de subsfdio ao controlo 
ambiental viabilizar estruturas necessariamente concentradas, amortecendo o 
choque dos custos de controlo ambiental nas empresas com custos super!ores. 
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3.1- Resultados empfricos para o caso da industria portuguesa de pasta para papel 

0 sector da pasta para papel em Portugal, comportando quatra empresas 
integrando na totalidade sete unidades fabris, permite testar algumas das con
clusoes que obtivemos anteriormente do ponto de vista te6rico. 

Uma analise no ambito do cruzamento ente a economia do ambiente e a 
economia industrial serve-se de indicadores como o valor dos investimentos em 
equipamento antipoluicao, amortizacoes, esforco em I&D, custos variaveis e fi
xos associados ao tratamento de resfduos e a processes de poupanca de ener
gia e outros recursos, alem das eventuais multas e taxas pagas em contraven
cao de normas de polftica ambiental estabelecidas. 

No entanto, a insuficiencia de dados sabre as empresas e o sector em 
Portugal torna uma analise empfrica a este nfvel diffcil de ser feita. Usaremos 
mesmo assim indicadores relatives aos recursos naturais, quer no esforco de 
florestacao pela administracao central quer no que respeita ao investimento em 
recursos naturais pelas empresas de pasta. 

Como metodologia a utilizar, abordaremos, em primeiro Iugar, as 
determinantes da performance das empresas e do sector (com dados consoli
dados) num esforco de integracao com as perspectivas te6ricas mais relevan
tes emanadas dos estudos da economia industrial. 

Como medida da performance destinada a integrar a equacao dos Iueras 
quer das empresas quer do sector optamos pela margem preco-custo: 

MPC= VAB- Encargos c/pessoal 
Vendas 

Depois passaremos para a explicacao do nfvel exportador das empresas 
e do sector, partindo de formulacoes tradicionais em estudos deste genera. 
Cruzaremos ambos os desenvolvimentos com variaveis ligadas a problematica 
dos recursos ambientais, como forma de suprir a falta de dados nesta area, 
que nao permite testar algumas das conclusoes a que a teoria tern chegado. 

3. 1. 1 - Especifica9iio das equa9oes dos lucros das empresas e do sector 

Apresentemos, pais, a equacao dos Iueras das empresas e do sector da 
pasta para papel em Portugal. 

Devido ao interesse em analisar cada empresa per se e atendendo a 
especificidade das fontes utilizadas para a obtencao dos dados das empresas, 
optamos par escrever numa primeira fase uma equacao para cada uma delas, 
integrando a par de variaveis comuns, outras diferenciadas para cada empresa, 
numa perspectiva ainda de optimizacao da informacao recolhida. 

Apresentamos assim as equacoes dos Iueras da CAlMA, CELBI e 
PORTUCEL, atendendo a que os dados relatives a SOPORCEL somente co
brem um perfodo de sete anos, o que consideramos insuficiente para uma ana
lise minimamente correcta. 

Para a equacao de Iueras do SECTOR optamos par incluir variaveis liga
das a industria como um todo, cujos valores consolidados foram recolhidos da 
informacao estatfstica disponfvel para o sector ao nfvel relevante de desagre
gacao da CAE. 
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lnclufmos tambem variaveis ligadas ao comportamento das empresas, bern 
como variaveis de comercio internacional relativas ao sector da pasta para papel 
em Portugal. Quanto aos recursos naturais, integramos uma variavel sobre o 
esforgo de florestagao em eucalipto, abstendo-nos de incluir variaveis de polfti
ca ambiental, devido a falta de dados suficientes e sistematizados. 

As equagoes de lucros das empresas que apresentamos, sao: 

MPCCEL = f(QINTCEL, IVCEL, NEXPCEL, PENIMP, ANCEL, NOVA, 
EOMP); 

MPCCAI = f(QCAI, KILCAI, IVCAI, NEXPCAI, PENIMP, NOVA, EOMP); 
MPCPOR = f(QINTPOR, KILPOR, IVPOR, NEXPPOR, PENIMP, PRQ, 

EUCPOR); 
MPCSECT = f(IVSECT, NEXPSECT, EMPSECT). 

Quanto as variaveis explicitadas, a sua definigao segue no Anexo 111. 

Quanto a quota de mercado de cada empresa (QCAI, QCEL e QPOR) 
ela e usada como uma medida do poder de mercado e dimensao das empre
sas, podendo ser ainda utilizada na equagao do sector com o objectivo de 
captar a influencia de cada empresa na margem e no nfvel exportador da 
industria. 

Usamos, ainda, a variavel QINT-QINTCEL, QINTCAI e QINTPOR, como 
sendo a quota das empresas no mercado interno, incluindo as importagoes do 
sector e excluindo as exportagoes da empresa e do sector. Para esta variavel 
espera-se urn comportamento semelhante a da quota da empresa. 

