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Abstract:
Foreign direct investments are key elements in modern economies and many governments concentrate
significant efforts in the attraction of capital to implement domestic projects. Mining activities are
especially dependent on the interest of a few multinational corporations, which control the extracting
industry around the world. In this particular case, the usual cycles of investment and disinvestment have
a wide range of potential positive and negative effects that overlap the usual economic and social
considerations, also comprising impacts upon the environment and landscape viability in areas
surrounding the mines. This study assesses various impacts from a mining foreign direct investment
project, implemented in a low density Portuguese region. Attention is focused on the main economic,
social, cultural and environmental aspects, and the preparatory measures to prevent the adverse
consequences from the closure of the mine are briefly analysed.
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1. Introduction
The impact of foreign direct investments (FDI) in host economies has been an object of interest for both
academics and politicians. Although it is difficult to anticipate the liquid effects of each FDI project, the
image of multinational corporations has significantly changed with time. In fact, FDI has grown from
being considered an intolerable interference in the sovereignty of hosting countries, to be viewed as a
source of funding for capital starved regions and also as a way of rapidly transferring modern business
and management techniques to economies in transition, or to areas that are distant from the big
international development centres.1 This has occurred in spite of the knowledge that the activities of
multinational corporations may either promote growth and development, or generate dependence links
that lead to economic, social and, at times, environmental depression, once disinvestment takes place.
From the point of view of the areas aiming at attracting foreign capital, FDI may contribute to improve
the competitiveness of the hosting territories, following its positive impacts upon the labour market, or in
a broader perspective, upon the dynamics of local economies (Cuervo-Cazurra, 2008). Such effects,
resulting directly and indirectly from the activities of the foreign firms, are usually more visible in regions
lagging behind in terms of development and exhibiting growth problems resulting, inter alia, from low
labour mobility, peripheral location, or deficient entrepreneurial environments.
The importance of FDI is currently recognised by most governments and its key role is acknowledged by
the fact that many countries have implemented policy measures specifically designed to enhance their
attractiveness in the eyes of foreign investors. Such instruments may be non-specific or be directed to
attract funds to precise regions or particular economic activities.2 In the last decades, the number of
goods and services mainly supplied by multinational corporations has increased and the functioning of
entire domestic industries is critically dependent on the interest of international entrepreneurs. In
Portugal, this is clearly the case of mining, where FDI has a major role in the implementation of projects
and where a lack of foreign investment often translates into a stagnation of extracting activities.
The dependence of the Portuguese mining sector in relation to FDI is particularly visible in the
consistent cycle of expansion, following an inflow of capital, and subsequent depression after
1
2

See, for Dunning (1993).
See, inter alia, Chatterjee (2002), or Naito (1998).
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disinvestment. Such process is often accompanied by phenomena of population and income growth
during expansion, and economic, social and environmental degradation once mining activities are
terminated or restricted. Examples are evident in the Portuguese region of Baixo Alentejo, across the
so-called Faixa Piritosa Ibérica, in the mines of São Domingos, Lousal or Aljustrel. Although solutions
for some of these problems are currently being implemented, namely via recovery projects executed
with the financial support of the European Union, many persist and greatly restrict the recovery of these
territories.
This is the reality motivating the present analysis, aimed at assessing the main impacts of an FDI mining
project, implemented in the copper and tin mine of Neves Corvo by the Sociedade Mineira de Neves
Corvo (Somincor), a firm currently owned by Lundin Mining Corporation. The study is organised as
follows: these introductory remarks are followed by a section presenting relevant information on

Somincor and on its hosting territory. A third part contains the assessment of the main economic and
social impacts and the results of an analysis based on a regional impact index. Section four concludes
by briefly analysing the most probable outcomes in case of mineral exhaustion or abandonment of the
extracting activities.

2. Somincor and the Castro Verde Region
Somincor was founded in 1980, with the objective of assessing the viability of mineral exploitation in the
site of Neves Corvo. The firm was always partly owned by foreigners, initially by French and then
subsequently by British, Canadian and Swedish firms. At first, the shareholders were Empresa de
Desenvolvimento Mineiro, controlling a share of 51% of the capital and owned by the Portuguese state,
the Societé Minière et Methallurgie de Peñarroya Portuguaise, Lda and the Societé d’Études de
Recherches et Exploitations Minière, S.A., both holding 24,5% of the capital. The two French
enterprises had a major role in the process of identifying the mineral bed of Neves Corvo, one of the
worlds largest and richest in copper and tin contents. In 1985, the British Rio Tinto Zinc, one of the
major international mining enterprises, bought the share of French capital. Later, in 2004, the Canadian
Eurozinc Mining Corporation acquired the totality of the capital. Finally, in 2006, following the fusion with
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Lundin Mining, Lundin Mining Corporation was created, and is the current owner of Somincor. This
succession of mergers and acquisitions is in line with what is usual in mining FDI and is essential in a
sector where access to the latest technological updates is crucial.
Somincor located its headquarters in Castro Verde, a town in the vicinity of the Neves Corvo site, which
hosts the productive infrastructures (the mine, washers and other support facilities), but also has offices
in Lisbon, for the administration, commercial and financial services, and expedition services in the port
of Setúbal, the destiny of extracted minerals, mainly copper and tin, carried from Neves Corvo by train.
In 1989, when work on the mine began, around 1000 employees were allocated to productive activities
but, by 2006, their number had decreased to 916. The majority of workers were recruited in the towns
surrounding the mine and only the higher rank personnel came from more distant locations. Given the
specific characteristics of mining, the level of the workers’ professional qualifications is high. The
opposite occurs in terms of academic background, as more than half of the workers completed very
basic educational levels (four years of schooling). This figure is especially significant because it is
registered within a rather young group of people. Around half of the firms’ workers have up to 40 years
of age.
In the first years, Somincor extracted around 1000 tons of minerals per year, having currently evolved to
around 1797 tons. The amounts of extracted minerals are nevertheless a poor proxy for the returns of
mining, as the mineral contents of the material extracted and the prices quoted in world markets may be
quite variable (Garcia et al., 2001). In fact, although Somincor’s profits reached around €50 millions/year
in the first four years, in 1993 and in the end of the 90s it incurred negative results, mainly due to a
decline in the quotation of copper in world markets and to a rise in operational costs. More recently, the
recovery of international markets translated into positive returns. Also contributing to this upturn was the
adoption of new technologies and the reduction in the number of workers, i.e. a rationalisation of the
firms’ modus operandi.
The site of Neves Corvo is located near the town of Castro Verde, in the Portuguese South region of
Baixo Alentejo (see figure 1). Castro Verde, as the host of Somincor’s headquarters, is the territory
benefiting the most with its physical presence, registering an evolution that is quite distinct from that of
neighbouring towns. The latter is clear in comparative analyses involving Castro Verde and its vicinity,
before and after the existence of Somincor. The enterprise appears to have been a direct promoter of a
number of economic and social activities, later described in this study.
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Figure 1 – Portugal and the Baixo Alentejo Region:

