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A ACCAO DISCIPLINADORA DAS IMPORTACOES 
NA INDUSTRIA PORTUGUESA (*) 

Vftor Manuel Silva Santos (* *) 

1 - lntrodu(:ao 

As estrategias de desenvolvimento industrial implementadas durante as 
ultimas decadas, embora tenham utilizado instrumentos diferenciados, tem ti· 
do subjacente uma mesma filosofia de actuac;:ao: o Estado controla a configu
rac;:ao da estrutura de mercado, de modo a assegurar as firmas domesticas 
estabelecidas nos diferentes ramos de actividade um nfvel de rentabilidade mf
nimo que lhes permita assegurar a sua manutenc;:ao no mercado, sem, contu
do, salvaguardar a possibilidade de as firmas prosseguirem estrategias eficien
tes. A eficacia deste tipo de actuac;:ao pressupoe que as autoridades de polftica 
econ6mica disponham de condic;:oes para restringir a pressao competitiva das 
firmas estrangeiras- materializada atraves das importac;:oes ou do investimento 
directo estrangeiro -, bem como a concorrencia potencial das novas firmas 
domesticas que procuram entrar no mercado. 

Face a esta situac;:ao, coloca-se uma questao essencial: em que medida 
o proteccionismo impediu que as importac;:oes exercessem a sua func;:ao disci
plinadora do mecanismo de afectac;:ao de recursos nos mercados domesticos, 
ou, dizendo de outro modo, ate que ponto e que a concorrencia das importa
c;:oes minimizou as distorc;:oes decorrentes das imperfeic;:oes de mercado e ou 
das orientac;:oes de polftica industrial? 

0 primeiro passo para responder a estas interrogac;:oes e concretizado atraves 
da analise das determinantes da rendibilidade media, vista que esta variavel e uma 
medida de bem-estar, isto e, permite avaliar o impacte da penetrac;:ao crescente 
das importac;:oes sobre o nfvel do excedente gerado pela actividade produtiva. 

Ap6s a analise das determinantes da lucratividade e das implicac;:oes em 
termos de bem-estar, passamos ao estudo da concentrac;:ao industrial. 

A principal razao que nos conduziu a este percurso metedol6gico relaciona
·se com o facto de actualmente nao se discutir o problema da minimizac;:ao 
dos Iueras anormais desligado das implicac;:oes sabre as custos de produ
c;:ao (1). Alias, uma das vantagens que se apontam aos efeitos competitivos re-

(*) Este artigo retoma alguns dos t6picos abordados na minha lese de doutoramento. Agra
de<;:o as crfticas e sugestoes feitas pelo Prof. M. Victor Martins. Naturalmente que os erros e in
suficiemcias que permanecerem sao da exclusiva responsabilidade do autor. 

(* *) Professor auxiliar do Institute Superior de Economia e Gestae. 
(1) Os percursores deste enfoque metodol6gico e te6rico foram Williamson (1968) e Dem

setz (1973, 197 4). Sobre abordagens mais recentes desta questao, v. Scherer (1986), Shepherd 
(1986), Mueller (1986) e Green (1987). 
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sultantes da integra<;:ao internacional sabre as actua<;:oes tfpicas de polftica 
industrial (as polfticas anti-trust e ou de concorrencia) e a seguinte: enquanto 
a primeira conduz, simultaneamente, a uma redu<;:ao dos Iueras e dos custos 
(aumentando o excedente global), a segunda apenas garante a convergencia 
para os Iueras normais, sem impedir a possibilidade de ocorrer um aumento 
do custo media da industria (tornando indeterminado o efeito sabre o exce
dente). 

0 artigo tem a seguinte estrutura: na sec<;:ao 1 analisa-se o comporta
mento das firmas nos sectores que defrontam importa<;:oes competitivas, real
<;:ando, sobretudo, as implica<;:oes em termos de rendibilidade e de concentra
<;:ao; na sec<;:ao 2 avalia-se a ac<;:ao disciplinadora das importa<;:oes, tomando 
como ponto de rE)ferencia o seu impacte no nfvel de bem-estar; finalmente, 
na sec<;:ao 3 faz-se uma aplica<;:ao ao caso portugues com base em informa
<;:ao correspondente ao perfodo 1977-1982. 

2 - Concorrencia das importac;oes em mercados protegidos 

Nesta sec<;:ao analisa-se o processo de decisao das firmas domesticas 
que nao tem vantagens comparativas (e, por isso mesmo, nao exportam) e 
que, apesar de protegidas, defrontam a concorrencia dos produtores estran
geiros. Em particular, interessa-nos estudar o impacte da pressao competi
tiva das importa<;:oes sabre a lucratividade e concentra<;:ao das firmas domes
ticas. 

Suponhamos que no mercado interne existem N firmas que produzem um 
bem homogeneo; os mercados interne e externo sao separados pela existen
cia de barreiras aduaneiras e ou custos de transporte (2). 

Admite-se a existencia de dois subconjuntos de firmas: 

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

mas domesticas e M firmas estrangeiras. 

Esta dicotomia tem implfcita a ideia de que o mercado mundial e separa
vel em dois submercados: um deles e parcialmente protegido (o mercado in
terne) e, por isso mesmo, podem subsistir estruturas oligopolfsticas; o merca
do externo, por nao ser segmentavel, e essencialmente competitive. 

A este contexte ajusta-se um modelo de lideran<;:a de pre<;:os onde os pro
dutores tem o comportamento seguinte: as firmas dominantes fixam o pre<;:o 
de venda, sujeitas as reac<;:oes, em termos de output, das firmas competi
tivas. 

(2) Os desenvolvimentos aqui expostos sao extensoes elaboradas a partir dos modelos for
mulados par Hitiris (1978), Geroski e Jacquemin (1981) e Huveneers (1981). 
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Se os produtores seguirem uma estrategia tendente a maximizac;:ao do lu
cro, a rendibilidade media agregada das 0 firmas dominantes e: 

Ld =P-C'= (1- Ti- TM~ [a+ (1- a) Hd] 
p E + (T1 + TM) E s 

onde Tie TM sao as quotas de mercado, respectivamente, dos produtores com
petitivos internos e externos, a e Hd sao, respectivamente, os graus de colu
sao e de concentrac;:ao das firmas internas dominantes, E e a elasticidade 
procura-prec;:o, Es e a elasticidade oferta das firmas competitivas e p e C' 
sao, respectivamente, o prego do output e o custo marginal. 

A lucratividade da totalidade das firmas domesticas (competitivas e domi
nantes) e: 

L = (1 - Ti- TM).Ld + Ti.Li 
ou ainda: 

L = (1 - Ti- Ti)2 (a+ (1 -a) Hd] + r,· ( 1 _ CM) 
E + (Ti + TM) E s 

1 
C' 

onde C = 1 - (CM/C') e a lucratividade media das firmas domesticas com
petitivas. 

Em Santos (1989, caps. 1 e 2) verifica-se que este modelo permite esta
belecer uma tipologia diversificada de estruturas de mercado relevantes (Cour
not, monop61io, concorrencia perfeita, etc.) que correspondem a solugoes par
ticulares que se obtem parametrizando o vector (a, H d, T;, TM). 