Atendendo ao modelo especificado que contempla a existencia de conluio 
com uma empresa lfder, esperamos que qualquer comportamento das empre
sas seguidoras tendentes a elevar as suas quotas de mercado faga baixar a 
margem do SECTOR, revelando assim uma relagao negativa. 

Nao esquecendo que estamos a estudar urn sector predominantemente 
exportador e no ambito de uma pequena economia aberta, as variaveis de 
comercio internacional desempenham urn papel importante na determinagao das 
margens das empresas e do sector. 

Assim para o nfvel exportador de cada uma das empresas (NEXPCAI, 
NEXPCEL, NEXPPOR e NEXPSECT) espera-se urn sinal positivo. Em termos 
teoricos e atendendo ao que foi ja referido em altura propria, o impacte do nfvel 
exportador sobre as margens e de certa forma ambfguo e imprevisfvel. 

Com efeito, neste sector fortemente exportador, as exportagoes sao deter
minadas por vantagens comparativas, podendo o seu impacte sobre as mar
gens exercer-se a partir da existencia de baixos custos salariais e do aprovei
tamento de economias de escala, contribuindo para que as empresas atinjam 
dimensoes proximas da dimensao optima mfnima. Estes factos podem permitir 
que o nfvel exportador faga subir as margens das empresas, ja que o rendimento 
gerado no exterior podera superar aquele que e obtido no interior. 

Nas consideragoes teoricas, anteriormente adiantadas, foi referido que as 
importagoes desempenhavam urn papel pro-competitivo e disciplinador do mer
cado interno. No entanto este efeito nao se verificaria no caso de haver conluio 
entre os produtores internos e estrangeiros, ou sendo os produtores nacio
nais eles mesmos importadores. Por outro lado este sector tern em Portugal 

90 



um reduzido impacte das importa96es dada a reduzida quota de mercado 
destas e a eventualidade de elas serem maioritariamente feitas pelos produ
tores internos. 

Por tudo isto e de esperar um impacto positivo das importa96es na mar
gem quer das empresas quer do sector. 

Nas equa96es de lucros atras especificadas integramos tambem duas 
variaveis dummy. Uma delas (PR<;) pretende representar a diferente situavao 
legislativa quanto ao regime de pre9os a que a industria de pasta para papel 
em Portugal esteve sujeita; outra (NOVA) pretende captar os efeitos sobre as 
empresas e o sector da entrada de uma nova empresa na industria. Referimo
-nos a SOPORCEL, empresa cuja entrada em laboravao era ja esperada des
de finais dos anos 70, tendo-se concretizado em 1985. 

Para a variavel PAC e esperado o sinal negativo, tanto para o sector como 
para as empresas. lsto deve-se as 6bvias implica96es nas margens que a re
ferida legislavao motivou, com a obrigatoriedade por parte das empresas de 
venderem o seu produto a pre9os baixos no mercado interno, nao sendo a 
exporta9ao suficiente para cobrir esse desnfvel. 

A introdu9ao da componente relativa a utilizavao de recursos naturais e 
feita atraves das variaveis ANCEL para a CELBI, EUCPOR para a PORTUCEL. 

0 facto de apresentarmos duas variaveis diferentes para aquelas entida
des e nao termos apresentado variavel alguma para a CAlMA deve-se ao facto 
de os dados disponfveis para as empresas e para o sector, bem como o inven
tario florestal nacional nao permitirem uma recolha sistematica e uniforme de 
dados. 

3. 1.2- Amilise dos resultados 

Para a determina9ao das equa96es dos lucros comevamos por utilizar o 
metodo dos mfnimos quadrados, fazendo uma regressao para cada empresa 
com o objectivo de detectar a influencia que as variaveis explicativas atras re
feridas tem na respectiva margem. 

Embora a configura9ao do sector e os dados existentes apelem a uma 
imediata aplicavao de um pooling em time series e cross section, trataremos 
estas primeiras regress6es como um caso particular desse pooling, desenvol
vendo com mais profundidade esta problematica, num dos pontos seguintes. 

No seguimento deste procedimento temos, no entanto, de ter em conta o 
numero reduzido de observa96es (n = 12, para o sector, e n = 14, para as em
presas) em dados temporais, o que nos traz problemas de multicolinearidade e 
um controlo de autocorrelavao mais apertado. 

Para o caso do controlo da autocorrelavao usamos as tabelas de Savin e 
White destinadas a obter os dL e dU crfticos da estatfstica de Durbin-Watson 
para valores de n inferiores a 15. Para tentarmos ultrapassar o caso da 
multicolinearidade, optamos, nesta fase, por experimentar varias regress6es para 
cada equavao. lsto permitiu, por um lado, isolar efeitos de variaveis pouco sig
nificativas (certamente por estarem correlacionadas com outras) que abandona
mos em algumas equa96es, mantendo outras mais influentes e por outro redu
ziu o numero de variaveis por equavao, aumentando assim os graus de liberdade 
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da estatfstica t. Foi, no entanto, perdido algum efeito de conjunto para a cons
tru9ao das equa9oes, embora tivessemos conseguido obter resultados validos 
para as variaveis mais importantes. 

