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INVESTIMENTO ESTRANGEIRO E A EFICIENCIA DA IN
DUSTRIA PORTUGUESA (*) 

Vftor Santos (**) 

1 -lntrodu~~o 

Face a penetrac;ao crescenta do investimento directo estrangeiro (IDE) a 
que se tern vindo a assistir nos ultimos anos, tara algum sentido questionarmo
nos sobre os beneffcios lfquidos que daf poderao decorrer para a economia 
portuguesa. Nao se tern a pretensao neste artigo de fazer urn balanc;o global 
quanta mais nao seja porque a viabilidade de tal avaliac;ao esbarra na ausencia 
de uma teoria e ou de criterios que permitam esclarecer inequivocamente esta 
problematica. 

A nossa preocupac;ao central relaciona-se basicamente com a analise dos 
efeitos decorrentes da instalac;ao das filiais sabre a performance e a eficiencia 
das firmas domesticas. Para tal ha que procurar a resposta a quest6es como 
as que se explicitam seguidamente: 

-Face a protecc;ao aduaneira, as filiais tiveram uma acc;ao dis
ciplinadora na competitividade das firmas domesticas semelhantes 
a das importac;6es? 

-Nos sectores em que o IDE e dominante existe ou nao uma ten
dencia para as filiais se aproveitarem das suas vantagens 
especfficas e usufrufrem de Iueras anormais superiores aos que 
em media sao obtidos pelas firmas nacionais? 

-A transferencia de tecnologias e de processos organizacionais re
sultantes da presenc;a de multinacionais reflectiu-se positivamente 
atraves de ganhos de produtividade nas firmas domesticas 
instaladas nos mesmos sectores? 

Em Santos ( 1989, cap. 1) mostrou-se que a resposta a estas quest6es 
pressup6e que se utilize uma bateria de indicadores com urn conteudo 
informative de natureza complementar. 

Tradicionalmente utiliza-se a rendibilidade media por ser uma medida de 
bem-estar que permite avaliar a intensidade das distorc;6es monopolistas; no 
entanto, este indicador tern limitac;6es porque nao permite discriminar entre as 
variac;6es dos prec;os relativos do output e dos custos de produc;ao. 

Esta circunstancia levou-nos a utilizar tambem o grau de concentrac;ao e 
a produtividade media por serem inedidas que permitem caracterizar os 
ajustamentos do lado da oferta. 

(*) Este artigo retoma alguns aspectos focados na minha tese de doutoramento. Agrade<;:o 
os comentarios criticos e as sugestoes feitas pelo Prof. M. Victor Martins e pelo Dr. Castro Guerra. 
Naturalmente que os erros que permanecerem sao da exclusiva responsabilidade do autor. 

(**) Professor auxiliar no lnstituto Superior de Economia e Gestii.o. 
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Na secgao 2 estabelece-se urn quadro te6rico e metodol6gico que nos 
permita raciocinar sabre o comportamento das multinacionais. Trata-se 
basicamente de caracterizar as condig6es em que as filiais restringem a 
dominancia das firmas domesticas ou usufruem, elas pr6prias, de Iueras 
anormais no espago nacional. 

Na secgao 3 procede-se a urn estudo aplicado a Portugal referente ao 
perfodo 1977-1982 em que se procura analisar os comportamentos do IDE e 
as suas diferenciagoes intersectoriais no ambito da industria transformadora. 

2- lnvestimento directo estrangeiro, concentrac;ao e rendibilidade 

Face ao controlo que o Estado exerceu, durante o perfodo de analise, 
sabre a concorrencia (interna) potencial das firmas entrantes e das firmas 
estrangeiras localizadas no exterior que pretendem vender no mercado interno 
(polftica comercial proteccionista), parece relevante inventariar a situagao das 
filiais das multinacionais em Portugal. Alias, numa situagao como a portuguesa 
no perfodo considerado, em que existe uma polftica fortemente proteccionista, 
interessa analisar se as filiais foram ou nao incentivadas a exportar capital 
(em vez do seu outpu~e a investirem directamente no Pafs, contornando, deste 
modo, as restrigoes ao comercio. 

Trata-se, portanto, de avaliar se, face a segmentagao do mercado 
resultante do proteccionismo, a implantagao das filiais exerceu uma acgao 
disciplinadora sabre as distorg6es monopolfsticas e a competitividade domestica 
semelhante aquela que e tradicionalmente atribuida as importag6es. 

Suponhamos que no mercado interno existem N firmas que produzem um 
bern homogeneo; os mercados interno e externo sao separados pela existencia 
de barreiras aduaneiras e ou custos de transporte. 

Admite-se a existencia de dais subconjuntos de firmas: 

- 0 firmas dominantes (0 ~ N) localizadas no mercado interno; 
-as firmas seguidoras ou competitivas; nelas se incluem N- 0 filiais 

de multinacionais e M firmas estrangeiras que exportam para o 
mercado interno. 

Em Santos (1990 a) evidenciamos que, neste contexto, a rendibilidade 
media em cada mercado era explicitavel atraves de uma forma analitica do 
tipo 

L = (1- Tide- TM) 2 [a+ (1- a) Hd] + "0de (1- 9) 

E +(Tide+ TM) Es 

onde Tide e a quota de mercado das filiais, TM e a quota de mercado das 
importagoes, a e Hd sao, respectivamente, os graus de colusao e de con

e· 
centragao das firmas internas dominantes, e = - e o grau de economias de 

Cm 

escala (sendo C' e Cm, respectivamente, os custos marginais e medias), E e 
a elasticidade procura-prego e Es e a elasticidade oferta das importagoes e 
das filiais. 
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A expressao anterior pode ser interpretada da seguinte forma: os lucros 
anormais sao tanto mais elevados quanto maiores forem os graus de 
concentragao e de colusao e tanto menos significativos quanto mais elasticas 
forem a procura e a oferta das importag6es e das filiais e maior for a quota 
de mercado das importagoes. 

Se as filiais das multinacionais forem seguidoras, o seu impacte sobre o 
processo de tomada de decis6es das firmas nacionais dominantes pode ser 
justificado de forma semelhante ao efectuado para a componente importada. 
S6 que sendo lideres a nivel mundial, e pouco provavel que as multinacionais 
o nao sejam no mercado interno. 

A ser assim, admitamos que existem dois mercados com a mesma 
estrutura (concentrag6es, · elasticidades, barreiras e peso relativo do grupo 
competitivo identicos) e em que as importagoes tern quotas semelhantes; no 
entanto, as multinacionais, que pertencem ao grupo dominante, apenas 
coexistem com as firmas nacionais num deles. 