Baixo Alentejo is one of the poorest Portuguese regions, displaying very low levels for most economic
and social development indicators. The area is mainly rural, and for centuries depended on agriculture
and extensive cattle breeding, often developed in large farms (latifundios). Recently, the primary sector
lost weigh in favour of tertiary activities such as petty trade, proximity services and public administration.
This trend was not followed by Castro Verde where, due to Somincor, the secondary sector is dominant.
The demographic density in Castro Verde, and in Baixo Alentejo in general, is low and the average age
of the population is quite high. In the past, the lack of jobs promoted migration outflows, which were
clearly reduced when mining activities began. From the end of the 80s onwards, the availability of
employment in activities distinct from the traditional rural ones, lead to the retention of locals and,
simultaneously, attracted younger and more qualified persons to Castro Verde. As a consequence, the
demographic characteristics of the area have grown rather distinct from those of the surrounding
territories, although the relative weight of the eldest is still dominant.
These and other effects related to the activities of Somincor are the object of this study, developed
following a two-step approach. Firstly, a descriptive analysis of direct impacts is performed. After that, a
Regional Impact Index (RII), inspired in the United Nations’ Human Development Index, is calculated, to
compare the effects of the enterprise in the different zones of the territory of interest. The sources for
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the utilised data are the Instituto Nacional de Estatística (INE), Somincor and a number of local
institutions.

3. Empirical Assessments
With the objective of identifying Somincor’s impacts in economic, social and environmental terms, a
comparative analysis of Castro Verde and the neighbouring towns is performed, using raw data and the
information obtained with the RII. The theoretical basis for this type of analysis is provided by the
divergent development theories, originating in Myrdal's Circular Causation Model (see, Aydalot, 1985).
In this context, when for whatever reason an industrialisation process is started, in a specific location,
such space is endowed with the capacity to develop dynamics that will have a positive impact upon the
competitive potential of the region.
Therefore, the implementation of a productive activity (in this case by Somincor) in a specific area,
originates the growth of local employment and of resident population. It also increments industrial know
how and enhances the region’s capacity to attract productive capital, motivated by the pressure of an
increased demand for goods and services. This, on its term, stimulates their supply and improves the
community’s quality of life. The expansion of fiscal revenues, promoted by the economic growth, allows
an improvement of local infrastructures, which will be able to attract more firms and more population, in
a virtuous, cumulative cycle.
According to what follows, Somincor appears to have planted the seed of a virtuous development cycle
in Castro Verde. What remains to be seen is whether such seed, and the plant that it has produced so
far, are strong enough to keep the positive cumulative trend in motion, once the original source of
strength fades away.

3.1. Economic and Social Impacts
The assessment of the economic and social impacts originating in Somincor is developed by focusing
on the comparative behaviour of variables such as population and employment, local income, gross
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added value (GAV), education, health or housing conditions. Cultural and environmental aspects are
also taken into consideration.
One of the most striking differences between Castro Verde and the neighbouring towns emerges in the
analysis of the resident population. In the last twenty years, Castro Verde is the only area where the
resident population increased, clearly at odds with what is observable in the surrounding areas (see
figure 2).
Figure 2 – Growth of Resident Population 1981/2001
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The growth of resident population is a consequence of the direct employment created by Somincor, but
also of the effects of indirect job creation, usually associated to the mining activities, i.e. building and
public construction or services such as those related to restaurants, trade, repairs, etc (see figure 3).
Figure 3 – Employment in Somincor and in Castro Verde
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In 1982, Somincor’s employment amounted to 10% of Castro Verde’s. In 1991, with the beginning of the
extracting activities, that share grew to around 50%, and remained more or less stable, despite the
decrease in the number of jobs, registered in 2002.
Although the level of professional qualifications of Somincor’s workers is rather high, their schooling
attendance is generally very low. However, even in this respect, the situation of the firms’ employees is
better, not only for having been in school for longer, but also for having had the opportunity to enrol in a
number of courses that improve their employability (see tables 1 and 2).
Table 1 – School attendance by local employees, 2002
No

4 years

9 years

12 years

Higher education

Total

schooling
Somincor

0

622

17

141

50

830

%

0

75

2

17

6

100

Castro Verde

135

1982

10

135

338

2600

%

5.2

76.2

0.4

5.2

13

100

0

31.4

170

104.4

14.8

31.9

% Somincor in Castro Verde

Source: Own calculations with INE and Somincor’s data.

From the inception, Somincor has promoted around 400 courses in distinct areas, thus contributing to
improve its workers capacities and promoting their sustainability in case the mine in Neves Corvo
closes.
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Table 2 – Courses promoted by Somincor up to 2002
Total

Extraction of minerals

Mineral transformation

Administration

Geology

Other

400

72

60

88

44

136

Source: Somincor

Other than promoting the growth of general employment, Somincor has also contributed to the
emergence of regional disparities, visible in the productive structure, levels of labour compensation and
gender pay gaps (see table 3).