A expressao obtida para a rendibilidade media permite concluir o seguinte: 

a) A lucratividade e a taxa de mark-up media das firmas domesticas 
estao correlacionadas positivamente com os graus de concentra
c;:ao e de colusao das firmas dominantes e, negativamente, com 
as quotas de mercado das firmas competitivas (domesticas e es
trangeiras), a elasticidade procura-prego e a elasticidade oferta das 
firmas competitivas (nomeadamente das importac;:oes); 

b) Existe interacc;:ao de efeitos - componente importada, concentra
c;:ao, elasticidade oferta e grau de colusao- sobre a lucrativida
de e a taxa de mark-up, ou seja, os efeitos competitivos das im
portac;:oes serao tanto mais not6rios nos pregos internos quanto 
mais concentrada ou mais elevado for o grau de colusao nas fir
mas dominantes e maior for a elasticidade oferta das industrias 
competitivas e ou das importac;:oes; 

c) 0 modelo da firma dominante torna claro que a lucratividade, a 
concentragao e a componente importada sao determinadas con
juntamente. 

Repare-se que o modelo da firma dominante apenas se ajusta as situa
goes em que 0 < Es < co. 
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A situa<;:ao em que a elasticidade oferta assume o valor extrema inferior (is
to e, Es = 0) pode ser interpretada no contexte internacional da seguinte forma: 

- o grupo competitive domestico nao existe (T; = 0); 
- a oferta internacional e rfgida porque as importa<;:oes sao restri n-

gidas atraves de quotas. 

Neste contexte, a components importada e ex6gena (depende das quo
tas fixadas pelo governo) e, portanto, existe uma rela<;:ao causa-efeito entre 
TM e L' (3). 

A outra situa<;:ao extrema corresponds ao caso em que a oferta interna
cional e infinita (Es= co). Neste contexte, se o produto for homogeneo e exis
tir informa<;:ao perfeita e protec<;:ao parcial, as firmas seguem uma estrategia 
do tipo pre<;:o limite, ou seja, dado o pre<;:o internacional, decidem as quantida
des que lhes permitem impedir a entrada de importa<;:oes. 

Geroski e Jacquemin (1981) retomam o modelo da empresa dominants 
numa perspectiva crftica. 

Como se viu, a ideia central, subjacente ao modelo da firma dominants, 
e a seguinte: devido a existencia de mercados protegidos, o grupo dominants 
e composto pelas firmas domesticas, enquanto o grupo competitive inclui os 
concorrentes estrangeiros. Neste contexte, evidenciou-se que, ceteris paribus, 
a componente importada e a lucratividade agregada das empresas domesti· 
cas estao correlacionadas negativamente. 

No entanto, se nao houver impedimentos ao comercio e se o mercado 
internacional for cartelizado, pode haver uma inversao do modelo da empresa 
dominants: o grupo dominants (constitufdo pelos concorrentes externos) fixa 
os pre<;:os, enquanto as firmas domesticas (o grupo competitive ou seguidor) 
se ajustam, tomando decisoes sobre as quantidades. Como as firmas domes
ticas sao price-takers, a sua lucratividade nao e determinada nem pelo grau 
de concentra<;:ao no mercado interne, nem pela quota de mercado das impor
ta<;:oes; depende essencialmente dos custos de produ<;:ao e da procura com 
que se defrontam. 

A situa<;:ao mais realista e aquela em que se pressupoe que existem em 
ambos os grupos (dominants e competitive) firmas domesticas e produtores 
externos. Neste contexte, apenas uma pequena propor<;:ao dos produtores ex
ternos (os que pertencem ao grupo competitive) limita a lucratividade de uma 
frac<;:ao das firmas domesticas (as que pertencem ao grupo dominante), ou seja, 
a correla<;:ao entre lucratividade e a components importada nao e susceptfvel 
de ser determinada a priori. 

Urata (1979, 1984) ~xplicita as condi<;:oes em que pode existir uma corre
la<;:ao perversa (positiva) entre a components importada e a lucratividade; a 
probabilidade de aquela situa<;:ao ocorrer e tanto maior quanto menor for o grau 

(3) Esta questao e analisada em Santos (1989, PI?· 104-106). 
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de concentrac;:ao no mercado interne e se o grau de colusao implfcito entre 
firmas domesticas e externas for maior que aquele que se verifica intrafirmas 
no mercado interne. 

Ate aqui analisamos os efeitos da concom3ncia das importac;:oes sabre 
a lucratividade; passamos agora ao estudo do seu impa~te sabre o grau de 
concentrac;:ao. 

As hip6teses subjacentes a analise sao aquelas que se verificam no mo
dele da firma dominante: as firmas domesticas decidem os prec;:os, de forma 
a maximizarem o Iuera; os exportadores estrangeiros sao seguidores e ajustam
-se pelas quantidades. Neste contexte, demonstramos em Santos (1989) que 
a concentrac;:ao das D firmas domesticas e dada pela expressao seguinte: 

E + TM £ 5 

1 ( 1 - TM -a ) 
2 C~ 

Hd=o+ 1-0 1-a o 
onde Cv e o coeficiente de variac;:ao dos custos marginais das firmas domes
ticas. 

Verifica-se imediatamente que, tal como acontece em equilibria autarci
co, a concentrac;:ao e tanto maior quanta maiores forem as assimetrias ao nf
vel dos custos, a elasticidade procura-prec;:o e o grau de colusao interfirmas 
domesticas. Acresce que em economia aberta a concentrac;:ao e tambem in
fluenciada positivamente pela quota de mercado das importac;:oes e pela sua 
elasticidade oferta. 

Par outro lado, quanta maior for a quota de mercado das importac;:oes 
ou a sua elasticidade oferta, tanto mais acentuada e a restric;:ao que e impos
ta a lideranc;:a de prec;:os das firmas domesticas. 

Com efeito, a partir das condic;:oes de 1. a ordem do problema da maximi
zac;:ao do Iuera das firmas dominantes, tem-se a seguinte expressao para os 
prec;:os domesticos: 

E+ TM Es C'~ apd apd O 
Pd= E-(1 + TM)Hd+TM Es oTM' oEs < 

Face a um aumento do volume de vendas dos exportadores estrangeiros, 
as firmas domesticas reagem diminuindo os prec;:os. Este comportamento tem. 
duas motivac;:oes: conduz a um aumento da procura e, simultaneamente, de
sincentiva os exportadores de alargarem mais a sua quota de mercado. 

Como se redistribuem as novas quotas de mercado das firmas domesticas? 
Se os produtores dispuserem de informac;:ao perfeita e utilizarem proces

ses produtivos identicos (Cv= 0), a distribuic;:ao das quotas de mercado inter
firmas mantem-se constante e as firmas sao igualmente penalizadas pela pe
netrac;:ao das importac;:oes. 

Na situac;:ao mais realista de haver assimetrias de custos (Cv=/= 0), as 
firmas menos eficientes sao as que, face a uma quebra dos prec;:os, tendem 
a perder uma proporc;:ao maior da sua quota de mercado inicial. 
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De forma semelhante, um aumento da elasticidade oferta das importa96es 
conduz a uma redu9ao ·dos pre9os domesticos e a uma redistribui9ao das quo
tas de mercado interfirmas, que favorece as que tem menores custos e, con
sequentemente, aumenta o grau de concentra9ao. 