No chamado modelo da firma dominante admite-se que existem dois 
grupos estrategicos (1) com comportamentos assimetricos intergrupos, mas 
revelando grande homogeneidade intragrupo: os subconjuntos das firmas 
dominantes e seguidoras. 

As firmas multinacionais e nacionais dominantes tendem a constituir-se 
em dais subgrupos estrategicos com comportamentos diferenciados, retirando 
homogeneidade ao grupo dominante. 

Com efeito, as firmas multinacionais tendem a fixar objectivos, a 
implementar decis6es, e estao sujeitas a restrig6es diferenciadas das firmas 
nacionais par raz6es 6bvias: 

-tern dimens6es distintas; 
-tern maior flexibilidade na aplicagao alternativa de recursos; de 

resto, par definigao, uma das decis6es que cabe as multinacionais 
concerne a propria localizagao dos investimentos; 

- Disp6em de urn conjunto-informagao mais diversificado. 

A coexistencia no grupo dominante de dais subconjuntos de firmas tao 
diferenciadas cria entraves a negociagao de contratos (ou ao estabelecimento 
de acordos tacitos) e incentiva a sua quebra; par outras palavras, tern urn 
efeito negativo no grau de colusao a, isto e, 

com 

a= a (Tik), da < 0 => aL aa. < 0 
• ar "'' aa. or"'' 

(JL > 0 
a a. 

A analise acabada de fazer tern subjacente o pressuposto de que existem 
firmas nacionais pertencentes ao grupo dominante; no entanto, acontece em 

(1) 0 precursor da abordagem dos grupos estrategicos foi Hunt (1972).Autores como Newman 
(1978) e Porter (1979, 1986) tern apresentado desenvolvimentos sabre esta tematica. 
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alguns casos que as firmas nacionais sao todas seguidoras e as multinacionais 
dominantes. Neste caso podem verificar-se as seguintes tendencias: 

- as filiais tendem a reproduzir no mercado interno as estrategias 
concorrenciais implementadas no resto do mundo, o que significa 
que a estrutura do mercado interno nao determina o processo de 
formac;ao de prec;os; 

-segundo Hood e Young (1978), a evidencia empfrica sugere que, 
nestes casos, as filiais tendem a seguir estrategias de diferen
ciac;ao e de inovac;ao ao nfvel do produto e de promoc;ao de des
pesas de publicidade que criam rigidez na elasticidade procura
prec;o Ed e que lhes permitem fixar prec;os mais elevados e auferir 
de maior lucratividade. 

Williamson (1986) argumenta que a penetrac;ao crescenta das multi
nacionais no mercado interno torna a lucratividade e os prec;os domesticos 
menos sensfveis a concorrencia das importac;oes pelas seguintes razoes: 

a) Uma polftica do tipo non-price competition implementada pelas 
multinacionais cria preferencias rfgidas (no curto prazo) nos 
consumidores e torna a elasticidade de substituic;ao de curto prazo 
entre produtos domesticos e importados relativamente rfgida face 
a variac;ao dos prec;os relativos; tal significa que uma estrategia 
fine-tuning em relac;ao as margens (diminuic;ao instantanea das 
margens de lucro e dos prec;os face a maior competitividade das 
importac;oes) gera beneffcios lfquidos negativos no Iongo prazo; 

b) A implantac;ao das multinacionais no mercado interno tende a 
fazer diminuir a elasticidade oferta das importac;oes Es pelas 
razoes seguintes: 

- os investimentos directos sao uma alternativa as importa
c;oes; 

- os sectores onde o IDE tern peso dominante tendem a 
pressionar os decisores de polftica comercial no sentido 
de obterem protecc;ao sob a forma de restri<;Oes quantttativas; 

-a evidencia empfrica sugere ainda que nao e de excluir 
a possibilidade de as multinacionais negociarem, entre si, 
quotas de mercado (por pals); este comportamento fun
ciona na pratica como uma imposic;ao de restric;oes 
quantitativas as importac;oes. 

Estas considerac;oes de natureza qualitativa podem ser formalizadas 
analiticamente recorrendo a uma abordagem na linha de Clarke e Davies (1982) 
e Urata (1984). 
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Admitamos as seguintes hip6teses: 

- N firmas domesticas (de capital nacional ou estrangeiro) produzem 
urn bern homogeneo; 

-A func;ao procura no mercado interno e 

P= p (qd+qm) 



N d 
onde qd = "Li = 1 qi e a produc;ao das firmas localizadas no mercado interno e 
qm e 0 nfvel das importac;oes. 

Sejam a 1 e a2 os parametros que reflectem as expectativas da firma i 
(i = 1, ... , N) relativamente as reacc;oes, respectivamente, dos concorrentes 
in1ernos e externos as suas decisoes de produc;ao: 

e 

Assumindo que as N firmas domesticas maximizam o lucro individual, e 
ap6s a agregac;ao e conveniente manipulac;ao dos resultados, obtem-se a 
lucratividade global no mercado interno L: 

(1- TM)[HJ.1- a,)+ a,] TMa2 L= +--
Ed Ed 

QUADRO N.2 1 

Sinal de ~ para os valores extremos de a1 e a2 
aTM 

a, =0 a,= 1 

a2 = 0 Hd _ _!_<0 --<0 
Ed Ed 

a2 = 1 
-H + 1 _d_>O 0 

Ed 

Se (a11 a2) = (0, 0) tem-se urn comportamento a Cournot enquanto se a1 , 

a2) = (1, 1 ), esta-se numa situac;ao de colusao perteita. 
0 resultado anterior permite afirmar que, ceteris paribus, a lucratividade 

e tanto maior quanto maior for a concentrac;ao e menor a elasticidade procura
prec;o. 

Se estas conclusoes sao semelhantes as explicitadas anteriormente, o 
mesmo ja nao acontece com a correlac;ao entre a lucratividade e a componente 
importada. 
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Com efeito: 

(JL Hd (1-a,) + a1-a2 -=-
aTM Ed 

o que significa que o sinal de 

aL 
(JTM 

depende dos valores assumidos por a1 e a2 (v. quadro n.Q 1). 
Se os concorrentes estrangeiros tiverem urn comportamento a Cournot 

(a2 = 0), existe uma correlac;ao negativa entre a lucratividade e a componente 
importada. Neste contexto, a lucratividade dos produtores internos e tanto maior 
quanto maior for o seu grau de colusao. Com efeito, para a2 = 0 tem-se 

1-TM 
L=--H sea =0 E d 1 

d 

e 1-TM 
L =--sea= 1 E 1 

d 

Neste ultimo caso, os produtores internos comportam-se como urn 
monopolista (com N instalac;Oes), pois procedem a maximizac;:ao conjunta dos 
lucros. 