Table 3 – Labour Market Indicators, 2002 (%)
Region/Indicator

Employment in firms with <10
workers

Employment in firms with
> 250 workers

Gender gap in monthly average
gains

Portugal
Alentejo
Baixo Alentejo
Aljustrel
Almodôvar
Beja

24,2
32,1
42,1
45,7
58,4
35,6

23,8
18,7
18,7
9,8
7,3
23,0

12,3
13,2
8,5
4,1
5,6
6,9

Castro Verde

25,1

55,0

12,8

Mértola
Ourique

55,3
47,5

3,7
17,3

1,0
9,1

Source: Ministry of Work and Social Solidarity.

The gender pay gap in Castro Verde, though similar to that of Portugal and Alentejo, is bigger in Castro
Verde then in the surrounding councils. This fact may be explained by the higher salaries paid by
Somincor, who employs mainly men. Contrary to what is typical in Portugal, in Castro Verde the majority
of the employment is allocated to firms with more than 250 workers. This is solely due to the
employment generated by Somincor who pays around 68% of the salaries received by the residents in
Castro Verde.
Beyond these impacts on the workers’ income, the dynamics of other activities may have been directly
and indirectly promoted by the mining project. In fact, the inflow of revenues generated by the mine,
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promoted the emergence of a number of firms in distinct economic sectors, namely restaurants, petty
trade, building and construction (see table 4).
Table 4 – Number of firms, per sector of activity, in Castro Verde
NACE

1982

1992

2001

Agriculture, hunting and forestry

16

43

31

Mining and quarrying

1

1

1

Manufacturing

9

12

15

Construction

-

11

9

18

46

53

Transport, storage and communication

-

1

8

Financial intermediation, real estate, renting and business activities

-

1

2

Other community, social and personal service activities

6

13

5

Total

50

128

124

Wholesale and retail trade, hotels and restaurants

Source: MWSS, 1982 and 1992; INE 2001.

In spite of the enhancement of local economic activities, it appears that the maximum impact has
already been attained. Not only the total number of firms in Castro Verde is currently lower than in 1992
but, as shown in table 5, the number of jobs has also diminished.
Table 5 – Number of Employees, per activity sector, in Castro Verde
NACE

1982

1992

2001

Agriculture, hunting and forestry

137

158

79

Mining and quarrying

51

959

816

Manufacturing

66

57

49

Construction

55

233

81

Wholesale and retail trade, hotels and restaurants

91

297

243

Transport, storage and communication

36

46

28

Financial intermediation, real estate, renting and business activities

15

61

52

Other community, social and personal service activities

51

71

62

Total

502

1882

1410

Source: MWSS, 1982 and 1992; INE, 2001.

The development promoted by Somincor is also visible in the data relative to energetic consumption
and local firms’ sales. The figures displayed in table 6, confirm that the economic activity in the town is
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more significant than that of the surrounding territories, with the exception of Beja, the capital of Baixo
Alentejo, and much larger than any of the other towns.
Table 6 – Sales and industrial consumption of energy, 2001.
Volume of sales (millions of euros)

Industrial consumption of energy (KWh per capita)

Aljustrel

42

61.4

Almodôvar

14

14.7

Beja

395

21.3

Castro Verde

134

918.6

Mértola

18

3.3

Ourique

22

31.3

Source: Own calculations, Ine data.

The impact upon the product is analysed using data on the firms’ gross added value (GAV) at constant
prices, and is assessed at the local, regional and national levels. In this respect, and according to figure
4, by 1995 the Somincor’s contribution is quite high for Portugal, amounting to around 40% of the GAV
in the sector of extractive industries. With time, such trend is declining, but remains significant in Baixo
Alentejo.
Figure 4 – % of Somincor’s GAV in the extractive industries
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Source: INE and Somincor data, own calculation.
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The weigh of Somincor in the Alentejo’s product is relatively less significant and the decreasing trend is
also clear. In six years, the share has declined from 20% to around 5%. The fall is less dramatic, but stilt
important, for the sub-region of Baixo Alentejo (see figure 5).

Figure 5 – % of Somincor’s GAV in Alentejo and Baixo Alentejo
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Source: INE and Somincor data, own calculation.

Apart form the economic impacts, a number of social, cultural and environmental effects are also
registered and may be associated with the presence of Somincor in Castro Verde. Table 7 presents
some data on education, health and cultural/sportive activities.
Table 7 –Indicators for Castro Verde: education health and culture
1980/1981

1993/1994

2001/2002

25

26

27

1066

1531

1050

79

105

116

1981

1991

2001

Health Centres

1

1

1

Medical Centres

5

5

5

Pharmacies

1

1

1

Medics

4

7

8

Nurses

6

9

11

Other human resources

15

16

18

Education
Number of schools
Number of enrolled students
Teachers and Educators

Health
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1981

1991

2001

Of sportive nature

3

4

4

Corals

3

7

8

Recreational Societies

2

3

3

Press and radio

0

2

2

Cinema, art galleries, museums.

3

11

12

Archives and Libraries

2

3

3

Total

13

30

32

Culture and Sport

Source: Local Development Agencies, Castro Verde Council, Association CORTIÇOL,
Castro Verde Health Centre, Schooling Delegation of Castro Verde, INE, Somincor.

Castro Verde was the only town in Baixo Alentejo registering an increase in resident population in the last
twenty years. This fact is reflected in the growth of its educational, health and cultural infrastructures. In this
respect, the role of Somincor draws from the fact that the firm is the main employer and has also contributed,
via the local taxes paid and the direct subsidies conceded, to many local cultural and sportive institutions.
According to Somincor’s data, from 1989 to 2001, around € 3.500.000,00 were paid in subsidies and
€6.700.000,00 in local taxes.
On the environmental front, the implementation of the mining project has awakened the local consciences for
ecological problems. A number of institutions are currently involved in projects of environmental impacts’
valuation and of ecosystems’ preservation, promoted both by the local government and by Somincor, which
are in place almost from the beginning of the mining activities, in the early 80s.