Repare-se que o custo marginal da industria C' (na pratica, trata-se do 
valor media do custo marginal) e dado pela expressao seguinte: 

N E+TMEs_a - -

C ,_Ei=1c;.q; _ _!!__[1 c2 ( 1 0 1-TM ) ac' ac' <O 
- q - Cv + v - 1- a =*' aTM' aEs 

onde c; e q; sao, respectivamente, o custo marginal e as quantidades pro
duzidas pela firma i, q = ~\!'=1 q; e a produ9a0 total das firmas domesticas e a 
e o desvio padrao dos custos marginais. 

Ja tfnhamos evidenciado anteriormente que a pressao competitiva das im
porta96es conduzia a uma diminui9ao dos pre9os e da lucratividade. Acaba
mos agora de verificar que a intensifica9ao da concorrencia das importa96es 
pode conduzir a um aumento da concentra9ao e a uma diminui9ao dos custos 
das firmas domesticas. 

3 - lmportac;oes e bem-estar 

Em economias parcial mente protegidas a penetra9ao das importa96es ou 
ate o seu efeito competitive potencial reduz, em geral, as distor96es monopo
listas dos mercados domesticos. 

A afirma9ao anterior pressupoe que as firmas domesticas dispoem de con
di96es para fixar um pre90 (sao dominantes) no mercado interno sujeito a pres
sao competitiva das firmas estrangeiras (cujas vendas constituem as importa-
96es) que se ajustam pelas quantidades. 

No entanto, evidenciamos que a penetra9ao das importa96es podera ter 
um efeito neutro na lucratividade, se houver uma inversao da lideran9a de pre-
90S, ou ate mesmo um efeito positivo, no caso de haver colusao entre firmas 
domesticas e exportadores estrangeiros. 

Portanto, as importa96es nao tem efeitos inequivocamente restritivos sa
bre o poder de mercado das firmas domesticas; a condi9ao necessaria para 
que as importa96es tenham essa fun9ao disciplinadora e que as firmas es
trangeiras se comportem como seguidoras face a lideran9a explfcita das fir
mas domesticas. 

Admitamos agora que as importa96es satisfazem este requisite (ou seja, 
as firmas estrangeiras que exportam para o mercado interno comportam-se 
como um grupo competitive). Trata-se agora de avaliar, nesta situa9ao, os 
efeitos decorrentes da penetra9ao das importa96es sabre o excedente 
total. 
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Sejam (q,, p,) e (q2, P2), respectivamente, as solur;:oes de equilfbrio au
tarcico e p6s-integrar;:ao. Repare-se que o excedente do consumidor We au
menta, vista que: 

+ + 
-·"-. -'----

dWc=(p,-p2) q,+fq' p (q) dq-p2 (q2-q,)>O 
q, 

Os efeitos sabre o excedente do produtor sao sempre negativos e a sua 
intensidade varia consoante a situar;:ao em cada mercado. Em termos generi
cos, a variar;:ao dWp do excedente do produtor seria dada pela expressao se
guinte: 

A B c 

0 termo A e negativo e corresponde a redur;:ao no excedente resultante 
da diminuir;:ao do prer;:o. 

0 decrescimo do prer;:o no mercado interno conduz a que as quantidades 
procuradas aumentem de q2-q,. Nesta situar;:ao, 1-t1 reflecte a proporr;:ao des
se aumento do volume das vendas que sao satisfeitas pelos produtores do
mesticos. Naturalmente que se podem considerar duas situar;:oes extremas: 
1-t1 = 1, que significa que as firmas domesticas dispoem de condir;:oes que lhes 
permitem seguir uma estrategia do prer;:o limite que veda'a entrada as impor
tar;:oes; 1-t1 = 0 corresponde a uma situar;:ao em que as firmas estrangei~as tem 
uma vantagem competitiva que lhes permite beneficiar em exclusivo do exce· 
dente gerado pela venda de q2-q,. 

As firmas que exportam para o mercado domestico podem disputar nao 
s6 a partir;:ao de q2-q,, mas tambem as vendas p,.q, detidas pelas firmas 
domesticas antes da integrar;:ao. A situar;:ao extrema e 1-t2 = 1 (naturalmente 
que, neste caso, 1-t1 = 0), em que a penetrar;:ao das importar;:oes tinha efeitos 
devastadores sabre a industria domestica, que passava a nao dispor de condi-
r;:oes para vender no mercado interno. · 

Repare-se que existe um outro efeito decorrente da penetrar;:ao das im
portar;:oes que nao podemos descurar: demonstramos que o aumento da pres
sao competitiva das importar;:oes conduz a uma redistribuigao das quotas de 
mercado que beneficia as firmas mais eficientes, o que implica que ocorra uma 
diminuigao dos custos medias e marginais de produr;:ao da industria e, em con
sequencia, se verifique um aumento do excedente dos produtores domesticos. 

Alguns autores, como, por exemplo, Nakao (1986), argumentam que o au· 
menta da quota de mercado das importagoes pode ter efeitos exactamente 
contraries sabre os custos domesticos. Com efeito, se existirem fortes econo
mias de escala, a penetragao das importagoes pode conduzir as firmas do
mesticas a produgao abaixo da dimensao mfnima eficiente e, consequentemen
te, a custos medias mais elevados. 

149 



De qualquer modo, a varia9ao no excedente do produtor e: 

(-) (?) 
dW'p=dWp+X 

onde X e a varia9ao induzida no excedente pelos efeitos das importa<(oes so
bre os custos. 

Resta-nos fazer uma breve sfntese. 
0 efeito da penetra<(aO das importa<(6es sabre 0 bem-estar e indetermi

nado. Contudo, pode afirmar-se que a probabilidade de aquele ser positivo e 
mais elevada nos seguintes casas: 

-as importa96es sao vendidas por firmas que se comportam como 
um grupo competitive e, em consequencia, a correla<(ao entre a 
quota de mercado das importa96es e a lucratividade media e ne
gativa; 

-a penetra9ao das importa96es pode conduzir a redu9ao do custo 
media da industria domestica. 

4 - Rendibilidade e concentrac;ao nos sectores concorrenciados pelas im
portac;oes: o caso portugues 

4.1 - 0 modelo testado 

A abordagem te6rica acabada de fazer e, sobretudo, os desenvolvimen
tos apresentados em Santos {1989) permitem-nos concluir que a rendibilidade 
media tem dois subconjuntos de determinantes: 

- a estrutura do mercado interno: concentra<(ao, barreiras a entra
da e peso relativo das empresas publicas em cada ramo de acti
vidade; 

- o grau de integra9ao internacional: quota de mercado das impor
ta<(oes, propor<(ao do output exportado e peso relativo do investi
mento directo estrangeiro {IDE). 

De forma semelhante verficamos que o grau de concentravao tinha co
mo determinantes centrais as barreiras a entrada e as tres dimensoes segun
do as quais se verifica a integra9ao internacional (importa<(6es, exporta96es 
e IDE). 
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Ambas as equa<;:oes tem grau de multicolinearidade elevado. Uma das for
mas de minimizar os problemas decorrentes desta situa<;:ao passa pela utiliza
<;:ao do seguinte estimador (4): 

onde A e a matriz ortogonal dos vectores pr6prios associados a matriz estan
dardizada das variaveis ex6genas e C e a matriz das componentes principais. 