Se os produtores internos pressupuserem que os concorrentes externos 
tern urn comportamento perfeitamente colusivo (isto e, se reagirem de forma 
a manter as suas quotas de mercado), a correlac;ao entre a lucratividade e a 
quota de mercado das importac;oes e nao negativa. 

0 efeito das variac;oes da componente importada e positivo e tanto mais 
acentuado quanto menor for a concentrac;ao das firmas domesticas e menor 
for o seu grau de colusao a 1. 

Por fim, existe uma correlac;ao nula entre a lucratividade e a componente 
importada se (a1, a2) = (1, 1) visto que, nesta situac;ao extrema (colusao perfeita 
entre produtores internos e externos), as firmas procedem a maximizac;ao 
conjunta dos lucros. 

Em suma, nos sectores em que o IDE e dominante tendem a intensificar
se (pelas razoes acima apontadas) as estrategias colusivas entre as firmas 
localizadas no mercado interno e os concorrentes externos que exportam para 
esse mesmo mercado (a2 = 1 ). 

Este facto contribui, nao s6 para acentuar as distorc;:oes monopolistas no 
mercado interno, como tambem perverte a acc;:ao disciplinadora das importac;oes 
sobre o poder de mercado das firmas domesticas. 

Em situac;:oes em que estes resultados se verifiquem, a func;ao 
rendibilidade 1tm = 1tm (IDE) tem uma configurac;ao em U, o que significa a 
seguinte interpretac;:ao: se a quota de mercado do IDE nao atingir urn limiar 
mfnimo, a presenc;:a das filiais pode exercer uma acc;ao competitiva sobre as 
firmas domesticas; no caso de as firmas multinacionais serem dominantes 
disp6em de vantagens especfficas que lhes permitem usufruir de lucros 
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anormais mais elevados do que aqueles que sao obtidos, ceteris paribus, pelas 
firmas domesticas nacionais. 

Em seguida fazemos uma breve referencia a correla<;ao entre a 
concentragao e a intensidade do IDE. 

Alguns autores, de entre os quais destacamos Gorecki (1976), 
evidenciaram empiricamente que as firmas multinacionais detem vantagens 
especfficas que lhes permitem ultrapassar as barreiras que detem a entrada 
das firmas domesticas. Tal significa que o pre<;o limite pe e a lucratividade 
media da industria baixam. 

Para alem disso, assume-se normalmente que a ineficiencia das barreiras 
nao legais na detengao da entrada das multinacionais influencia negativamente 
a concentragao na expectativa de que a entrada das filiais nao seja 
acompanhada da safda do mercado das tirmas de capital nacional. Contudo 
nao e despiciendo admitir que a entrada das multinacionais gere a safda das 
firmas de capital nacional mais ineficientes, contribuindo para o aumento do 
grau de concentragao. Em particular, se existir diferenciagao vertical do produto 
(2), a entrada das multinacionais segue-se a safda das tirmas nacionais se 
admitirmos, como e razoavel, que estas produzem bens de qualidade superior; 
embora o grau de concentragao (e a lucratividade) se possa manter, a rela<;ao 
pre<;o-qualidade tende a diminuir face a concorrencia pelos pregos a Bertrand. 

Os resultados aqui apresentados nao permitem determinar se a 
implanta<;ao das multinacionais indicia ou nao efeitos positivos em termos de 
bem-estar. De facto, o impacte da instala<;ao das multinacionais sobre o 
excedente total e duplamente indeterminado: 

- por um lado, a teoria nao e conclusiva quanto a correlagao entre 
o peso relativo do IDE e a lucratividade media, o que significa 
que o efeito sobre o excedente do consumidor nao e conhecido 
a priori; 

- por outro lado os efeitos sobre o excedente do produtor enfermam 
do mesmo tipo de ambiguidade das que sao tradicionalmente 
atribufdas as importagoes visto que se, por um lado, tendem a 
reduzir a quota de mercado (e, portanto, os lucros) dos produtores 
domesticos, por outro lado, melhoram a eficiencia do aparelho 
produtivo, contribuindo para uma redugao dos custos medios. 

Apesar de tudo pode afirmar-se que os efeitos da penetragao das 
multinacionais sobre o bem-estar tem maior probabilidade de serem positivos 
nas seguintes situagoes: 

- se existir uma correla<;ao negativa entre a rendibilidade media e o 
peso do IDE; 

- se a fungao lucratividade nao tiver uma configuragao em U 
relativamente ao IDE, isto e, nos mercados em que as filiais sao 
dominantes nao existem lucros anormais superiores aos que se 

(2) Sobre a diferenciagao vertical do produto v. Gabszewicz e Thisse (1979, 1980, 1982), 

Gabszewicz et alii (1981) e Shaked e Sutton (1982, 1983, 1984). 
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verificam naqueles que sao hegemonizados pelas firmas do
mesticas (para identicas estruturas de mercado); 

- se os efeitos competitivos decorrentes da instalagao das multina
cionais ou a transferencia de tecnologia conduzirem a uma redugao 
dos custos das firmas domesticas. 

3 - 0 investimento directo estrangeiro e a eficiencia da industria 
portuguesa 

3.1 -As equagoes estimadas 

A abordagem te6rica acabada de fazer e, sobretudo, os desenvolvimentos 
apresentados em Santos (1989) permitem-nos concluir que a rendibilidade 
media tern tres subconjuntos de determinantes (3). 

-as imperfeig6es resultantes das caracterfsticas da estrutura de 
mercado domestica, como sejam a concentragao, a existencia de 
barreiras a entrada e a diferenciagao do produto; 

-as distorg6es resultantes da polftica industrial; 
- o grau de integragao internacional que depende da dimensao do 

pafs, da dotagao de recursos e, acima de tudo, da polftica 
comercial. 

Os estudos te6ricos ou empfricos sobre a concentragao sao escassos. 
No entanto, as abordagens na linha de Clarcke e Davies (1982)(4 ) sugerem que 
as principais determinantes da concentragao sao as barreiras a entrada e as 
tres dimens6es segundo as quais se verifica a integragao internacional 
(importag6es, exportag6es e IDE). 