Por outro lado, atraves da utiliza9ao do teste de Park foi revelada a 
inexistencia de heteroescedasticidade. 

Assim, e tendo em conta os resultados expressos no anexo 1, elaboramos 
o quadro seguinte, para o caso das equa9oes relativas a explica9ao da mar
gem pre9o-custo das empresas, que nos tra9a urn panorama geral sobre o si
nal da influencia das varias variaveis implicadas. 

Variaveis MPCCEL MPCCAI 

QINT.......................................................... + 
a ............................................................. .. + 
KIL ............................................................ . +* 
IV............................................................... + + 
EMP ........................................................ .. 
EOMP ...................................................... .. + 
NEXP ........................................................ + + 
PENIMP .................................................... + +* 
ANCEL...................................................... -* 
EUCPOR .................................................. . 
NOVA ...................................................... .. + 
PRQ .......................................................... . 

'*'** Vari8.vel nao considerada ou com resultado irrelevante. 
• Variavel com o sinal esperado mas sem significado a pelo menos 10%. 

MPCPOR 

+ 

+* 
+ 

+ 
+ 

MPCSECT 

+ 
+ 

+ 

1 - Apresentamos em primeiro Iugar os resultados relativos a equa9ao da 
CELBI, com base no quadro A-4 do anexo 1. 

Na primeira equa9ao, em que integramos a quota da empresa, QCEL, a 
par das variaveis NEXPCEL, IVCEL, EOMP, NOVA, PENIMP e RNCEL, nota
mos urn fraco poder explicative de todas elas, excepto de IVCEL, cujo coefici
ente e positivo de acordo com as expectativas. 

Substituindo na equa9ao 2, QCEL por QINTCEL, a inclusao da quota in
tema da CELBI permite que todas as variaveis, a excep9ao de EOMP e ANCEL, 
ganhem significado, comportando-se de acordo com os valores esperados. 

0 facto de as variaveis EOMP e ANCEL nao se apresentarem com 
significancia estatfstica pode dever-se ao facto de os seus efeitos serem absor
vidos quer pela QINTCEL quer por IVCEL, variaveis que cada uma a seu modo 
se prendem com a dimensao e os recursos. 

KILCEL e PAC foram retiradas da equa9ao por razoes de colinearidade, 
notando-se que estas variaveis tern nas equa9oes das outras empresas uma 
influencia nula ou debil, ao nfvel da explica9ao da margem pre9o-custo. 

Estamos pois no caso da CELBI em presen9a de uma melhor explica9ao 
da margem da empresa pela quota interna, conjuntamente com as outras va
riaveis, ja que com a quota de mercado, sendo uma variavel de dimensao mais 
abrangente, podera captar efeitos das variaveis que nao se apresentam com 
significancia estatfstica. 
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2 - Quanto a equa9ao da margem da Celulose do Caima, expressa no 
quadro A-5 do anexo 1, numa primeira equayao em que aparecem as variaveis 
QCAI, KILCAI, NEXPCAI, IVCAI, PENIMP, EOMP e NOVA encontramos urn born 
nfvel explicativo das variaveis que assumem os valores esperados. 

A substituiyao de QCAI por QINTCAI na equa9ao 2 enfraquece o poder 
explicativo das variaveis, tendo mesmo algumas delas perdido a significancia. 

3-Quanto a equayao da PORTUCEL, ela apresenta a QINTPOR, IVPOR, 
NEXPPOR, PENIMP e PRQ com coeficientes significativos e de acordo com o 
sinal esperado, sendo que KILPOR, EUCPOR embora sem significancia apre
sentam o sinal esperado para os coeficientes. 

No entanto se em vez da quota interna de mercado, QINTPOR usarmos a 
quota de mercado QPOR, verificamos que af as variaveis IVPOR, PENIMP, 
EUCPOR e PRQ se apresentam com os valores esperados e significativos, 
KILPOR e NEXPPOR nos aparecem sem significancia e com o valor negativo, 
o que se revela eventualmente contra o comportamento esperado. Mais uma 
vez a variavel QPOR pode captar efeitos da variavel NEXPPOR e KILPOR. A 
importancia da quota intema da PORTUCEL no conjunto da industria e certamen
te na determinayao da sua margem faz que esta seja melhor explicada por 
QINTPOR. 