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. Par isso mesmo, os resultados apresentados no quadro n. o 1 
apenas se referem a este tipo de informa<;:ao qualitativa [nos casas em que 
nao se assinala com (a) ou (b), os parametros sao estatisticamente significati
vos, com um nfvel de significancia de 5%) (5). 

As equa<;:oes a estimar tem as seguintes formas analfticas genericas: 

Fun<;:ao rendibilidade (6): 

L = f (H, DMEDM, K I Rv, EP, TM, TX, DP, KEST, IDEV, IDEVD, VBP, DRC, KICV) 

Fun<;:ao concentra<;:ao: 

H = H (DMEDM, DRC, DME, DM, K I Rv. D~EKO, DP, TX, EP, KEST, IDEV, 
IDEVD, TM, V BP) 

cujas variaveis explicativas tem os significados explicitados (?) no quadro 
n. 0 2. 

4.2 - A quota de mercado das importac;oes 

Os resultados empfricos indicam que existe uma correla<;:ao negativa en
tre a quota de mercado das importa<;:oes e a lucratividade media (v. quadro 
n. o 1 ). 

(4) Sabre as limitac;:oes, tecnicas alternativas de calculo e propriedades deste estimador, 

v. Santos (1989, pp. 253·266). 
(5) As estimativas para os parametres sao apresentadas em Santos (1989, pp. 262·266). 

(6) Em Santos (1989) utilizam-se mais dais indicadores de rendibilidade, que, no entanto, nao 

suscitam alterac;:oes significativas nas conclusoes do estudo. 
(1) Em Santos (1989, pp. 140·147 e 246·250) explicitam-se detalhadamente os processes de 

calculo e as fontes utilizadas na obtenc;:ao dos indicadores propostos. 
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QUADRO N. 0 1 

Sinal e signlflcincia estatistlca dos parimetros das func;oes 
rendlbllidade e concentrac;iio (") 

L L L H H H 

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

TM .... . ' . . . . . .. (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
TX .... . . . . . . . . . . .. (-) (b)(-) (-) (-) (b)(-) (b)(-) 

DP . . . . . . ..... . . . . . . . {+) (+) (+) (+) (+) (+) 
DRC. ....... . . . . . . .... (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
H* TM . . . . . . . . . . . .... (b)(-) (-) 
DMEDM ..... (b)(+) (+) (+) (+) 
DMEKO .... . . . . . . . . ... (b)(+) (b)(+) (b)(+) (b)(+) 

EP .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (b)(+) (+) (b)(+) (b)(+) 

KEST . . . . . . . .... (-) (b)(+) 

KI_Rv. (b)(-) {-) (-) (-) 
V BP . . . . . ...... . . {+) (-) 
IDEV. . . . .... . . . . .. (-) (•)(-) 

IDEVD . . . . . . . . . ... (-) (•)(-) 
R2 .. ' . . . . . . . 0,816 0,700 0,744 0,898 0,865 0,862 
DW. 1,818 1,830 1,863 2,062 2,381 2,276 

(
8

) Significative a 10%. 
(b) Estatisticamente nao significative. 
(") As estimativas dos parametres e o valor das estatfsticas t sao apresentados em Santos 

(1989). 

QUADRO N. 0 2 

Significado das variaveis explicativas dos modelos estimados 

DME- dimensao minima eficiente. 
DM - dimensao de mercado. 
DMEDM- DME/DM. 
DMEDKO- exigencias iniciais de capital. 
DRC- desvantagem relativa de custos. 
TM - quota de mercado das importa<;:5es. 
K I R. - coeficiente capital-produto. 

DP.- grau de diferencia<;:ao do produto. 
V BP- taxa de varia<;:ao do VBP. 
KEST- stock de capital estrangeiro. 
IDEV- percentagerri da produ<;:ao das filiais. 
IDEVD- percentagem das vendas domesticas. 
EP- dimensao do sector publico. 

As estimativas acabadas de referir correspondem as nossas expectativas 
e resultam basicamente das caracterfsticas da polftica comercial adoptada du
rante o perfodo analisado. 

Como se pode ver em Silva (1986), exceptuando o perfodo 1970-1975, a 
polftica comercial teve durante as ultimas decadas caracterfsticas comuns: a 
protec<;:ao nominal era muito mais elevada do que nos pafses desenvolvidos 
e a variancia intersectorial das tarifas era muito acentuada. 
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Tal significa que a polftica comercial se restringia a criar as condic;:oes 
que viabilizassem a existencia das firmas domesticas (nomeadamente a franja 
constitufda pelas menos eficientes) e nao tinha, como acontece nas situac;:oes 
em que as tarifas tem uma estrutura mais uniforme, uma perspectiva de ion
go prazo que visasse uma afectac;:ao sectorial mais eficiente dos recursos e 
um aumento da produtividade das firmas domesticas. 

Acresce que no perfodo analisado a polftica comercial nao teve uma orien
tac;:ao estrategica clara, ja que foi fortemente condicionada pela necessidade 
de combater os desequilfbrios acentuados da balanc;:a de pagamentos que emer
gi ram ap6s 197 4-1975. Foi neste contexte que assumi ram um papel central 
as restric;:oes quantitativas: contingentes a importac;:ao para bens nao essen
ciais e quotas para autom6veis (ambos a partir de Fevereiro de 1977) e a utili
zac;:ao dos boletins de registo das importac;:oes (BRI). 

As caracterfsticas da polftica comercial implementada (do tipo made-to
measure) levam-nos a admitir que tenha alguma aderencia ao caso portugues 
uma versao mitigada do modele da firma dominante. 

Com efeito, a acc;:ao disciplinadora das importac;:oes e tanto mais intensa 
quanto maier for a elasticidade oferta das importac;:oes, que, como temos vin
do a referir, e basicamente determinada pelas restric;:oes quantitativas. A im
posic;:ao de quotas e sobretudo a manipulac;:ao dos BRI atribufram ao Estado 
um grau de controlo acentuado sobre o nfvel e a distribuic;:ao sectorial da elas
ticidade oferta das importac;:oes, mitigando, deste modo, os efeitos competiti
vos implfcitos no modele da firma dominante. 

Ou seja, ao contrario do que acontece no modele da firma dominante, 
em que os lfderes (firmas domesticas) e seguidores (exportadores estrangei
ros) tem comportamentos interactivos, no caso portugues e mais provavel que 
as firmas decidam no mercado interne, tomando como um dado ex6geno (B) 
(na medida em que e determinado pela polftica comercial) a quota de merca
do das importac;:oes. 

Naturalmente que as estimativas obtidas apenas permitem validar o sinal 
e a significancia estatfstica da correlac;:ao entre a lucratividade media e o grau 
de penetrac;:ao das importac;:oes; o teste sobre a existencia de interacc;:ao ou 
causalidade entre aquelas duas variaveis apenas sera efectuado no para
grato 4.4. 