Mining has important impacts upon the environment and the landscape, as it is a source of constant
noise and dramatically changes the countryside, with the emergence of buildings, roads and tunnels to
get access to the underground. Important implications for the quality of the water and of the air may also
arise, resulting from the suspended particles with high contents of heavy metals. If such industrial
residues are not treated, they may be a cause non-negligible damage for the human and animal life.
Probably as a result of the implementation in Portugal of laws to prevent the environmental degradation
associated to mining, but also due to the firm’s attitude in this respect, Castro Verde currently displays
relatively better environmental indicators than the rest of the whole country. For instance, it registers the
highest levels of waste recycling per capita. Another example is the international prize awarded to a
Castro Verde’s program of environmental sustainability, denominated ‘Sustainable Castro Verde’, at the
2005 universal exposition, in Aichi (Japan), in the context of the ‘Global 100 Eco-Tech Awards’. These
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prizes distinguish outstanding projects aimed at solving environmental problems and promoting the
sustainability of environmental resources.

3.2 – A Regional Impact Index
In spite of the criticism surrounding the use of indices to measure development, they are often used,
among others by institutions such as the World Bank or the United Nations.3 The latter is pioneer in the
use of composite indices, an example of which is the Human Development Index, utilised to rank
countries in terms of relative development levels.
This United Nation’s index is the basis for the RII used in this study, a synthetic index obtained by
aggregating a set of indicators that are central in the analysis performed so far. The RII is calculated for
three domains: population and social conditions, economic dynamics and public health and
environment. Table 8 synthesises the information used in the construction of the RII.

3

See, for instance, Ames and Carlson (1968).

1578

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Table 8 – Domains of the Regional Impact Index
Domain

Variables

Unit

Minim ,value

Maxim. value

(+) or (-) link with

%

-25,5 (Mértola)

5,3 (Portugal)

+

%

9

26,2 (Ourique)

+

development
- Population Growth Rate
(1981/2001)
Population and

- Illiteracy Rate

Social Conditions

(Portugal)
- Medics per 1000 inhabitants
- Local Council expenses with

N.º
€

cultural activities per capita

0,6

12,4

(Mértola)

(Lisboa)

27

261

(Ourique)

(Alcoutim)

+
+

Economic

- Activity Rate

%

- Unemployment Rate

%

Dynamics

35,9 (Mértola)

48,2 (Portugal)

6,8

12,7 (Aljustrel)

+

(Portugal)
- Energy Consumption per capita
- Enterprises’ revenues per capita

Khw
€

- Recycling per capita
Kg

1,6

53,3

(Mértola)

(Sines)

1719,1

26758,4

(Almodôvar)

(Portugal)

2,5

315,8

(Mértola)

(C. Verde)

Public Health and

- Population served by municipal

Environment

residual waters treatment services

%

21,3 (Mértola)

- Municipal expenses in

€

11

118,6

(Ourique)

(C. de Vide)

%

85 (Almodôvar)

100

Health/Environment
- Population served by solid waste
recovery services

+

+

100
(Máximo)

(Máximo)

+
+
+

Source: Own calculations, INE data.

The maximum and minimum values registered for the distinct variables are used to limit their values
between the extreme limits (worst situation = minimum, and best situation = maximum), for those cases
where a direct relationship between the variable and development exists. There are only two situations
where such link is negative, i.e. the unemployment and illiteracy rates, and in these casees the opposite
occurs (the worst situation is associated with a maximum and the best with a minimum).
In line with the methodology adopted by Lopes (2001), the variables are normalised as follows:
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- If the relationship with development is positive:
(current value – minimum value) / (maximum value – minimum value);
- If the relationship with development is negative:
(maximum value – current value) / (maximum value – minimum value).
All normalised variables assume values between 0 and 1, which represent their weight on the domain
and on the RII. In this case, the obtained values are identical for all variables: the share of each variable
in the respective domain is 0,25 and its share in the IIR is 0.083(3). Therefore, in the calculation of the
index, all variables are assumed to have identical weight.4
The results obtained for the first domain, population and social conditions, are displayed in table 9.
Table 9 – RII (1): Population and Social Conditions

Portugal
Alentejo
Baixo Alentejo
Aljustrel
Almodôvar
Beja
Castro Verde
Mértola
Ourique

Population
Growth Rate
1,00
0,59
0,34
0,25
0,07
0,62
0,89
0,00
0,11

Illiteracy
Rate
1,00
0,60
0,47
0,52
0,19
0,77
0,61
0,37
0,00

Medics per 1000
inhabitants
0,22
0,09
0,08
0,01
0,03
0,25
0,01
0,00
0,02

Cultural Expenses of Council
Authorities
0,16
0,27
0,37
0,52
0,37
0,26
0,62
0,42
0,00

RII(1)
0,60
0,39
0,31
0,32
0,16
0,48
0,53
0,20
0,03

Source: Own calculations, INE data.

The information provided by the RII allows the ranking of the different regions and towns, in the same
way the Human Development Index, calculated by the United Nations, classifies countries in terms of
development levels. Considering the neighbouring towns with comparable dimension (and thus
excluding Beja), Castro Verde ranks first for this domain, and comes second only to Portugal. Although
with a relatively worst performance for illiteracy rates and number of medics, the town still ranks higher
than most similar ones.
Given that the population base and its social characteristics are key elements for development, and
taking into account the role played by Somincor in the progress registered by Castro Verde for most

4

For the sake of brevity, the actual calculus of the RII is not shown, but is available upon request.
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variables in this domain, it may be concluded that the RII analysis confirms the assessments performed
before.
The RII values for the economic dynamics are presented in table 10.
Table 10 – RII (2): Economic Dynamics
Activity
Rate
1,00
0,74
0,54
0,28
0,29
0,88
0,69
0,00
0,44

Portugal
Alentejo
Baixo Alentejo
Aljustrel
Almodôvar
Beja
Castro Verde
Mértola
Ourique

Unemployment
Rate
1,00
0,73
0,20
0,00
0,88
0,61
0,19
0,07
0,37

Energy Consumption
p. cap.
0,05
0,03
0,04
0,02
0,00
0,02
0,39
0,00
0,01

Enterprises’ revenues
p. cap.
1,00
0,44
0,18
0,09
0,00
0,37
0,64
0,02
0,08

RII(2)
0,76
0,48
0,24
0,10
0,29
0,47
0,48
0,02
0,23

Source: Own calculations, INE data.