4 - Para o caso da equa9ao da margem do sector, numa primeira equa
yao base as variaveis NEXPSECT, IVSECT e EMPSECT apresentam os res
pectivos coeficientes com valores significativos e segundo as expectativas te6-
ricas. 

lntroduzindo na equayao PENIMP e PRQ, estas variaveis apresentam-se 
nao significativas, embora com sinais esperados, retirando por outro lado a signifi
cancia a NEXPSECT e EMPSECT, que mantem os sinais esperados. 

Por outro lado, analisamos mais tres equa96es, em que procuramos testar 
a influencia das quotas das tres empresas sobre a margem do sector, tendo no 
entanto a regressao pouco interesse explicativo. Os coeficientes das variaveis 
NEXPSECT, IVSECT e EMPSECT aparecem genericamente sem significado, 
mas com os sinais esperados, e os coeficientes das quotas das tres empresas, 
QPOR, QCEL e QCAI, embora tambem sem significado, comportam-se segun
do as expectativas te6ricas. A PORTUCEL, como empresa lfder de um conluio, 
veria a sua quota a influenciar a margem do sector, enquanto para as outras 
duas empresas seguidoras - CELBI e CAlMA- o aumento das suas quotas 
de mercado, denunciando uma atitude mais concorrencial pela sua parte, dimi
nui a sua capacidade de conluio, o que se reflecte negativamente nas margens 
do sector e provavelmente de um modo positivo nas margens da empresa cuja 
quota de mercado aumenta. 

Por tim refira-se que globalmente as regress6es se apresentaram com 
nfveis de significancia quer parcial quer global aceitaveis, como se pode ver 
nos quadros do anexo 1. Tendo sido detectada a existencia de autocorrelayao 
em algumas equa96es, o que advem certamente de raz6es ligadas a falta de 
variaveis explicativas para as quais os dados sao escassos (nomeadamente em 
rela9ao ao ambiente) ou a possfveis processos de determinayao estatfsticos de 
dados oficiais, procedeu-se a correc9ao em GLS pelo metodo de Cochrane
-Orcutt, atraves de processos auto-regressivos de 1.!! ordem, o que melhorou 
satisfatoriamente as equa96es em questao. 
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Em jeito de conclusao podemos adiantar que as variaveis relativas as 
quotas (global ou interna) das empresas apresentam um impacte positivo sobre 
as margens, confirmando as perspectivas te6ricas de que a dimensao da em
presa captada pelas quotas de mercado influencia a lucratividade. 

Quante ao nfvel exportador, tambem e evidente, no que respeita a sua 
influencia sabre a margem das empresas e do sector, revela um impacte posi
tive. Esta situa9ao justifica-se a partir do aproveitamento de economias de es
cala, possfvel com a produvao exportada (ademais a variavel EOMP relativa as 
economias de escala influencia positivamente o nfvel exportador como veremos). 
Tambem o facto da pequena e decrescente dimensao do mercado interno de 
pasta e vantagens retiradas do baixo custo relativo da mao-de-obra e recursos 
florestais abundantes propiciam que o nfvel exportador influencie a margem das 
empresas e do sector. 

Quanta as variaveis relativas aos recursos naturais, somente EUCPOR para 
a PORTUCEL se revelou significativa e com impacte negativo. Este sinal evi
dencia o esforvo de investimento inicial na florestavao e investiga9ao de novas 
especies de eucalipto, com problemas associados a imagem ecol6gica da em
presa e gerador de custos variaveis. 

A penetra9ao das importa96es no sector, persistindo no seu sinal positivo 
nas regressoes efectuadas, indica-nos a possibilidade de as empresas nacio
nais serem tambem importadoras ou estarem conluiadas com produtoras es
trangeiras, associado ao facto da pequena dimensao das importa96es portu
guesas de pasta. 

A variavel PRQ somente na equa9ao da PORTUCEL aparece significativa 
e associada ao sinal negativo. Esta situavao pode ficar a dever-se ao facto de 
esta empresa ser o maior produtor interno de pasta, tendo sido quem mais sofreu 
com a fixa9ao por baixo dos prevos administrados de pasta. 

3. 1.3....:... Analise das determinantes do nfvel exportador atraves de dados pooled em time 
series e cross section 

0 facto de estarmos a analisar a grande parte das empresas do sector e 
de prevermos uma certa uniformidade no comportamento das tres empresas 
faz esperar a existencia de vantagens em termos explicativos em determinar 
as equa96es explicativas, quer da margem pre9o-custo, quer do nfvel exporta
dor das empresas, atraves de uma amostra pooled em dados time series e 
cross section. Permite ainda este processo econometrica ultrapassar o proble
ma da escassez de dados, potencial gerador de multicolinearidade, como ja 
referimos. 