Repare-se ainda que o efeito competitive das importac;:oes nao se exerce 
com a mesma intensidade em todos os sectores. De facto, o coeficiente as
sociado ao termo multiplicative H . TM (v. quadro n. o 1) e negative, o que su
gere que a concorrencia internacional penaliza sobretudo os sectores domes
ticos mais concentrados e com maier poder de mercado. 

(B) Como veremos mais adiante, mesmo que a elasticidade oferta das importa<;:oes seja bai· 
xa, tal nao significa que a sua quota de mercado seja ex6gena, desde que as firmas domesticas 
exer<;:am, com efic<kia, uma actividade de lobbying que influencie a politica comercial. 
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Este conjunto de resultados suscita uma questao: que se pode inferir, em 
termos de bem-estar, sabre os efeitos decorrentes da concorremcia das im
porta<{oes? 

0 decrescimo da lucratividade media resulta, muito provavelmente, de uma 
varia<{ao negativa dos prec;:os relativos nos sectores que defrontam importa
<{6es competitivas. Se assim for, verificam-se dais efeitos decorrentes da pe
netra<{ao das importa<{oes: 

-parte dos excedentes (Iueras anormais) gerados nas firmas domes
ticas sao transferidos para os consumidores; 

- o excedente total (dos consumidores e produtores) e superior ao 
·que se verificava quando o comercio era proibitivo. 

Se assim for, pode afirmar-se que a pressao competitiva das importac;:oes 
teve efeitos beneficos. Naturalmente que esta conclusao exclui jufzos de valor 
sabre o impacte da integra<{ao internacional sabre a reparti<{ao de rendimen
tos (9}, vista que, como ja referimos anteriormente, o nosso procedimento me
todol6gico nao permite analisar explicitamente esse mesmo impacte. 

Tambem e excessivamente simplificadora a asserc;:ao de que a penetra
<{ao das importa<{oes gera uma transferencia de parte do excedente gerado 
nas empresas que defrontam importa<{oes competitivas para as famflias. Na 
verdade, esse fluxo verifica-se entre aquelas empresas e os seus clientes, que 
podem ser consumidores ou outras empresas (no caso dos bens intermedios 
ou de investimento) ou ate o Estado. 

Apesar de tudo, qualquer destas crfticas e irrelevante em relac;:ao a afir
ma<{ao generica de que a penetra<{ao das importa<{oes podera ter induzido um 
impacte positivo no excedente total. 

Pode argumentar-se que apenas foi testado que as importa<{oes influen
ciam negativamente o Iuera media das firmas domesticas e que esse decres
cimo se pode dever a uma varia<{ao negativa dos prec;:os (como temos vindo 
a assumir) ou a um aumento do custo media de cada industria. 

Ora, no caso de o efeito se reflectir apenas sabre os custos, e 6bvio que 
diminui o excedente gerado (mantem-se o do consumidor e diminui o do pro
dutor), daf advindo consequencias negativas em termos de bem-estar. 

No entanto, existe, pelo menos, uma razao que nos leva a pensar que 
esta ultima alternativa e improvavel: os testes indiciam que a concorrencia 
das importa<{oes exerce maior pressao competitiva nos sectores com maior 
poder de mercado, o que sugere que o efeito incide basicamente sabre os 
pre<{os. 

(9) Embora seja uma questao extremamente relevante, sao raros os estudos que discutem 
este tema. Em contexto de equilfbrio autarcico existe urn estudo interessante sobre este assunto 
elaborado por Comanor e Smiley (1975). 
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4.3 - lmporta~oes, concentra~iio e eflclincla 

0 coeficiente associado a quota de mercado das importac;:oes e negative 
(v. quadro n. o 1 ), o que sugere que, dada a mesma estrutura de mercado 
(custos, procura, economias de escala, etc.), quanto maior for a pressao com· 
petitiva das importac;:oes, tanto menos concentrada e a industria. 

Este resultado e inesperado. Com efeito, o que seria de esperar e que, 
face a penetrac;:ao crescente das importac;:oes, houvesse uma redistribuic;:ao 
das quotas de mercado que favorecesse as firmas de maior dimensao. 

Mas em que se fundamenta esta nossa expectativa? 0 nosso pressupos· 
to basico e o seguinte: assumimos que a determinante central da partilha do 
mercado sao os custos; nesta perspectiva, verificamos anteriormente que as 
firmas mais eficientes sao, simultaneamente, as que detem uma maior quota 
de mercado. 

Repare·se que se, face a concorrencia das importac;:oes, houvesse um efei· 
to positive sobre a concentrac;:ao industrial, terfamos, como consequencia, que 
o subconjunto das firmas mais eficientes produziam uma proporc;:ao maior do 
output total, o que significava que o custo medio da industria tendia a descer. 

Nesta situac;:ao, teremos de responder as seguintes questoes: 

Que factores poderao contribuir para explicar o sinal negative da cor· 
relac;:ao entre a quota de mercado das importac;:oes e a concen· 
trac;:ao? 

Que implicac;:oes tem essa alterac;:ao da estrutura de mercado sobre 
a eficiencia media de cada industria? 

Sera legftimo inferir que uma reduc;:ao da concentrac;:ao conduz ao 
aumento do custo medio de produc;:ao da industria? 

Em primeiro Iugar, alguns dos ramos que defrontam importac;:oes compe· 
titivas sao capital intensives, o que significa que o fndice de concentrac;:ao que 
nos serve de medida podera subestimar o nfvel de concentrac;:ao efectivo nes· 
ses mesmos ramos. 

Em segundo Iugar, o sinal, aparentemente perverse, desta correlac;:ao po· 
dera dever·se a assimetrias sectoriais ao nfvel dos comportamentos colusivos. 
Admitamos uma partic;:ao entre dois tipos de firmas: 

-as pertencentes aos sectores exportador e fechado (cuja carac· 
terfstica comum e nao defrontarem a concorrencia das importa· 
c;:oes), que tem comportamentos colusivos, ou seja, admitem ex· 
plicitamente, ao tomarem uma decisao sobre o nfvel de produc;:ao, 
que os rivais reagem com um ajustamento da produc;:ao no mes· 
mo sentido; 

-as restantes firmas (que tem a caracterfstica comum de se de· 
· frontarem com importac;:oes competitivas) nao reconhecem expli· 

citamente, no seu processo de tomada de decisoes, a existencia 
de interdependencia oligopolfstica; a resultante e que cada firma 
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tem um comportamento a Cournot, ou seja, decide as quantida
des supondo que as restantes firmas nao reagem e mantem o seu 
output constante. 

Verificamos anteriormente que as estrategias colusivas tendem a aumen
tar a variabilidade (face a identicas assimetrias de custos) das quotas de mer
cado e, consequentemente, os sectores em que essas estrategias prevalecem 
sao mais concentrados. 

A consistencia desta parti<;ao e criticavel, vista que nao existem fortes 
razoes para pensar que os sectores que defrontam importa<;oes competitivas 
sejam menos colusivos que os restantes. Por um lado, pode argumentar-se que 
aqueles sectores tem maiores dificuldades em estabelecer acordos estaveis 
sabre as quotas de mercado devido a pressao competitiva das importa<;oes, 
o que pode conduzir a comportamentos nao colusivos. No entanto, no caso 
portugues a polftica comercial tende a restringir a elasticidade oferta das im
porta<;oes e a limitar a incerteza inerente a quota de mercado das importa
<;6es, o que facilita a coordena<;ao oligopolfstica. 