The relative position of Castro Verde in terms of economic indicators is also relatively good. It comes in
the second position, loosing only for Portugal and displaying a figure equal to Alentejo. Although the
performance in terms of unemployment is relatively worth, the town is in a much better condition than
the surrounding towns of similar dimension.
The RII values for the third domain considered in this study, public health and environment, are
contained in table 11.
Table 11 – RII(3): Public Health and Environment
Recycling
p. cap.
Portugal
Alentejo
Baixo Alentejo
Aljustrel
Almodôvar
Beja
Castro Verde
Mértola
Ourique

0,07
0,04
0,12
0,00
0,00
0,06
1,00
0,00
0,00

Pop served by
municipal residual
waters treatment
0,43
0,62
0,77
1,00
0,44
1,00
0,90
0,00
0,48

Municipal expenses in
Health/Environment
0,37
0,23
0,28
0,09
0,54
0,16
0,11
0,59
0,00

Pop served by
solid waste
recovery
0,91
0,73
0,78
1,00
0,00
0,95
0,60
1,00
0,27

RII (3)
0,44
0,40
0,49
0,52
0,24
0,54
0,65
0,40
0,19

Source: Own calculations, INE data.
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In this third domain the privileged position of Castro Verde is evident. The town is first in the ranking,
gaining even when the whole country is considered. The biggest contribution is provided by recycling
per capita, an aspect that highlights the environmental concerns of the local population. These, as
previously referred, were greatly enhanced by the behaviour of Somincor aimed at preventing and
solving the environmental problems associated with mining.
Table 12 – RII Summary
Portugal
Alentejo
Baixo Alentejo
Aljustrel
Almodôvar
Beja
Castro Verde
Mértola
Ourique

IIR (1)
0,60
0,39
0,31
0,32
0,16
0,48
0,53
0,20
0,03

IIR (2)
0,76
0,48
0,24
0,10
0,29
0,47
0,48
0,02
0,23

IIR (3)
0,44
0,40
0,49
0,52
0,24
0,54
0,65
0,40
0,19

IIR 2001
0,60
0,43
0,35
0,32
0,23
0,50
0,55
0,21
0,15

Source: Own calculations

The summary of the results obtained for the RII (in table 12) suggests that the Castro Verde town is
distinct from those of similar dimension in the Baixo Alentejo region: Aljustrel, Almodôvar, Mértola and
Ourique. The differences are evident in the social, economic, cultural and environmental contexts and
may be related to the presence of Somincor in Castro Verde. The fact that, for the last thirty years, the
town has benefited from domestic, but mainly from foreign capital, directed to the exploitation of the
mineral bed of Neves Corvo, has visibly transformed its physical, human and financial endowments.

4. Concluding Remarks
The existence of foreign entrepreneurs interested in the exploitation of local mineral resources is
fundamental for the development of regions endowed with such natural assets. Globally, mining is
controlled by a few multinational corporations and most countries do not have the means or the know
how to take advantage of their resources. Therefore, in spite of the fact that FDI may have both positive
and negative liquid impacts in the hosting territories and of the tradition of large economic, social and
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environmental costs following disinvestment in the case of mining, governments are eager to attract
such funds.
In the case of the mining project assessed in this study, that of Somincor in the site of Neves Corvo, the
benefits appear to be compensating costs, at least up to the moment. Somincor has been contributing
to positively differentiate the town of Castro Verde and its surroundings. Although Castro Verde is
located in one of the most economically depressed regions in Portugal, in the last decades, it was able
to attract population, improve social, cultural and physical infrastructures and currently displays better
development indicators than those of the similar towns in the vicinity. Somincor may be considered as
the main promoter of such development, for its presence is the main distinctive characteristic in the
analysed territory.
It was due to the implementation of this FDI project that Castro Verde was able to attract outside
population, now living and working in the town. Following the growth of resident population and of the
activities associated to mining, demand increased and so did the supply of goods and services and the
entrepreneurial activity, in a virtuous cycle that appears to be in motion in Castro Verde, despite the low
qualifications of the local work force.
At the same time, the past outflows of youngsters have been substantially reduced. People that used to
migrate, searching for a better life and escaping the rural, poorly paid, available occupations, are now
staying and raising families in Castro Verde. The higher salaries paid by Somincor are a source of much
needed resources and have contributed to improve life standards in the region. By not being financially
penalised for staying in Castro Verde, local families are able to take care of the elder and provide for a
better education of the younger while, simultaneously, enjoying a quality of life unavailable in the
neighbouring towns.
It is almost impossible, with the available data, not to link Somincor to the improved development
indicators displayed by Castro Verde. However, one of the currently most pressing questions concerns
the sustainability of this virtuous cycle. It is well known that mining is transitory and mining FDI usually
change location following the exhaustion of local resources and/or the trends of international markets.
In this case, the main objective of local authorities is to prevent a collapse of the local economic
dynamics when Somincor leaves. A number of measures have already been implemented and others
are being prepared for future execution. Efforts have been directed to endow the region with the
physical infrastructures needed to attract entrepreneurs. So far, it appears that the major problem is
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demographic. In fact, although Castro Verde has registered a remarkable increase of resident
population, it was not enough to invert the demographic pyramid and the share of elders is still
dominant. This is a key restriction that may endanger the process of economic renewal, necessary to
generate viable alternatives to mining.
On the part of the national government, the environmental problems appear to be the main source of
concern and attention is focused on guaranteeing that the Neves Corvo site is left as undamaged as
possible. Taking into account the country experience and the examples available worldwide, this is an
important aspect to consider. However, the past also suggests that, if the landscape and environmental
recuperation of regions with abandoned mines is difficult, their economic and social recovery is always
harder. Consequently, anticipation is vital to guarantee the means indispensable to support the current
development process.
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Resumo
As relações económicas entre Portugal e Espanha tornaram-se mais intensas e diversificadas após a integração conjunta
na CEE, em 1986, repondo uma situação normal entre países vizinhos que, por várias razões, quase não mantinham
relações comerciais entre si. Assim, de uma fase em que os dois países quase se ignoravam em termos económicos
passou-se, em menos de duas décadas, para outra em que se tornaram importantes parceiros económicos.
A intensificação dos fluxos comerciais e de investimento foram os primeiros sinais de um processo de integração dos
mercados que se iniciou com a aproximação entre os dois países ibéricos. Este processo, contudo, tem gerado alguma
polémica, em especial em Portugal, decorrente da especificidade do investimento espanhol que o distingue do dos
investidores tradicionais. Por um lado a concentração no tempo, por outro por privilegiar os serviços e o comércio, ao
contrário do investimento francês, inglês ou alemão, que deram mais atenção à indústria transformadora.
Essa especificidade deu-lhe maior visibilidade e é notória a presença de empresas e de marcas espanholas nos espaços
quotidianos de consumo e nos principais eixos comerciais das maiores áreas metropolitanas.
O objectivo desta comunicação é fazer uma caracterização das empresas com capital espanhol localizadas na Área
Metropolitana de Lisboa, utilizando informação resultante de inquérito directo, perceber os motivos do investimento e tipificar
estratégias de inserção no mercado português, para além de avaliar como ponderam a sua presença actual e futura neste
mercado6.