Para o efeito utilizamos, somente, variaveis comuns as tres empresas, o 
que nos levou a retirar na analise algumas variaveis ligadas aos recursos na
turais, utilizadas nas regressoes individuais. 

lntoduzimos, ainda, nesta analise a variavel CAPEST, que pretende in
cluir, na explicayao do nfvel exportador das empresas do sector, a parte do 
capital social das empresas portuguesas de pasta detida por interesses es
trangeiros. 
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Na aplicac;ao do processo pooling e necessaria dar alguns passos iniciais 
importantes, para ajuizar da vantagem em utilizar ou nao este metoda face as 
regress6es individuais. 

Nesse sentido, foi testado, quer para o caso de MPC, quer para o caso 
de NEXP, se a respectiva explicac;ao ganharia com o pooling. 

Os testes F que a seguir apresentamos foram efectuados no ambito de 
urn modelo de analise da variancia. Foram entao comparadas as somas dos 
quadrados dos resfduos de regress6es em que consideramos nas equac;6es 
das empresas termos constantes e coeficientes comuns, termos constantes co
muns e coeficientes diferentes e termos constantes diferentes e coeficientes 
comuns, contra a hip6tese de termos constantes e coeficientes diferentes, caso 
em que o pooling nao resultaria vantajoso. 

Assim, o 1.g teste analisa a vantagem ou nao em fazer pooling total con
tra regress6es separadas para as tres empresas. (Pressuposto de as termos 
constantes e as coeficientes das equac;6es serem comuns as tres empresas.) 

0 2. g teste ana lisa a vantagem em ser feito urn pooling parcial, conside
rando somente comuns os coeficientes das empresas e diferentes as termos 
constantes. 

No 3. g teste foi analisada a hip6tese de urn pooling parcial, considerando 
os termos constantes comuns e os coeficientes das equac;6es das empresas 
diferentes. 

Os testes apresentados no quadro seguinte revelam-nos que o processo 
pooling nao apresentaria vantagens na regressao da margem prec;o-custo, ou 
que esta s6 poderia ser feita com demasiadas restric;6es, que, no nosso caso, 
implicaria a inexistencia de graus de liberdade suficientes. Oaf o nao apresen
tarmos pooling para a equac;ao da MPC, tendo, neste caso, optado pela apre
sentac;ao das regress6es par empresa. 

Testes 1.' teste 2.' teste 3.' teste 

MPC ................................... F(18, 15) = 8,52. F(16, 15) = 5,97. F(2,11) = 6,14. 

Resultado ........................... Rejeita hip6tese nula. Rejeita hip6tese nula. Rejeita hip6tese nula. 

NEXP ................................. F(22,9) = 2,69. F(20,9) = 2,79. F(2,9) = 8,5. 

Resultado ........................... Aceita hip6tese nula. Aceita hip6tese nula. Rejeita hip6tese nula. 

Nivel de significancia de 5 %. 

Daqui se pode concluir que cada empresa teve desenvolvimentos parti
culares diferentes das outras empresas ao Iongo do tempo, podendo, no entan
to, haver desenvolvimentos comuns quanta a uma outra variavel, implicando o 
teste a esta situac;ao, como ja referimos, perda de graus de liberdade. 

Quanta a explicayao do nivel exportador conclui-se da vantagem em utili
zar regressao em pooling, atendendo a que, ao ser aceite a hip6tese nula, os 
testes revelaram que os termos constantes e os coeficientes das equac;6es das 
empresas se apresentam comuns. Alias, esta conclusao pode considerar-se de 
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acordo com as expectativas apresentadas, em que se considera em termos de 
exporta9ao, o sector de pasta para papel, com uma estrutura comportamental 
semelhante face ao exterior. 

Optamos assim por fazer uma regressao pooling para a equa9ao explicativa 
do nfvel exportador das empresas, cujo resultado vern expresso no anexo 11. 

3. 1.4 - Espefica9ao da equa9ao e analise dos resultados 

A especifica9ao da equa9ao do nfvel exportador do conjunto das empre
sas sera entao: 

NEXP = f {Q, KIL, NOVA, CAPEST, EOMP, CONSINT, IV, VPIBUSA, 
PRQ, EUCSECT) 

Partindo dos valores apresentados no quadro do anexo 11, analisemos os 
resultados. 

Em primeiro Iugar, as variaveis com significancia sao suficientes para cap
tar a maior parte dos determinantes das exporta96es das empresas previstos 
na teoria. 

As variaveis IV e VPIBUSA, PRQ e CONSAP e EUCSECT aparecem na 
regressao sem significancia. 

A quota de mercado das empresas revela-se importante na explica9ao das 
exporta96es a partir de razoes ligadas a dimensao das empresas que as indu
zem a exportar. 

Tambem KIL se apresenta de acordo com as previsoes te6ricas, influen
ciando negativamente a performance exportadora. Sendo Portugal urn pafs com 
vantagem comparativa em termos de mao-de-obra, mesmo numa industria ca
pital-intensiva, esse facto reflecte-se em termos de exporta96es. 