Talvez se possam considerar outras razoes que justifiquem o sinal nega
tive da correla<;ao entre concentra<;ao e o grau de penetra<;ao das importa<;oes. 

Em primeiro Iugar, nos sectores que defrontam importa<;oes competitivas 
teve Iugar uma penetra<;ao crescente das filiais das multinacionais, que, alia
da a uma polftica industrial tendente a proteger as firmas domesticas mais ine
ficientes, conduziu a um decrescimo da concentra<;ao. A questao que se poe 
aqui e a quase impossibilidade de separar os dois efeitos. 

Mas, para alem da entrada lfquida de firmas, existe um outre factor que 
pode conduzir a uma redu<;ao da concentra<;ao em consequencia da penetra
<;ao crescente das importa<;oes: a diminui<;ao da variabilidade de dimensoes 
interfirmas co). 

Ma o que determina a redu<;ao da varia<;ao dos custos intra-ramo nos sec
tares concorrenciados pelas importa<;oes? E de esperar que a pressao com
petitiva das importa<;oes (e das filiais) conduza a uma adapta<;ao das firmas 
cujos custos se situam acima dos associados a dimensao mfnima eficiente, 
isto e, a medida que o pre<;o do mercado interne se aproxima dos custos me
dics das firmas mais eficientes, as restantes, ou se adaptarri, ou, em alterriati
va, saem do mercado. 

0 processo de ajustamento acima descrito implica que, pelo menos em 
contexte de homogeneidade do produto (1 1}, haja uma tendencia para a mini
miza<;ao da variancia interfirma da lucratividade media. De facto,. sendo o pre
<;o uniforme e havendo uma tendencia para a igualiza<;ao dos custos, a resul
tante e uma convergencia do lucre medic das firmas instaladas em cada 

(10) 0 grau de concentra<;:ao reflecte dais factores fundamentais: o numero de firmas ins
taladas e a variancia das quotas de mercado em cada firma. 

(11) V., sabre este assunto, Santos (1989, anexo 4). 
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mercado. Portanto, um indicador razoavel para as assimetrias dos custos po
dera ser o desvio padrao do lucre medic interfirmas. 

No quadro n. o 3 apresentam-se os desvios pad roes dos lucros medics, 
considerando uma partic;:ao da industria nos quatro sectores ali considerados. 
Para efectuarmos os calculos utilizamos a informac;:ao de base corresponden
ts a 564 empresas seleccionadas a partir de uma publicac;:ao da CGD (1 2). 

QUADRO N. 0 3 

Desvios padroes do lucro medio 

lmportac;:oes competitivas ................................. . 
Sector exportador ....................................... . 
Intra-industria ........................................... . 
Sector fechado ......................................... . 
Media nacional ......................................... . 

0,050 
0,176 
0.133 
0,079 
0,121 

Os ramos que defrontam importac;:oes competitivas sao aqueles em que 
existe uma variancia menor da lucratividade media, o que parece significar (1 3) 

que, face a pressao competitiva das importac;:oes e das filiais, as firmas nacio
nais procederam a um ajustamento dos seus processes produtivos e ou orga
nizativos de forma a produzirem a custos menores. 

Pelo contrario, o sector exportador e aquele em que existe maier variabi
lidade interfirmas. Este resultado nao e inesperado, visto que o sector expor
tador nao e significativamente concorrenciado, nem pelas importac;:oes, nem 
pelas filiais das multinacionais. 

Um outre factor que podera explicar o sinal da correlac;:ao entre TM e 
H relaciona-se com a possibilidade de haver interacc;:ao entre aquelas duas 
variaveis: se, por exemplo, a polftica comercial for end6gena, tara sentido con
siderar que existe uma relac;:ao causal do tipo TM=>H ou sera mais correcto 
admitir a possibilidade de existir interacc;:ao entre aquelas duas variaveis 
(TM<::::::>H)? 

Com efeito, tratando-se de sectores relativamente concentrados, pode-se 
p6r a hip6tese de haver nestes sectores uma relac;:ao causal do tipo 

t:.H>O =>t:.TM<O 

ou seja, o poder negocial das empresas, face as autoridades da politica co
mercial, aumenta, embora por razoes institucionais, na razao inversa da con
centrac;:ao. 

(12) Trata-se de uma publicac;:ao designada As Principais Empresas em Portugal. 
(13) Repare-se que nao existem razoes para se afirmar que dominam neste sector ramos 

produtores de bens homogeneos. 

4 
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As implica96es decorrentes da interac9ao que temos vindo a referir podem 
ser melhor visualizadas se considerarmos urn sistema de duas equa96es, tendo, 
respectivamente, como variaveis end6genas a concentra9ao e a quota de mer
cado das importa96es: 

[ H=~o+a1.TM+ ... + U1 

TM-bo+b1.H+ ... +U2 

onde a; e b; (i = 0,1) sao os valores te6ricos dos parametres e U 1 e U 2 sao 
variaveis aleat6rias residuais. 

A abordagem te6rica feita inicialmente sugere que a penetra9ao das impor
taQ6es conduz a uma concentra9ao mais acentuada (a 1 > 0), enquanto a 
existencia de grupos de pressao provoca uma conten9ao das importa96es nos 
sectores mais concentrados (b1 < 0), induzindo, deste modo, uma reversao da 
rela9ao causal. 

Demonstra-se que a co-variancia entre TM e U 1 e dada pel a expressao 
seguinte: 

E(TM, U,) = b1 at+ 012 

1-a1b 1 

onde ot e a variancia da variavel aleat6ria e U1 e 012 e a co-variancia entre 
U1 e U2. 

Se admitirmos que 012 = 0, demonstra-se imediatamente que o estima
dor OLS a 1 subestima o verdadeiro valor a 1 do parametro associ ado a TM na 
equa9ao concentraQao (primeira equa9ao do sistema de equa96es acabado de 
apresentar), ou seja: 

E(a1) <a, 

Assim, a negatividade do parametro a 1, estimado at raves do OLS na fun
Qao concentraQao, podera resultar da interac9ao existente entre aquela varia
vel e a quota de mercado das importa96es. 

Dizendo de outre modo: o facto de haver uma correlaQao negativa intersec
torial entre os valores observados para a concentraQao e as quotas de mercado 
das importa96es nao obsta que nao coexistam dois efeitos contraries do tipo 

TM <:::>H 

Parece-nos conveniente fazer urn balan9o dos principais resultados obti· 
dos nesta sec9ao. 