5
Coordenadora do Projecto IberMint (Iberian Market Integration: a dependent and territorially differentiated
process?”, POCTI/GEO/48477/2002), co-finaciado pelo FEDER, (http://www.ceg.ul.pt/ibermint/).
6

Uma comunicação com objectivos semelhantes mas analisando a Área Metropolitana do Porto será apresentada
neste congresso por Flávio Nunes, membro da equipa do projecto, com o título - “Empresas com capital
estrangeiro na AMP. O investimento proveniente de Espanha no processo de integração ibérico”.
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1. Introdução
Apesar da proximidade geográfica e de Espanha ser o único vizinho de Portugal, apesar ainda de
terem tido regimes políticos que os aproximavam entre si enquanto os afastavam da Europa
democrática, em termos económicos o afastamento não podia ser maior com cada um deles a procurar
opções fora da Península Ibérica, quase se ignorando enquanto parceiros comerciais. Em 1960 as
importações provenientes de Espanha representavam apenas 0.9% do total das importações
portuguesas e as exportações 1%; em 1973 esses valores eram respectivamente de 5,4% e 2,2%
(Silva Lopes, 1996:164).
No caso de Portugal, a opção pela adesão à EFTA reforçou o papel do Reino Unido como principal
parceiro económico (Silva Lopes, 1996; Mateus, 2006) enquanto a Espanha tentava aproximar-se da CEE
ao mesmo tempo que fomentava a industrialização por substituição de importações protegendo o seu
mercado interno com barreiras alfandegárias (Molero, 2001; Royo, 2003; Tovias, 2005 ).
A entrada conjunta na CEE foi um factor exógeno que teve um enorme impacto na alteração das
relações económicas e políticas entre os dois países ibéricos e que se repercutiu de imediato nos
fluxos de comércio e de investimento entre eles.
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Fonte: GEPE
Fig. 1 - Estrutura do Comércio Externo de Portugal com a EU-15 por Principais Parceiros, 1994-2006
Com efeito, a entrada de Portugal na U.E teve enormes repercussões na geografia do comércio
externo e na alteração do peso dos principais parceiros económicos. Por um lado, é notória a
concentração das importações nestes parceiros, mesmo antes da entrada na U.E (em 1980 a França, a
Alemanha e o Reino Unido representavam quase 60% do comércio externo com a U.E). Por outro lado,
durante as duas décadas de adesão à U.E a principal transformação ocorrida foi a reorientação do
comércio intra-U.E de França, Alemanha e Reino Unido para a Espanha. Em 1980 este país tinha
ainda um peso pouco relevante na estrutura do comércio externo, enquanto em 2006 já representava o
mesmo que os outros três países juntos (Fig 1). Assim, a eliminação da fronteira teve um enorme
impacto na geografia do comércio externo português que passou a valorizar o efeito de vizinhança ao
mesmo tempo que ia reduzindo a importância dos parceiros comerciais tradicionais.
Reis (2007) enfatiza a inconsistência do percurso da economia nacional que, apesar do contexto de
globalização, reforça a contiguidade e se centra quase exclusivamente em relações de proximidade
limitando

a

sua

geografia

do

comércio

externo.