As equag6es a estimar tern as seguintes formas analfticas genericas (5): 

Func;ao rendibilidade 

1tm = f{H, DMEDM K!Rv, EP, TM, TX, DP, KEST, IDEV, IDEVD, VBP, DRC, 
K/CV) 

Func;ao concentrac;ao 

H = H (DMEDM, DRC, DME, OM, K!Rv, DMEKO, DP, TX, EP, KEST, IDEV, 
IDEVD, TM, VBP) 

cujas variaveis explicativas tern os significados explicitados no quadro n.Q 2. 

e) Sobre este assunto v. Santos (1989). 
(4 ) V. Tambem Santos (1989). 
(
5

) Ambas as equagees tem graus de multicolinearidade elevados. Para minimizarmos os 
problemas decorrentes desta situac;:ii.o utilizamos o seguinte estimador: 

B = A(C'Cr 1 C'Y 

onde A e a matriz ortogonal dos vectores pr6prios associados a matriz estandardizada das varia
veis ex6genas e C e a matriz das componentes principais. 
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QUADRO N.2 2 

Significado das variliveis explicativas dos modelos estimados 

DME- Dimensao minima eficiente. 
OM- Dimensao de mercado. 
DMEDM- DME!DM. 
DMEKO- Exigencias iniciais de capital. 
DRC- Desvantagem relativa de custos. 
TM- Quota de mercado .das importag6es. 
K!Rv- Coeficiente capital-produto. 
DP- Grau de diferenciagao do produto. 
VBP- Taxa de variagao do VBP. · 
KEST- Stock de capital estrangeiro. 
IDEV- Percentagem da produgao das filiais. 
IDEVD- Percentagem das vendas domesticas das filiais. 
EP- Dimensao do sector publico. 

Pela natureza especffica deste estudo, e ate porque os estimadores nao 
sao centrados, apenas nos vao interessar o sinal e a significancia estatfstica 
dos parametros. Por isso mesmo, os resultados apresentados no quatro n. 2 3 
apenas se referem a este tipo de informagao qualitativa [nos casos em que 
nao se assinala com (a) ou (b), os parametros sao estatisticamente significativos 
com um nfvel de significancia de 5 %] (6). 

3.2 - 0 IDE e a rendibilidade domestica 

As estimativas a que chegamos conduzem-nos a conclusao de que a 
concentragao e as barreiras a entrada influenciam positivamente a rendibilidade 
(?) (v. quadro n.2 3). 

Os resultados empfricos a que chegamos permitem-nos ainda afirmar que 
existe uma correlagao negativa entre a quota de mercado das firmas mul
tinacionais e a lucratividade media no mercado interno. lsto e, dada a mesma 
estrutura de mercado- barreiras a entrada, quota de mercado das impor
tag6es, grau de concentragao e de diferenciagao identicos -, a rendibilidade 
e tanto menor quanto maior for o peso do IDE. 

Estas estimativas sugerem que o IDE tem efeitos competitivos no mercado 
interno, o que- admitindo, como e razoavel, que a implantagao das 
multinacionais nao gera ineficiencias- conduziria a concluir que a implantagao 
das multinacionais tem efeitos positivos em termos de bem-estar. 

Existe tal diversidade sectorial nas caracterfsticas do IDE que nos parece 
necessario raciocinar mais detalhadamente sobre esta questao. 

Comecemos por analisar o quadro n.2 4, onde sao apresentados resultados 
relativos as lucratividades medias (utiliza-se, como indicador, o racio entre os 

(6 ) As estimativas para os parametres sao apresentadas em Santos (1980, pp. 262 e 66). 
(7) Aqui nao se desenvolvem estes aspectos, que sao objecto de estudo mais aprofundado 

em Santos (1989). 
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OUADRO N.2 3 

Sinal e significancia estatistica dos pariimetros das func;oes 
rendibilidade e concentrac;iio (c) 

"· "· "· "· H 

H .................................................. (+) (+) (+) (+) 
DME ............................................ (+) (+) (+) (+) (+) 
DM ............................................... (-) (-) (-) (-) (b)(-) 

™··············································· (-) (-) (-) (-) (-) 
TX ................................................ (-) (b)(-) (-) (b)(-) (-) 
DP ............................................... (+) (+) (+) (+) (+) 
DRC ............................................ (-) (-) (-) (-) (-) 
H'TM .......................................... (b)(-) (-) (b)(-) 
DMEDM ....................................... (b)(+) (+) 
DMEKO ....................................... (b)(+) (b)(+) 
EP ............................................... (b)(+) (+) 
KEST ........................................... (-) (b)(+) 
K!Rv ............................................ (b)(-) (-) 
VBP ............................................. (+) (-) 
/DEV ............................................ (-) 
/DED ............................................ (-) (-) 
/DEVEY ....................................... (-) 
Ff ......... ····· .................................. 0,816 0,700 0,744 0,898 0,865 
DW .............................................. 1,818 1,830 1,863 2,062 2,381 

(a) Significative a 10%. 
(b) Estatlsticamente nao signrricativo. 
(c) As estimativas dos parAmetres a o valor das estatfsticas tsao apresentadas em Santos (1989). 

QUADRO N.24 

In dice de rendibilidade media 

Import. competitiv ................................................................ . 

Sector importador .............................................................. . 

Intra-industria .................. : ................................................... . 

Sector tech ado .................................................................... . 

Media nacional .................................................................... . 

Privadas 
nacionais 

100 

100 

100 

100 

100 

Empresas 
publicas 

98,1 

96,5 

97,4 

103,0 

97,7 

H H 

(+) (+) 

(-) (-) 
(b)(-) (b)(-) 

(+) (+) 
(-) (-) 

(+) (+) 
(b)(+) (b)(+) 
(b)(+) (b)(+) 

(-) (-) 

(a)(-) 
(a)(-) 

0,862 0,873 
2,276 2,256 

Muninacionais 

99,7 

106,0 

104,2 

103,4 

102,0 

resultados lfquidos de exploragao e a receita das vendas) calculadas a partir 
de uma amostra de empresas inclufdas numa publicagao da Caixa Geral de 
Depositos (1983) (8). 

(8) Trata-se de uma publicac;:ao designada As Principais Empresas em Portugal. Nessa fonte 
esta disponfvel informac;ao sobre a composic;:ao do capital social de cada firma, distinguindo-se 
Ires componentes: os capitais publico, nacional e estrangeiro. No que concerne a classificac;:ao 
das firmas, utilizamos o seguinte criterio: 

- consideram-se como pertencentes ao sector empresarial do Estado, todas as firmas em 
que os capitais publicos tern um peso maior ou igual a 50%; identico criterio foi utilizado para as 
firmas estrangeiras; 

- todas as restantes firmas sao inclufdas no subconjunto das privadas nacionais. 
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Verifica-se que as filiais das multinacionais sao, em media, mais lucrativas 
que as empresas nacionais (9) (privadas e ou publicas). Para alem disso, dos 
22 ramos em que detectamos a presen<;a de multinacionais, etas sao mais 
rentaveis que as domesticas em 19 delas [v. Santos (1989 a, anexo 10)]. 