ComeQamos por analisar as determinantes da correla9ao negativa exis
tente entre importa96es e concentraQao, concluindo que podera nao existir uma 
rela9ao causal (unidireccional) entre as duas variaveis. Explicitamos os seguin· 
tes resultados: 
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miza (eventualmente) os processes produtivos utilizados (a rela
c;:ao causal e do tipo TM => H); 

- a evidencia empfrica sugere que ha razoes para suspeitar que 
existe uma retroacc;:ao de sentido contrario (H => TM), vista que 
alguns sectores relativamente concentrados dispoem de poder 
negocial para influenciar a polftica comercial, logrando, deste 
modo, reduzir as importac;:oes; 

- finalmente, a correlac;:ao negativa entre TM e H podera ser par
cialmente espuria, ou seja, o crescimento do IDE em alguns sec
tares que defrontam importac;:oes competitivas podera conduzir a 
uma diminuic;:ao da concentrac;:ao, nao permitindo a separac;:ao dos 
efeitos daf decorrentes e daqueles que sao induzidos pela pene
trac;:ao das importac;:oes. 

Os resultados acabados de referir suscitam a seguinte questao: sera que 
existe um eteito negativo (unidireccional) sabre a concentrac;:ao relacionado com 
a pressao competitiva das importac;:oes ou, em alternativa, o sinal da correla
<;ao apenas reflecte a predominancia do efeito de sentido contrario (H => TM)? 
Procuraremos dar uma resposta a esta questao na secc;:ao seguinte. 

4.4 - lnterdependencia entre rendibilidade, concentra9ao e abertura ao exterior 

Evidenciamos anteriormente que nao era correcto assumir a priori a exo
geneidade de todas as variaveis independentes das func;:oes rendibilidade e con
centrac;:ao par duas razoes: par um lado, o numero de firmas estabelecidas 
no mercado e end6geno e, par outro, no processo de tomada de decisoes algu
mas variaveis sao determinadas simultaneamente. 

Par isso mesmo, autores como Strickland e Weiss (1976), Martin (1979), 
Pagoulatos e Sorensen {1981) e Tein-Chen-Chou {1986) utilizaram modelos de 
equac;:oes simultaneas para obviarem a inconsistencia dos estimadores, endo
geneizando variaveis como o grau de concentrac;:ao, a quota de mercado das 
importac;:oes e a proporc;:ao do output exportado. 

No entanto, a concentrac;:ao H e as componentes importada TM e expor
tada TX, bem como o peso relativo do IDE, nao sao necessariamente end6ge
nos; as razoes sao varias e algumas delas resultam de especificidades da eco
nomia portuguesa. 

Com efeito, pode nao existir retroacc;:ao da lucratividade sabre a concen
tra<;:ao se houver impedimentos legais a entrada (como acontece com as leis 
do condicionamento industrial e da delimitac;:ao dos sectores) ou a polftica indus
trial criar condic;:oes para a manuten<;:ao de firmas ineficientes, que, noutras 
condi<;:oes, seriam obrigadas a abandonar o mercado (polftica de subsfdios, isen
c;:oes fiscais e incentives financeiros). 

A retroacc;:ao da lucratividade e concentrac;:ao sabre as importac;:oes e 
exportac;:oes nao tem impacte significative desde que as vantagens comparati-
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vas e a polftica comercial se sobreponham aos efeitos decorrentes da estru
tura de mercado. No caso portugues, a ausencia de retroacc;:ao e acentuada 
pela importancia que assume a protecc;:ao nao tarifaria. 

FIGURA 1 

Esquemas de causalldade 

a) Modelo integrado 

r--
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I I 

I 
L 

bl Modelo hierarquizado 

I 
II 

I 

H 

L 

I 
I 
I II 
I 

0 modelo de equac;:6es simultaneas (em que as variaveis end6genas sao, 
para alem da lucratividade L, a concentrac;:ao H, as componentes importada 
TM e exportada TX e o investimento directo estrangeiro IDE) pode ter duas 
estruturas alternativas (v. fig. 1 ): 

- o modelo e integrado, se prevalecem as relac;:6es de interacc;:ao 
ou de circularidade causal [esquema a)]; 

- o modelo e hierarquizado, se predominam as relac;:oes de causali
dade hierarquica, de que o esquema b) e um caso particular. 

Apesar de no caso portugues existirem condic;:6es que nos permitem infe
rir que se ajusta uma estrutura causal hierarquica, continua a fazer sentido 
efectuar um teste de causalidade, vista que nao e de todo clara que as impor
tac;:6es e ou as exportac;:6es nao sejam determinadas pela estrutura de merca
dos, se considerarmos que a polftica comercial nao e ex6gena, mas que e 
influenciada pelas actividades de lobbying exercidas pelos grupos de interesses. 

Se admitirmos que a capacidade negocial dos grupos de pressao depende 
das suas performances econ6micas (da lucratividade) e ou do seu poder de 
mercado (1 4) (da estrutura de mercado), entao o grau de protecc;:ao e, em con
sequencia, os fluxos de comercio sao influenciados pela configurac;:ao dos mer
cados. 

(1 4) Pode ver-se uma aplica({ao deste tema ao caso portugues em Fontoura (1989). 
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Em sfntese: a endogeneizac;:ao da polftica comercial pede conduzir a inte
racc;:ao entre lucratividade, concentrac;:ao e integrac;:ao internacional. 

0 teste desenvolve-se em duas fases. 
Na primeira estuda-se a exogeneidade, em relac;:ao a lucratividade, da 

quota de mercado das importac;:oes, da proporc;:ao do output exportado, do grau 
de penetrac;:ao do IDE e da concentrac;:ao. 

Repare-se que este teste nao permite rejeitar a existencia de retroacc;:ao 
da concentrac;:ao sobre os fluxes do comercio externo e do IDE. Per isso 
mesmo, numa segunda fase efectuaremos o ensaio da hip6tese de TM, TX e 
IDE determinarem exogenamente o grau de concentrac;:ao. 

No diagrama b) da figura 1 apresentam-se, a tracejado, o sentido das 
retroacc;:oes que se pretendem testar, respectivamente, nas fases 1 e 11. 

Em Santos (1989, pp. 224-226) apresentam-se os fundamentos e explicitam
-se as limitac;:oes do teste que se apresenta em seguida. 

As equac;:oes a utilizar no teste sao as seguintes: 

(1) 
e: 

(2) 
onde: 

e: 

t(ZL) e t(Z H) sao os hiperplanos estimados correspondentes ao con
junto das variaveis explicativas (end6genas e ex6genas), respec
tivamente, de L e H; 

b; i = 2, ... , 5 e c2. C3, c4 e c5 sao parametres a estimar; 
r. e U sao variaveis aleat6rias residuais; 

ll2 = TM- f(ZrM) 
113 = TX- f(Zrx) 
114::::: H- f(ZH) 
115 = IDEV- f(ZwE) 

Os hiperplanos estimados f (. .. ) apenas incluem as variaveis explicativas 
que sao ex6genas ao modele e, consequentemente, excluem as variaveis H, 
TM e TX. 

Demonstra-se que: 

- se os parametres b2, b 3 , b4 e b5 nao forem estatisticamente sig
nificativos, H, TM, TX e IDEV nao sao end6genos na func;:ao ren
dibilidade; 

-de forma semelhante, se c2 = C3 = c5 = 0, nao e de rejeitar a 
hip6tese de TM, TX e IDE serem ex6genos na func;:ao concentra
c;:ao e, em consequencia, existe causalidade hierarquica e recur
sividade perfeita. 

Comecemos per analisar a primeira col una do quadro n. o 4. Os coeficien
tes associados aos residues V2, V3, V4 e V5 sao, em quase todos os cases, 
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QUADRO N. 0 4 

Teste da exogeneldade: funt;:oes rendlbilldade e concentrat;:iio 

Termo indep. 