Outra variavel importante em termos de explica9ao do nfvel exportador das 
empresas e do sector, apresentando sinal negative, e CONSINT. Este facto 
revela a deficiente dimensao do mercado interno face a necessidade de apro
veitamento de economias de escala, sendo urn factor explicativo das exporta-
96es portuguesas da pasta para papel. 

Com forte impacte sabre o nfvel exportador tambem se apresenta EOMP, 
variavel representativa das economias de escala. Estas revelam"se, pais, im
portantes na exporta9ao das empresas de pasta para papel, que, atendendo a 
deficiente dimensao do mercado interne, tern possibilidade atraves do produto 
exportado de atingir dimensoes pr6ximas da optima. 

As variaveis ligadas aos recursos naturais apresentam valores de acordo 
com a teoria das vantagens comparativas, obtendo sinal positivo, mas sem 
significancia. Note-se por outro lado o sinal de IV, que tenta integrar o patrim6-
nio florestal na regressao, e que assume urn valor positivo. 

Quanta a VPIBUSA, o facto de esta variavel nao ter aqui poder explicativo 
pode ficar a dever-se a que o impacte desta variavel s6 se exerce de forma 
mais acentuada numa s6 empresa, a PORTUCEL. Faltar-lhe-ia assim a impor
tancia global suficiente para gerar efeitos significativamente fortes num conjunto 
agregado de dados como os que se apresentam nesta poole. 
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Por fim podemos referir que a regressao em pooling refor9a muito a 
significancia das variaveis obtidas em regressoes individuais, que tambem rea
lizamos e cujos resultados nao sao aqui apresentados. 

4- Conclusao 

Os resultados obtidos para a influencia das quotas de mercado das em
presas sobre as margens individuais e do sector parecem confirmar a ideia de 
urn comportamento colusivo por parte das empresas. 

A abertura ao exterior nao parece, pelo menos durante o perfodo em 
analise, desestabilizar, atraves de urn impacte disciplinador, a coopera9ao das 
empresas no mercado interno, contribuindo, pelo contrario e devido aos facto
res referidos, para urn aumento das margens das empresas. 

A dimensao das empresas influencia a sua performance exportadora de 
uma forma positiva, havendo indfcios de que a orienta9ao exportadora e tam
bern motivada por vantagens comparativas ao nfvel dos recursos naturais e 
ambientais. 
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ANEXO I 

Metodo dos mfnimos quadrados ordinarios 

QUADRO A-4 

Variavel dependente- MPCCEL (margem pre~o-custo da CELBI) 

Variliveis explicactivas 

QCEL ..................................................................................................... . 

QINTCEL ................................................................................................ . 

NEXPCEL .............................................................................................. . 

IVCEL ..................................................................................................... . 

EOMP ..................................................................................................... . 

NOVA ..................................................................................................... . 

PENIMP ................................................................................................. . 

ANCEL ................................................................................................... . 

Constanta ............................................................................................... . 

n ............................................................................................................. . 

FP ············································································································ 

F ............................................................................................................. . 

ow ......................................................................................................... . 

100 

(•) SignHicativa a 1 %. 
(••) SignHicativa a 5 %. 
( ... ) Significative a 10 %. 

CELBI 

Equayao 1 

0,06 
(0,58} 

0,17 
(1,90) 

1,10 
(*) (12,95} 

-0,23 
(-0,66) 

-0,02 
(-1,48) 

0,07 
(1,23) 

-0,06 
(-0,87) 

-0,27 
(*) (- 2,59} 

13 

0,99 

102,1 

1,94 

CELBI 

Equa~ao 2 

0,20 
. (**) (2,45) 

0,33 
(*) (3,69) 

1,04 
(*) (20,51) 

-0,30 
(-1,24) 

-0,03 
(*) (- 3,95) 

0,09 
(***} (2,20) 

-0,01 
(- 0,25) 

-0,38 
(*) (-4,47) 

13 

0,99 

211,5 

1,82 



QUADRO A·S 

Variavel dependente- MPCCAI (margem pre~o-custo da Celulose do Caima) 

Variaveis explicactivas 

QCAI ................................................................................ . 

KILCAI ............................................................................. . 

IVCAI ............................................................................... . 

NEXPCAI ......................................................................... . 

PENIMP ........................................................................... . 

NOVA ............................................................................... . 

EOMP .............................................................................. . 

QUINT .............................................................................. . 

EMPCAI ........................................................................... . 