Assim, apesar de considerada desejável esta recente aproximação entre os dois países ibéricos não
tem escapado a alguma controvérsia, particularmente em Portugal dada a desigualdade na
participação no comércio intra-ibérico (Caetano, 1998; Alves, 2000), que se tem traduzido num
crescente deficit para a economia nacional e enquanto uns autores apontam o elevado peso da
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Espanha no nosso comércio externo (AAVV, 1999) outros relembram os perigos da concentração e as
vantagens de diversificar procurando outros mercados (Silva, 2002).
Para além dos fluxos comerciais também os de investimento sofreram um forte crescimento decorrente
da eliminação da fronteira e abertura dos dois países ao exterior. Em relação ao investimento
estrangeiro o comportamento de cada um dos países é muito semelhante. Na sequência da
liberalização da legislação sobre investimento estrangeiro, que ocorreu na década de 60 em Portugal
mas foi reforçada com a entrada na CEE, integraram-se na economia global numa primeira fase, até
meados da década de 90, como importadores líquidos de investimento e, numa segunda fase, desde
meados e finais dessa década também como investidores no estrangeiro, associada a uma fase de
forte internacionalização de ambas as economias (Moleda, 2001; Balmaseda e Sebástian, 2005; DPP,
2003). Ao mesmo tempo elegeram-se como parceiros privilegiados no contexto da U.E e,
pontualmente, criaram join ventures para explorar mercados emergentes (como no caso da PT e
Telefónica no Brasil) (Pires e Nunes, 2006).
Em termos de investimento a presença espanhola dilui-se mais no grupo dos quatro principais
investidores em Portugal que, para além daquele país integra a Alemanha, a França e o Reino Unido,
os mesmos do comércio7.
Numa situação semelhante à anteriormente analisada um dos aspectos que distingue o investimento
espanhol do dos outros países do grupo é a rapidez com que se afirma, passando de uma situação de
pouco significado directamente para o grupo dos maiores investidores.
Em 1973, as empresas com capital espanhol representavam apenas 5,2% das empresas com capital
estrangeiro que operavam no mercado português (depois dos EUA, principal investidor, do RU, da
Suécia, da RFA, da Holanda e da França), estavam presentes em oito ramos industriais
(nomeadamente nas conservas, na cortiça e nos produto químicos) e sendo exportadoras o valor
médio de exportação era o nono nesse grupo de empresas (Ferro Rodrigues el all, 1977). Eram esses
mesmos países que se distinguiam no levantamento das empresas com capital estrangeiro a operar
em Portugal em 1973, na qual surgem apenas algumas empresas com capital espanhol relacionadas

7

O peso do investimento espanhol no conjunto do investimento estrangeiro atingiu o valor máximo em 2000,
representando 17,6%; em 2006 era de 12,8%, comparado com 16% da França e do Reino Unido e 18% da
Alemanha (fonte: Banco de Portugal).
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com grupos económicos nacionais, como a Brisa em cujo capital social participavam 3 empresas de
construção civil espanholas (Martins, 1975 e 1976).
Em meados da década de oitenta a situação já era bem diferente. Com a adesão à CEE o investimento
estrangeiro passou a ser dominantemente de origem europeia e nele o investimento espanhol
começava a evidenciar-se (representou 20% do investimento directo estrangeiro em 1987),
acompanhado pelo amento do número de empresas com capital espanhol presentes no mercado
nacional, seriam 417 em 1988, segundo dados da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola. A
maior parte desse investimento, que em 71% dos casos se situava entre os 50% e os 100% de capital
espanhol, orientou-se para a indústria transformadora, representando 36% daquelas empresas e
também para o comércio por grosso, outros 21%, criando redes de distribuição e de penetração dos
produtos espanhóis no mercado nacional. O padrão de localização é fortemente concentrado na Área
Metropolitana de Lisboa (onde se localizam 68% das empresas, maioritariamente em Lisboa) e do
Porto (14%), (Ferrão e Fonseca, 1989).
Uma lista semelhante, de 1999, já incluía 1150 empresas. Para além do expressivo aumento do
número de empresas nem as suas características nem o padrão de localização se alteraram nesse
período (Pires e Teixeira, 2002). Assim, em 82% dos casos os capital espanhol é maioritário continua a
observar-se uma presença significativa na indústria transformadora (na metalúrgica, metalomecânica e
material de transporte, automóveis e componentes e indústria alimentar) e de forma mais clara nos
serviços (bancos, seguros e operações sobre imóveis e serviços às empresas), tendo-se reforçado a
concentração nas duas Áreas Metropolitanas, destacando-se agora mais a AMP, numa mancha que se
prolonga para sul, em direcção a Aveiro e para norte, em direcção à Galiza. Em ambos os casos a
maior parte das empresas tinha uma reduzida dimensão económica (64% e 47% das empresas tinha
até 10 mil contos de capital social, respectivamente em 1988 e 1999).
Terão sido essas empresas mais pequenas ou aquelas que apenas tinham instalado um pequeno
escritório de representação para fazer prospecção de mercado as primeiras a partir com a crise
económica. Um estudo mais recente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola apontava
para a existência de pouco mais de mil empresas com capital espanhol (incluindo filiais de
multinacionais que investiram a partir de Espanha) a operar no mercado português, das quais em cerca
de metade o capital seria maioritariamente espanhol (Actualidad, 2006). Ficaram as empresas com
maior capacidade de investimento, com maior impacto no emprego e com um projecto bem definido em

1590

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

relação ao papel do mercado nacional na sua estratégia de internacionalização, em especial nos
serviços financeiros (Grupo Santander), no comércio a retalho (Grupo Inditex, El Corte inglês), nos
meios de comunicação (Grupos Prisa e Recoletos), no sector imobiliário e da construção civil (Hercesa,
Fadesa, Albertis, Somague). A maior parte dessas empresas localizava-se em Lisboa (quase 33%) e
no resto da AML (outros 18%), na cidade do Porto e na sua Área Metropolitana localizavam-se,
respectivamente 4,5% e 10%, enquanto as regiões de fronteira se mostravam pouca atractivas em
termos de localização, situação semelhante à de estudos anteriores.
As empresas com capital espanhol parecem assim ser mais atraídas pelas vantagens locativas da Área
Metropolitana de Lisboa (AML) relacionadas com a dimensão do seu mercado de consumo, com a
dimensão e diversidade da oferta de serviços às empresas, com localização das sedes sociais dos
principais grupos económicos nacionais e de outras empresas com capital estrangeiro. A sua presença
é forte nos serviços às empresas, nos serviços financeiros e no comércio, por grosso e a retalho e
localizam-se preferencialmente nos eixos mais centrais e terciarizados do “novo centro” – Marquês de
Pombal/Avenidas Novas, Campo Pequeno/Entrecampos, mas também no eixo Oeiras - Cascais e nos
novos office-park da periferia próxima da cidade (Pires e Teixeira, 2007).
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Fonte: Banco de Portugal