VBP ........ . 

DP .......... . 

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

H ..... 

TM .. 

TX ............... . 

DME ... 

DMEDM ... 

DMEKO 

A 

Vs ..... . 

R2. 
DW .... 
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L 

-2,278 
(-0,643) 

1,759 
(0,656) 

0,317 
(1,560) 

-0,203 
(-0,942) 

0,893 
(0,766) 

0,461 

(1 '170) 

0,324 
(0,754) 

0,18 * 10- 6 

(0,251) 

-0,710 
(-0,824) 

0,44 * 10- 7 

(0,375) 

-0,468 
(-1,242) 

-0,379 
(- 0,884) 

-0,710 
(-0,586) 

0,125 
(0,450) 

0,768 
1,607 

0,153 
(10,490) 

0,063 
(-0,727) 

0,050 
(- 0,541) 

0,349 
(1,673) 

0,011 
(0,063) 

0,216 
1,486 

H 

0,064 
(1,684) 

0,168 
(0,717) 

0,094 
(0,426) 

0,531 
(-1,568) 

0,115 
2,318 



estatisticamente nao significativos. No entanto, pode argumentar-se que este 
resultado deriva do facto de nas tres equa<;:oes existir um elevado grau de mul
ticolinearidade. 

Por isso mesmo, estimamos a equa<;:ao lucratividade tomando como varia
veis independentes apenas os quatro resfduos. A partir desta ultima equa<;:ao 
e possfvel concluir que as variaveis V2, V3 , V4 e V5 nao determinam conjun
tamente a rendibilidade, visto que, para um nfvel de significancia de 5%, o 
limite superior da regiao de rejei<;:ao da estatfstica F e 2,84. 

Estes resultados sugerem que b2 = b3 = b4 = b5 = 0 [sao os coeficien
tes associados aos resfduos na equa<;:ao (1)], ou seja, existem razoes para nao 
rejeitar a existencia de exogeneidade das variaveis TM, TX e IOEV face a fun· 
<;:ao lucratividade; em consequencia, o modelo e recursivo e qualquer das equa
<;:6es pode ser estimada, em rela<;:ao a estas variaveis, pelo metodo OLS. 

Finalmente, repare-se que a inexistencia de retroac<;:ao de L' sobre TM 
reitera a admissibilidade de nao se ter a interdependencia tfpica do modelo 
da firma dominants. Como ja dissemos anteriormente, a exogeneidade da quota 
de mercado das importa<;:oes resulta da circunstancia de ser o governo a con
trolar, atraves da polftica comercial, a ac<;:ao disciplinadora das importa<;:oes. 

No caso portugues existem, como ja vimos, fortes razoes para pensar que 
os fluxos de comercio sao fortemente determinados pelas vantagens compa
rativas e pela polftica comercial. Portanto, a priori nao existem razoes para 
pressupor que existe retroac<;:ao da concentra<;:ao sobre o comercio; no entanto, 
se admitirmos que os sectores mais concentrados tem maior poder para influen
ciar o governo nas suas decisoes sobre as medidas de polftica comercial, 
somos levados a concluir que os instrumentos de polftica sao end6genos e 
que existe interac<;:ao entre a estrutura de mercado e a integra<;:ao internacional. 

A existencia de uma forte multicolinearidade na equa<;:ao concentra<;:ao, 
quando estimada na forma proposta em (2), leva-nos a apresentar no quadro 
n. o 4 apenas a regressao de H sobre os resfduos V 2, V 3 e V 5· Como se pode 
constatar naquele quadro, os parametros associados aos resfduos nao tem, 
nem conjuntamente, nem individualmente, a verosimilhan<;:a estatfstica mfnima 
que fundaments a nao rejei<;:ao da exogeneidade, face a concentra<;:ao, das 
variaveis TM, TX e IDE (15). 

5 - Conclusoes 

0 aumento da quota de mercado das importa<;:oes suscitou uma altera
<;:ao dos pre<;:os relativos, visto que a pressao competitiva internacional condu
ziu a uma redu<;:ao dos pre<;:os domesticos nos sectores em que se verificou 
a penetra<;:ao das importa<;:oes. Este efeito e tanto mais acentuado quanto maior 

(15) Apesar de tudo, estimamos as func;:oes rendibilidade e concentrac;:ao pelo 2SLS. Os 
resultados sao apresentados em Santos (1989, p. 266) e permitem-nos concluir que a utilizac;:ao 
deste estimador nao altera nem o sinal, nem a significancia estatistica dos parametres, mantendo·se, 
assim, validas as conclusoes obtidas neste texto. 

163 



for o grau de concentrac;:ao, visto que sao os sectores com maier poder de 
mercado potencial os mais penalizados pela concorrencia internacional. 

Para alem disso, os resultados obtidos indiciam que o aumento da quota 
de mercado das importac;:oes tem, ceteris paribus, um efeito positive na efi
ciencia, visto que os custos medics de produc;:ao das firmas domesticas dimi
nuem. 

Verificamos que nos sectores que defrontavam importac;:oes competitivas 
(pelo menos naqueles em que as EPs e ou as filiais tinham peso reduzido), 
a medida que aumentava a quota de mercado das importac;:oes, se verificava 
o seguinte: 

- diminufam OS desvios padroes das quotas e dos lucros medics das 
firmas domesticas, o que podera significar que a pressao compe
titiva internacional conduziu a safda das firmas pertencentes ao 
subconjunto das menos eficientes; 

- aumentava a produtividade media (1 6), o que, em princfpio, se 
deveu a redistribuic;:ao das quotas em beneffcio das firmas domes
ticas com menores custos. 

Estes resultados sugerem que o excedente social dos sectores concor
renciados pelas importac;:oes tem duas alterac;:oes simultaneas face a penetra
c;:ao crescente dos produtos estrangeiros: 

- existe uma reduc;:ao dos prec;:os relatives, que provocou uma redis
tribuic;:ao do excedente em beneffcio do consumidor; 

- a perda do excedente dos produtores domesticos e, pelo menos 
parcialmente, compensada pela diminuic;:ao dos custos medics. 

Quante ao excedente total, nao e possfvel obter uma resposta inequfvoca. 
Contudo, os resultados te6ricos e metodol6gicos explicitados anteriormente 
indicam-nos que existe uma probabilidade elevada de o efeito global sobre o 
beneffcio social ter sido positive nos sectores que defrontaram uma pressao 
competitiva crescente das importac;:oes. 

0 facto de as importac;:oes terem minimizado as ineficiencias resultantes 
do excessive voluntarismo da polftica industrial sugere que a abertura ao exte
rior pode ser uma estrategia do tipo second best alternativa (ou, pelo menos, 
complementar) a uma concepc;:ao autocentrada da polftica industrial. Com efeito, 
a integrac;:ao internacional, apesar de ter efeitos semelhantes em relac;:ao aos 
prec;:os relatives, revela maiores potencialidades no que diz respeito aos efei
tos sobre os custos e os ganhos de produtividade. 

(16) Sabre esta questao, v. ainda Santos (1989, pp. 193·200). 
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