Este resultado tern duas implicagC>es. 
Em primeiro Iugar, a fraca rendibilidade dos ramos em que estao 

instaladas maioritariamente as multinacionais resulta nao tanto delas pr6prias 
mas, sobretudo, da baixa lucratividade das firmas nacionais. 

Em segundo Iugar, as filiais sao, em media, mais eficientes do que as 
firmas nacionais, isto e, dispoem de processos produtivos e de uma orga
niza<;ao empresarial que lhes permite produzir a custos medios mais baixos. 

Como vimos anteriormente, a coexistencia de dois grupos estrategicos 
diferenciados (as firmas nacionais e as filiais) cria entraves a negociagao de 
contratos e determina a sua instabilidade e, em consequencia, tern urn efeito 
negativo no grau de colusao. Dadas as vantagens especfficas das firmas 
multinacionais, e provavel que estas pressionem competitivamente e limitem o 
poder de mercado das firmas nacionais. 

As distin<;6es intersectoriais ao nfvel das caracterfsticas e das quotas de 
mercado do IDE podem conduzir a variabilidade de comportamentos. 

Os argumentos que podem fundamentar uma correla<;ao positiva entre o 
nfvel de IDE e a lucratividade estao quase sempre associados a sectores em 
que o IDE tern urn peso elevado pelas razoes seguintes: a colusao elevada 
intrafiliais, implementa<;ao de estrategias promocionais tendentes a tornar mais 
rfgidas as preferencias dos compradores (aumentando o poder de mercado 
das firmas) ou a capacidade que os acordos de partilha do mercado mundial 
dao as firmas multinacionais para controlar a elasticidade oferta das 
importa<;oes. 

ldentificamos quatro ramos em que o IDE produzia bastante mais do que 
50% do output e, simultaneamente, detinha uma quota do mercado interno 
semelhante: os produtos qufmicos diversos (que inclui, entre outros, a 
preparagao de especialidades farmaceuticas), as tintas, vernizes e lacas, as 
maquinas e material electrico e, ainda, o material de transporte. 

Significa isto que faz sentido testar se a lucratividade tern uma con
figura<;ao em U relativamente ao grau de penetragao do IDE. Para tal utilizamos 
a seguinte expressao: 

n:m = b1 + ~· IDEV 0 + b:J. /DEV Cfl + f(Z) + V 

-
onde, f(Z) e uma expressao que integra as restantes variaveis explicativas da 
fungao lucratividade. Como 0 $ IDEV 0$ 1, a fungao lucratividade tern uma 
configuragao em U se ~ < 0 e b3 > 0 desde que -~ < 2.b:J. 

As estimativas obtidas para ~ e bs apresentadas no quadro n.2 3 fornecem 
valores nao positivos. Ou seja, o teste efectuado aponta para a rejei<;ao de 
uma configura<;ao em U para a equagao rendibilidade quando se toma como 

( 9 ) Simoes ( 1985) chega a mesma conclusao utilizando dados diferentes. 
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argumento o grau de penetrac;ao do capital estrangeiro, o que significa que 
nao existem indfcios de que as ti/iais se aproveitam da sua situac;ao de 
domim3.ncia para usutrufrem de Iueras anormais. 

Todos os racioclnios que temos vindo a fazer em relac;ao aos efeitos do 
IDE sobre a lucratividade tern impllcito o pressuposto de que as filiais se 
instalam no mercado interno para substituir importac;oes e que canalizam a 
totalidade da sua produc;ao para o mercado interno. No entanto, existem al
guns sectores em que as filiais estao basicamente orientadas para a 
exportac;ao, obedecendo a sua localizac;ao no nosso pals a uma estrategia de 
reduc;ao de custos, funcionando Portugal como uma plataforma de trans
formac;ao. Como se pode ver em Simoes (1985 a, p. 355), pode distinguir-se 
a seguinte tipologia de industrias em que a produc;ao exportada e superior as 
vendas no mercado interno (v. quadro n.Q 5): 

1) lndustrias baseadas nos recursos naturais (bebidas, madeira, 
cortic;a, papel e metais ferrosos); 

2) lndustrias trabalho intensivas tradicionais (texteis, vestuario, couro, 
calc;ado e transformadoras diversas); 

3) lndustrias tecnologicamente avanc;adas em que os segmentos de 
actividade trabalho intensives se localizam em Portugal. 

Deve realc;ar-se ainda que, em media, a partilha do output entre mercado 
interno e exportac;ao e semelhante nas filiais e no conjunto da industria do
mestica (10). Nos sectores fechados e naqueles que se defrontam com 
importac;oes competitivas, as filiais estao basicamente orientadas para o mer
cado interno; e admisslvel pensar que nestes sectores a principal determinante 
do IDE tenha sido a possibilidade de contornar o proteccionismo. Nos outros 
dois, e sobretudo no sector exportador, existe uma franja relevante das filiais 
que estao orientadas basicamente para o exterior. 

0 facto de o IDE, em alguns sectores de actividade, estar orientado para 
a exportac;ao pode ter dois efeitos diferenciados sobre a lucratividade. Por um 
lado, existe uma forte relac;ao vertical casa-mae/filial, o que pode significar que 
as filiais estao mais dependentes da estrategia mundial da multinacional do 
que da estrutura do mercado interno (11 ); a nao integrac;ao da filial no mercado 
interno pode significar que a implantac;ao das multinacionais nao influencia a 
lucratividade das firmas domesticas. Por um lado, as filiais fixam prec;os de 
transferencia, o que pode originar uma subfacturac;ao das exportac;oes, cons
tituindo uma sobrevalorizac;ao do impacte negativo da instalac;ao do IDE. 

A existencia de diferenciac;oes entre os sectores exportadores e os 
restantes ao nfvel dos efeitos sobre a lucratividade pode ser testado a partir 
do modelo que se apresenta em seguida: 

( 10) Sobre o comportamento dos sectores exportadores v. Santos (1990 b, 1990 c) e Martins 
e Santos (1990). 