CAlMA 

Equacao 1 

3,15 
(*) {3,61) 

0,17 
{1,22) 

1,24 
(*) (22,3) 

0,29 
(*) {2,41) 

0,04 
{0,59) 

0,60 
(*) {3,95) 

13,06 
(*) {3,81) 

Constanta ... ........ .. .. . ...... ........ ... ........ ..... .. .... ........... ...... ... . - 3, 76 
(*) (- 4,2) 

n........................................................................................ 14 

f12 .......................................................•.........•.................... 0,99 

F........................................................................................ 106,3 

ow.................................................................................... 2,43 

(•} Significativa a 1 %. 
(••) Sign mcativa a 5 %. 
( ... } Significativa a 10 %. 

CAlMA CAlMA 

Equacao 2 Equacao 3 

1,11 
(***) (2,05) 

-0,19 
{-1,34) 

1,12 1,06 
(*)(19,30) (*) {20,5) 

1,05 0,14 
(*) (4,29) (*) (3,76) 

0,08 
(1,64) 

0,06 0,19 
{1,72) (1,75) 

0,98 4,11 
(1,22) (1,77) 

2,46 
(*) (3,96) 

-0,01 
(*) (- 4,68) 

-1,45 -1,21 
(*) (- 5,7) (***) (-1,96) 

14 14 

0,99 0,99 

120,2 477,9 

2,52 2,42 
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OUADRO A·6 

Variavel dependente- MPCPOR (margem prego-custo da PORTUCEL) 

Variaveis explicactivas 

QPOR ..................................................................................................... . 

QINTPOR ............................................................................................... . 

NEXPOR ................................................................................................ . 

IVPOR .................................................................................................... . 

KILPOR .................................................................................................. . 

PENIMP ................................................................................................. . 

EUCPOR ................................................................................................ . 

PRy ........................................................................................................ . 

Constante ............................................................................................... . 

n ............................................................................................................ . 

F{2 ·······•••·••·•···•·••••·····•••••·······••···········••······••••·······•·••······•···•······•••·········• 

F ............................................................................................................ . 

DW ......................................................................................................... . 

102 

(") Significativa a 1 %. 
(**) Sign~icativa a 5 %. 
(**•) Significativa a 10 %. 

PORTUCEL 

Equa9iio 1 

0.29 
(*) (5,78) 

0,24 
(**) (2,42) 

1,06 
(*) (11 ,13) 

0,03 
(0, 11) 

0,26 
(*) (4,40) 

-0,14 
(-1,31) 

-0,04 
(**) (-2,67) 

-0,47 
(**) (-2,47) 

14 

0,98 

54,5 

2,39 

PORTUCEL 

Equa9ao 2 

0,35 
(*) (3,85) 

-0,08 
(-0,52) 

0,89 
(*) (6,34) 

-0,19 
(- 0,57) 

0,21 
(**) (2,67) 

0,40 
(**) (- 2,92) 

-0,05 
(***) (- 2,36) 

0,07 
(0,29) 

14 

0,97 

28,4 

2,56 



QUADRO A-7 

Variavel dependente- MPCSECT (margem prego-custo do sector) 

PORTUCEL 
Variaveis explicactivas 

Equa9ao 1 

0,33 
(**) (2,63) 

NEXPSECT ............................................................................................ . 

0,89 
(**) (4,85) 

IVSECT .................................................................................................. . 

EMPSECT ............... ............... .................... .............................. .... ........... - 0,11 
(**) (- 2,57) 

PENIMP ................................................................................................. . 

PRQ ........................................................................................................ . 

Constanta................................................................................................ -0,03 
(**) (-2,34) 

n ............................................................................................................. 12 

~ ........................................................................................................... 0,91 

F............................................................................................................. 26,7 

Constanta . .. .. .... . . .... . .. ...... .. .. . . . .. .. .. . . . . .... . ...... .... .. .. . .... . . . . .. .. .. . .. . . . . .. .. ..... . . .. . 1 ,80 

(•) Significativa a 1 %. 
( .. ) Significativa a 5 %. 
( ... ) Significativa a 10 %. 

AR1;r= 0,9 

PORTUCEL 

Equa9ao 2 

0,24 
(1,44) 

0,90 
(**) (2,97) 

-0,003 
(-0,66) 

0,15 
(0,70) 

-0,01 
(-0,26) 

-0,23 
(-1,09) 

12 

0,96 

26,2 

1,95 
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ANEXO II 

Metodo dos mfnimos quadrados ordinaries (com amostra pooled em time series 
e cross section) 

Variavel dependente- NEXP (nivel exportador das empresas do sector) 

Variaveis explicactivas 

QUOTA ......................................................................................................................... . 0,36 
(*) (2,68) 

-0,45 
KIL ·································································································································· (*) (- 4,03) 

NOVA ............................................................................................................................ . 

CAPEST ........................................................................................................................ . 

EOMP ............................................................................................................................ . 

CONSINT ...................................................................................................................... . 

IV ................................................................................................................................... . 

VPIBUSA ...................................................................................................................... . 

EUCSECT ..................................................................................................................... . 