(11) Segundo Simoes (1985 a, p. 357). e o caso tipico das filiais suecas no vestuario e das 
alemas na industria electrica e electr6nica. 
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QUADRO N.2 5 

As filiais no sector exportador 

Ramos de actividade 
Ourpur 

exportado 
(percentagem) 

Bebidas .. .. . . ... . ..... .. .... ........ ... . ... ... . .... . .. .. . . ..... ... .. . ...... .. ... . ... ... . .. 51 ,8 

Vestuario .. .. .. ... . ....... ..... ... .. . . ... . ... .. . . ....... .... ........ ... .... .. . . .. .. . .. ... 68,8 

Cah;;ado .. .... .. .. .... ... .. .. ........ ... . . .. .. .. .... ... .. . . .... .. .. ... . ... . . ...... ... ..... 96,0 

Madeira e cortil;;a .................................................................... 56,0 

Papel ...................................................................................... 70,6 

Outros ramos . . . ... ........ .. . ... . . ... . . . . ... .... ... . .... .. . ...... .. ... . . . . .. . . ... . ... . 26,8 

onde: 

Quota Peso 
no no 

mercado interne output 
(percentagem) (percentagem) 

5,4 11,2 

13,4 24,3 

0,2 5,6 

2,0 4,5 

7,8 26,4 

5,6 7,6 

0 1 = 1 se a propor~ao exportada do output das filiais e menor ou igual 
a 20% e 01 = 0 noutros casos; 

0 2 = 1 se a proporgao exportada e maior do que 20 % e 02 = 0 
noutros casos; 

H e o grau de concentra~ao que reflecte a estrutura de mercado; 
a1, a2. b1, ~ e c sao para metros a estimar; 
U e uma variavel aleat6ria residual. 

QUAORO N.2 6 

Rendibilidade e concentra<;fio e a intensidade exportadora do IDE 

Termo independente ................................. . 

H ................................................................ . 

Dz································································ 

IDEV .......................................................... . 

IDEV* 0
2 

..•...........•.....•............................... 

DME ........................................................... . 

0,145 

(6,81) 

0,273 

(4,83) 

0,025 

(1,20) 

-0,11 

(-1,86) 

r:f ································································ 0,590 

JW ............................................................. 2,038 

Variavel end6geno 

"· H 

0,163 0,030 

(9,478) (0,539) 

0,255 

(4,62) 

-0,178 -0,457 

(-2,30) (-1,875) 

0,097 0,064 

(1 ,29) (0,272) 

0,135 * 1Q-S 

(3,413) 

0,594 0,373 

2,032 2,316 

H 

0,058 

(0,885) 

-0,052 

(-0,811) 

-0,411 

(-2, 192) 

0,131 * 10·5 

(3,350) 

0,389 

1,989 
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Ap6s as convenientes transformag6es chega-se a forma analitica 

que e tormalmente equivalente a primeira e sera utilizada no nosso teste. 
Se a pressao competitiva das filiais tor mais intensa nos sectores nao 

exportadores, e de esperar que os parametres verifiquem as seguintes 
condig6es: 

Como se pode ver no quadro n.2 6, os parametros estimados assumem 
sinais que satisfazem as condig6es estabelecidas anteriormente, mas nao sao 
estatisticamente significativas. Portanto, existem razoes para rejeitar a hip6tese 
de haver assimetrias intersectoriais ao nfvel dos efeitos da penetraqao do IDE 
sabre a lucratividade. 

3.3. -IDE, concentragao e ganhos de produtividade 

A evidencia empirica sugere, como alias seria de esperar, que a 
distribuic;ao intersectorial do grau de concentragao se deve as caracteristicas 
dos processos produtivos, a dimensao do mercado e a dinamica da procura. 

Os resultados obtidos indiciam ainda que existe uma correla<_;:ao negativa, 
embora pouco significativa, entre a concentra<_;:ao e o grau de penetra<_;:ao do 
capital estrangeiro (v. quadro n. 2 3). 

A fraca verosimilhan<_;:a daquela correlac;ao traduz, decerto, a 
heterogeneidade intersectorial que caracteriza os impactes da implanta<_;:ao do 
IDE sabre a concentrac;ao. 

Nos ramos exportadores ou naqueles em que ocorre comercio intra
industria e provavel que a implanta<_;:ao de tiliais tenha impacte negativo na 
concentrac;ao, visto que a unica consequencia previsivel da sua entrada no 
mercado interno e o aumento do numero de firmas instaladas nesses ramos. 
De facto, nesse subconjunto da industria, as tiliais estao sobretudo orientadas 
para o exterior, o que significa que influenciam pouco significativamente as 
performances das firmas nacionais, e, portanto, embora possam ser mais 
eficientes, a sua entrada nao implica necessariamente que se verifique a saida 
das tirmas nacionais que suportam custos medios mais elevados. 

Pelo contrario, as filiais que se instalam nos ramos concorrenciados pelas 
importag6es tern de ganhar quotas do mercado interno a custa das firmas 
nacionais, o que implica que o eteito sobre a concentrac;ao seja indeterminado. 

A eventual existencia de assimetrias sectoriais pode ser testada atraves 
de urn modelo do tipo do ja proposto anteriormente a prop6sito da lucratividade: 

onde a1, a2 , b1, ~ e c sao parametres a estimar, 0 2 = 1, se a propor<_;:ao 
exportada do output tor superior a 20 %, e DME (dimensao minima eficiente) 
traduz a intensidade das economias de escala. 
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QUADRO N.2 7 

Desvio padrao dos lucros medios 

lmportac;:6es competitivas 00 0000 0000 OOooooo 0000 00000000.00 00 00 0000 0000 oo· 000 

Sector exportador 00 0000 0000 0000 000. oo. OOoo 0000 000 0000 0000 0000 0000000 0000 0000 00 

In Ira-industria 00 0000 0000 0000 oo, ooOO ooOO 0000 oo. 0000 0000 0000 000 0000 0000 OOooooo. 000 00 

Sector fechado 00 0000 0000.000 oo· ooOO 00000000000 0000 ooOO OOoo 000 00000000 0000 0000000 

Media nacional OOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOOOOooOooOOOOOOOOoooooooOOooOOOOooooooooo 

Firmas privadas EmPresas 
nacionais pllblicas 

0,031 

0,144 

0,145 

0,072 

0,104 

0,188 

0,289 

0,128 

0,045 

0,154 

Firmas 
estrangeiras 

0,070 

0,126 

0,080 

0,028 

0,080 

Se a penetrac;ao das filiais tiver maior impacte negativo na concentrac;ao 
do sector exportador do que nos restantes, os parametros verificam as 
seguintes condic;6es: 

Os resultados apresentados no quadro n.2 6 permitem rejeitar claramente 
esta hip6tese visto que nenhuma das desigualdades propostas anteriormente 
se verifica com urn nfvel de verosimilhanc;a aceitavel. 

E agora surge inevitavelmente uma questao: e possfvel formular alguma 
conclusao sobre o efeito da presenc;a das multinacionais sobre a eficiencia 
das firmas domesticas? 

No quadro n.2 7 apresentam-se resultados cuja interpretac;ao sugere 
algumas respostas a questao formulada anteriormente. Os dados referentes 
ao desvio padrao do lucro foram obtidos a partir da amostra de 564 empresas 
que temos vindo a utilizar. 

Ja tfnhamos referido anteriormente que, na quase totalidade dos ramos, 
as filiais tinham uma rentabilidade superior, em media, as firmas nacionais. 
Por outre lado, pode verificar-se no quadro n.2 7 que o subconjunto das firmas 
multinacionais tern uma menor dispersao da rentabilidade intra-ramo do que o 
conjunto das firmas nacionais. 

Uma interpretac;ao possfvel para estes resultados e a seguinte: em cada 
ramo de actividade, as firmas multinacionais formam urn cluster incrustado no 
subconjunto das firmas que produzem a custos medios mais baixos, isto e, 
as filiais sao mais eficientes do que as firmas nacionais (em media). Esta lei
tura dos dados apenas e totalmente rigorosa quando 0 prec;o e tendencialmente 
uniforme em cada mercado, ou seja, quando existe homogeneidade do produto 
(12). 

Mas, a questao que se pretende discutir e se, ceteris paribus, as firmas 
domesticas nos sectores em que existe maior penetrac;ao do capital estrangeiro 
tern ou nao produtividades medias mais elevadas do que nos restantes sectores 
(13) 0 

{12) Sabre este assunto v. Santos (1989, anexos n.os 4 e 5). 
(

13
) Sabre esta questa.o v. Caves (1974), Globerman (1979) e Blomstrom e Persson (1983). 
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Antes de apresentarmos os resultados, explicitaremos alguns problemas 
metodol6gicos que se colocam nos testes que faremos em seguida. 

Ao contrario do que seria desejavel, a escassez de informac;;ao estatfstica 
apenas nos permite utilizar a produtividade media do trabalho (racio entre o 
VAB e o emprego), que tern a desvantagem de ser urn indicador parcial da 
produtividade. 

Teremos agora de fazer algumas referencias as determinantes das 
diferenciag6es intersectoriais da produtividade. 

Em princfpio e de esperar que as filiais exergam o seu efeito sobre a 
produtividade das firmas domesticas atraves da pressao competitiva que 
induzem no mercado. Tendo vantagens competitivas especfficas e sendo, 
portanto, mais eficientes que as firmas domesticas, e de esperar que conduzam 
a ajustamentos, por parte destas ultimas, tendentes a uma convergencia para 
as solug6es tfpicas das firmas que tern dimens6es mais eficientes (14). 

Para alem da quota de mercado do capital estrangeiro, existem outros 
factores que influenciam a produtividade e que serao considerados como 
variaveis explicativas. 

Em primeiro Iugar, e de esperar que a produtividade media do trabalho 
seja influenciada positivamente pela intensidade capitalfstica da produgao (racio 
entre o stock de capital e o emprego) e pelo nfvel de qualificag6es media de 
mao-de-obra. Urn indicador utilizado frequentemente para medir este ultimo 
aspecto sao as remunerag6es medias. 

· Em segundo Iugar, a produtividade e determinada pela estrutura de mer-
cado; ou seja, dadas duas tecnologias igualmente eficientes em dois mercados, 
poderao ocorrer produtividades diferenciadas induzidas par assimetrias ao nfvel 
do poder de mercado (visto que o VAB reflecte o prec;;o em cada mercado). 
Esta ultima determinante da produtividade pode ser medida atraves de dais 
indicadores complementares: 

- o grau de concentragao H que reflecte o poder de mercado 
induzido pela existencia de barreiras a entrada, bern como a 
existencia de pre-condig6es (numero de firmas e assimetrias de 
dimens6es) que viabilizem as praticas colusivas ou, ainda, que conduzam 
ao aumento da incerteza no processo de tomada de decis6es; 

- o grau de diferenciagao do produto DP que traduz o poder de 
mercado associado a heterogeneidade ffsica do produto. 

Sendo assim, a fungao produtividade tern a seguinte expressao analftica 
gene rica: 

(+) (+) (+) (+) (+) 
P = P (K/L, RM, H, DP, /DEV) 

onde P e a produtividade da mao-de-obra, K!L e a intensidade capitalfstica, 
RM sao as remunerag6es medias, H, DP e IDEV tem o mesmo significado que 
lhes foi atribufdo anteriormente. 

( 14) Nao e de desprezar os efeitos sabre a produtividade que podem decorrer da forma({ao 
profissional efectuada pelas multinacionais, bern como da transferencia de tecnologia. 
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No quadro n. 2 8 apresentam-se os resultados distinguindo as produtivida
des associadas a dois subconjuntos: as empresas domesticas (publicas e 
privadas nacionais) e as firmas privadas nacionais. 0 primeiro indicador de 
produtividade representa-se pela variavel PD e o segundo por PP. 

Como seria de esperar, verifica-se que os resultados sao mais 
significativos quando se toma isoladamente as firmas privadas (ou seja, quando 
a variavel end6gena e PP), o que, em nossa opiniao, se deve a dois factores: 

- nas empresas publicas, face ao trade-off entre produtividade e 
manutenc;:ao de urn nfvel elevado de emprego, tem-se privilegiado 
o segundo objectivo; 

- o sector empresarial do Estado e urn grupo estrategico que, para 
alem de estar protegido estatutariamente (lei de bases das em
presas publicas) e atraves da lei de delimitac;:ao (1 5), tern poder 
negocial para impedir o estabelecimento de filiais das multina
cionais vocacionadas para a produc;:ao de bens com os quais tern 
elevadas elasticidades de substituic;:ao; digamos que, neste caso, 
ha uma reversao da relac;:ao de causalidade do tipo PO==> IDEV, 

QUADRO N.2 8 

Estimativas para as func;oes produtividade 

pp 

(OLS) 

Term a independente ................................. . --0,863 

(-2,063) 

H ................................................................ . 6,298 

(1,713) 

RM ............................................................. . --0,012 

(3,748) 

MOO .......................................................... . 

DP ······························································· 0,37 * 1Q-2 

KIL ............................................................. . 