PRC ······························································································································· 

Constanta ...................................................................................................................... . 

n .................................................................................................................................... . 

'* ··································································································································· 
F .................................................................................................................................... . 

ow ................................................................................................................................ . 

104 

(•) Significativa a 1 %. 
(••) Sign ificativa a 5 %. 

0,27 
(*) (2,83) 

0,004 
(*) (6,28) 

5,07 
(**) (2,23) 

-0,17 
(-1 ,43} 

0,18 
(1,43) 

0,001 
(0,19) 

0,11 
(1 '18) 

-0,01 
(-0,34) 

-0,57 
(-1,06) 

42 

0,83 

14,84 

1,67 



ANEXO Ill 

Defini~ao das variaveis utilizadas no estudo emplrico e fontes de recolha de dados 

1 - Sufixos usados para distinguir as empresas analisadas: 

CAl - Celulose do Caima; 
CEL- Celulose da Beira Interior (CELBI); 
POR - PORTUCEL; 
SECT__.:. Sector da Pasta para Papel de Portugal. 

2 - Defini9ao das variaveis dependentes e independentes e respectivas fontes de recolha 
de dados: 

Variaveis e !antes Defini9iio 

MPC (empresas)- Relat6rios das em- Margem pre9o-custo das empresas, com a formula9ao 
presas e Dicirio da Republica (3.~ se- seguinte: 
rie). VAB- Encargos com pessoal 

Vendas 

MPCSECT- Estatfsticas lndustriais, INE Margem prec;:o-custo do sector, com a formula9ao iden-
tica a anterior, mas com dados sectorais. 

Q (empresas- relat6rios das empresas Quota de mercado da empresa: 
e Dicirio da Republica (3.~ serie). 

Vendas da empresa 

Vendas totais do sector 

K/L - relat6rios das empresas, Dicirio da Activo lfquico 

Republica e Relat6rio do Banco de Numero de trabalhadores 
Portuga~. 

(Para valores da empresa, sendo o activo lfquido 
deflacionado pelo deflator do PIS.) 

IV (empresas) - relat6rios das empresas VAB da empresa 

e Dicirio da Republica (3.~ serie). Vendas da empresa 

IVSECT- idem ...................................... 
V AB do sector 

Vendas do sector 

NEXP (empresas- idem ....................... Exportac6es da empresa 

Vendas da empresa 

NEXPSECT- Estatfsticas do Comercio 0 mesmo que o anterior com dados do Sector. 
Extemo, INE. 

PRy ......................................................... Dummy que toma o valor 1 para os anos entre 1977 
e 1985 eo valor 0 para os anos entre 1986 e 1991. 

NOVA ...................................................... Dummy que toma o valor 0 para os anos entre 1977 
e 1984 e o valor 1 para os anos entre 1985 e 1991. 

ANCEL- Relat6rios da CELBI Terrenos e recursos naturais sabre o activo imobilizado. 

EUCPOR - Relat6rios da PORTUCEL Area plantada de eucalipto sabre area plantada total. 
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Variaveis e fontes Definigao 

EUCSECT - lnventilrio Florestal Nacional lnvestimento da Administra~tao Publica em floresta~tao 
e Estatfsticas Agrfcolas, INE. com eucalipto sabre o investimento total em 

floresta~tao. 

EMP- Relat6rios das empresas, Diario Numeros de trabalhadores sabre vendas com dados do 
da Republica (3.~ serie), Relat6rio do sector ou das empresas, sendo as vend as 
Banco de Portugal e Estatfsticas Indus- deflacionadas pelo deflator do PIB. 
triais, IN E. 

OINT- Relat6rios das empresas, Diario Vendas- Exportar;:5es 

da Republica (3.~ serie), e Estatfsticas Vendas + lmportar;:oes- Exportar;:oes 
lndustriais, INE. 

(Com dados do sector e empresas.) 

EOMP- Relat6rios das empresas e Dia- Dimensao media, em termos de vendas, da:s fabricas 
rio da Republica (3.~ serie). das duas maiores empresas ate 1984 e das tres 

maiores empresas de 1985 ate 1991, em percenta-
gem das vendas totais do sector. 

VPIBUSA- Estatfsticas Financeiras Taxa de crescimento do PIS dos EUA. 
lnternacionales, anuario (FMI). 

CONSINT- Estatfsticas lndustriais e Vendas- Exportar;:5es + lmportar;:oes 

Estatfsticas do Comercio Externo, INE. Vendas do sector 

CAPEST - Relat6rios das empresas e Percentagem de capital estrangeiro no capital social 
Diario da Republica (3.~ serie). das empresas de pasta para papel. 

PEN IMP- Estatfsticas do Comercio Ex- lmportar;:5es 

terno, INE. Vendas + lmportar;:oes- Exportar;:oes 

(Versao entregue em Outubro de 1994) 
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