(1,423) 

--0,023 

(--0, 162) 

JDEV ........................................................... -0,014 
(-3,334) 

ow····························································· 1,653 

R'................................................................ 0,668 

PO 
(OLS) 

-0,791 

(-1,799) 

5,144 

(1,255) 

0,012 

(3,756) 

0,21 * 10-2 

(0,757) 

-0,021 

(-0,142 

-0,015 

(-3,466) 

1,487 

0,660 

pp pp 

(OLS) (2SLS) 

0,557 

(3,033) 

10,561 

(2,490) 

2,444 

(1,702) 

--0,011 

(-2,153) 

1,794 

0,541 

0,493 

(2,432) 

12,692 

(2,929) 

--0,428 

(--0,326) 

0,019 

(1,902) 

1,828 

0,443 

(15) Estamos a referir-nos ao nosso periodo de observac;ao (1977-1982). 
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isto e, a baixa produtividade das empresas publicas conduz os 
decisores a impedirem a entrada de empresas estrangeiras que 
exergam pressao competitiva sobre a EP ou, em alternativa, a 
negociar com aquelas as quotas de mercado de que podem usu
fruir. 

Comparando os resultados das duas primeiras colunas do quadro n. 2 8 
{regressoes que tern PP e PO como variaveis end6genas), verifica-se que 
existem duas variaveis que deixam de ser significativas na equagao PO: os 
graus de concentragao e de diferenciagao do produto. Significa isto que a es
trutura de mercado, tal como seria de esperar, nao influencia decisivamente a 
eficiencia das empresas publicas. 

Os factos acabados de referir tornam explfcita a existencia de 
comportamentos heterogeneos entre firmas privadas e publicas, o que torna 
imprescindfvel uma analise separada dos dois subconjuntos de empresas. Face 
a esta situagao, privilegiamos a analise das determinantes da produtividade 
media das firmas privadas nacionais, remetendo para urn trabalho posterior a 
analise do comportamento das EP. 

Nos 32 sectores considerados verifica-se que a produtividade das firmas 
privadas nacionais e influenciada positivamente pelos graus de concentragao 
e de diferenciagao do produto {neste ultimo caso, com urn nfvel de significancia 
de apenas 20 %), bern como pelo nfvel de qualificagoes da mao-de-obra, que 
e a variavel que tern maior significancia estatfstica. 

Embora a remuneragao media da mao-de-obra RM seja urn indicador do 
seu nfvel de qualificagao, o OLS nao e consistente neste caso visto que a 
produtividade media e RM se determinam simultaneamente (1 6 ). Por isso 
mesmo se utiliza a variavel 

MOO= Pessoal operario/emprego total 

como proxy do nfvel qualitative da mao-de-obra. Esta ultima variavel continua 
a influenciar positivamente a produtividade media, embora seja menos 
significativa que RM devido ao seguinte: 

- a simultaneidade entre a variavel end6gena e RM pode conduzir 
a uma sobreavaliagao da verosimilhanga do coeficiente associado 
a esta ultima variavel; 

- MOO tern limitagoes enquanto indicador do nfvel qualitative da 
mao-de-obra. 

0 coeficiente associado a intensidade capitalfstica da produgao K!L nao 
tern o sinal esperado nem e estatisticamente significative; mais uma vez se 
verifica que urn indicador que e constitufdo com base no stock de capital nao 
tern verosimilhanga, o que leva a questionar o conteudo informative daquelas 
series. 

(16) Com efeito, as remunerag6es sao uma componente do VAB. 
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0 grau de penetrac;ao das multinacionais parece nao influenciar positiva
mente a produtividade media das firmas domesticas. Antes pelo contrario, 
verifica-se existir uma correlac;ao negativa e significativa entre aquelas duas 
variaveis. 

Repare-se que a produtividade media PP e a proporc;ao do outpout das 
filiais IDEV sao determinadas simultaneamente e com sinal identico pelas 
mesmas variaveis. Com efeito, as multinacionais tendem a penetrar mais nos 
sectores que exigem mao-de-obra mais qualificada, mais capital intensivo ou 
que tern graus de concentrac;ao e de diferenciac;ao do produto mais elevados. 

Para ultrapassar o problema da inconsistencia dos estimadores OLS, 
reestimamos as equac;oes analisadas anteriormente, utilizando o 2SLS (1 7). 

No quadro n.2 8 apresentam-se as estimativas para os parametros da 
fu nc;ao produtividade obtidas at raves do 2SLS. 0 coeficiente associado a IDEV 
e sempre positivo, embora nao seja estatisticamente significativo, isto e, o grau 
de penetrac;ao das multinacionais nao parece influenciar decisivamente a 
produtividade sectorial. 

4 - Conclusoes 

A coexistencia nos mercados domesticos de dois grupos estrategicos (as 
filiais e as firmas nacionais) contribuiu para restringir a viabilidade das 
estrategias colusivas. 

Sendo as firmas multinacionais mais rentaveis e detendo vantagens 
especfficas sobre as firmas domesticas, a sua presenc;a no espac;o nacional 
reflectiu-se numa acc;ao disciplinadora sobre o poder de mercado domestico 
semelhante ao das importac;oes. 

Ao contrario do que seria de esperar, as filiais nao se aproveitaram da 
sua situac;ao de dominancia em alguns ramos de actividade para usufrufrem 
de lucros anormais superiores aos das firmas domesticas em identicas 
circunstancias. 

Finalmente, a pressao competitiva do IDE e as transferencias de tecnologia 
que poderao estar associadas a sua presenc;a nao se reflectiram numa reduc;ao 
dos custos medios nem tiveram efeitos sensfveis na produtividade das firmas 
domesticas. 

Este ultimo resultado exige alguma ponderac;ao por parte dos decisores 
de polftica industrial. 

Face ao dinamismo e a penetrac;ao crescente do IDE no espac;o nacional, 
cabe aos decisores delinearem medidas que permitam potenciar os efeitos 
competitivos do investimento estrangeiro (18). Neste sentido parece-nos 
imprescindfvel actuar segundo dois vectores distintos: 

- criar as pre-condic;6es que permitam as firmas domesticas a in
ternalizac;ao dos beneffcios tecnol6gicos e organizacionais resul-

(17) Como variavel instrumental para /DEV tomamos. 

IDEV= 81 + 82.RM+ 83 .. K/Rv+ 84 .. DP + 85.TM 

(18) Sobre esta questao v. Simoes (1989). 
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tantes da penetragao do IDE; para tal e necessaria que OS deci
sores desenvolvam uma polftica de formagao adequada e dina
mizem infra-estruturas tecnol6gicas que promovam a investigagao 
e intensifiquem a circulagao de informagao sobre as inovag6es; 

- polftica voluntarista direccionada no sentido da captagao e selecgao 
do IDE com maiores potencialidades ao nfvel da inovagao e da 
transferencia de tecnologia. 
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