Fig. 2 - Fluxos de Investimento Bruto, 1996-2007
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A forte presença de empresas com capital espanhol coincide com a evolução recente do investimento
espanhol no nosso país (Fig. 2). Apesar de alguma variação inter-anual desde 2000, ano que continua
a ser o de maior volume de investimento espanhol, o investimento tem-se mantido elevado embora
apresentando uma tendência de decréscimo. A importância do investimento espanhol pode, contudo,
estar sobreavaliada. Vários autores chamam a atenção para o papel de intermediação de Espanha no
investimento que chega a Portugal e que pode ser relevante. Este processa-se através do investimento
realizado por filiais de multinacionais localizadas em Espanha, em especial no caso das multinacionais
francesas, mas que em termos estatísticos é considerado investimento espanhol por ter origem nesse
país (Simões, 1989; Ferrão e Fonseca, 1989; Coelho, 1995; Caetano, 1999).
Ao contrário do que aconteceu na primeira fase o investimento mais recente está mais orientado para
os serviços, nomeadamente para actividades de intermediação financeira e actividades imobiliárias e
serviços de apoio às empresas (31% e 25% do total do IDE espanhol em 2006) o que não significa a
ausência de investimentos na indústria transformadora (em alguns ramos, caso da reciclagem, da
madeira, da cortiça, do mobiliário e dos minerais não metálicos, são mesmo os principais investidores,
detendo, no primeiro mais de 80% do investimento estrangeiro recebido no ramo, DPP, 2003),
mantendo-se como importante motivação do investimento a criação de redes de comercialização e
distribuição (Caetano, 1999; DPP, 2003), contribuindo para agravar o déficit comercial de Portugal com
a Espanha (Alves, 2000).
É neste novo contexto de forte incremento dos fluxos intra-ibéricos (de capitais e de produtos mas
também de turistas, de mão-de-obra mais ou menos qualificada, de estudantes..) que as marcas
espanholas ganham crescente notoriedade nos mercados portugueses, em especial nas áreas urbanas
e nos espaços quotidianos de consumo8.
Numa situação inédita, tendo em conta a tradição da presença de capital estrangeiro em Portugal, a
sua posição em sectores considerados estratégicos do ponto de vista económico foi mesmo alvo de
contestação (Leite, 2002; Ferreira, et al., 2002) mas foi ultrapassada por atitudes mais pró-activas das

8
Algumas empresas espanholas têm uma grande visibilidade nos segmentos da alimentação: Telepizza, Pans &
Company; do vestuário e acessórios: Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Mango, Cortefiel, Sun Planet; na
distribuição de combustíveis: Repsol, Cepsa; nas instituições financeiras (Santander, Bilbao Vizcaya, Banco
Popular) ou seguradoras (Mapfre); nas grandes superfícies comerciais (El Corte Inglés); nos investimentos
imobiliários no sector hoteleiro (cadeia Meliá); nos serviços de segurança: Prosegur; nas construção civil:
Somague, CME e Ferrovial.
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empresas portuguesas, em especial dos maiores grupos económicos nacionais, que procuram
oportunidades no amplo mercado espanhol.
O objectivo desta comunicação é analisar as estratégias de abordagem do mercado português por
parte das empresas com presença de capital espanhol no seu capital social e avaliar a percepção que
elas têm do processo de integração dos mercados ibéricos partindo do resultado de um inquérito
lançado na Área Metropolitana de Lisboa.
2. Metodologia
O facto de não existirem bases de dados de empresas que permitam distinguir a origem do capital
social é um entrave a este tipo de estudos em que o objectivo é precisamente analisar as estratégias e
comportamentos de empresas cujo capital social tem uma determinada origem, por exemplo Espanha.
Assim, partimos de uma base de dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS) das
empresas que, por terem trabalhadores assalariados, são obrigadas a entregar anualmente os quadros
de pessoal e onde se refere igualmente qual é a percentagem de capital estrangeiro no seu capital
social, embora não distinga a sua origem.

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 3 - Localização das Empresas com Capital Espanhol
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Numa segunda fase o objectivo foi destacar desse grupo de empresas com presença de capital
estrangeiro aquelas em que ele era de origem espanhola. Beneficiámos de um trabalho prévio de
identificação de empresas com presença de capital espanhol9 (Pires e Teixeira, 2007) que foi
actualizado e obtivemos uma lista de 358 empresas de um total de cerca de 1500 referenciadas na
base de dados do MESS como tendo presença de capital estrangeiro e estando localizadas na AML
(Fig 3).
Essas passaram a constituir o nosso universo de análise. A maior parte das empresas localiza-se em
Lisboa; partindo da cidade destacam-se os eixos Lisboa - Cascais, Lisboa - Sintra e Lisboa - Vila
Franca de Xira. Na margem sul destacam-se os concelhos do Seixal, Palmela e Setúbal, Montijo,
Almada e Moita.
Quadro 1 - Inquérito às empresas com capital espanhol da NUTII Lisboa
Inquérito realizado
Inquérito recusado
Empresas contactadas, espera-se resposta ao inquérito
Total Parcial
Empresas que não têm capital espanhol 1
Empresas actualmente extintas
Não se encontrou nenhuma informação sobre a empresa 2
Total de empresas contactadas
Fonte: Base do MTSS e trabalho próprio

Nº Emp.

% total

80
23
128
231
48
23
56
358

22
6
36

%
t.
parcial
35
10
55
100

13
6
16
100

Notas:

Nesta categoria encontram-se dois tipos de situações: empresas que já tiveram capital espanhol, mas presentemente não
têm; e empresas que, quando contactadas, afirmaram não ter capital espanhol.
2 Nesta categoria inserem-se empresas existentes na base de dados do MTSS, mas que não foram encontradas nas
moradas indicadas nesta base, e sobre as quais não se encontrou mais nenhuma informação.
1

Numa terceira fase lançamos um inquérito directo a essas empresas. Em resultado do contacto com
todas as empresas da lista percebemos que parte delas já não tinha capital espanhol no seu capital
social, algumas já estavam encerradas e para outras não foi possível obter mais informação porque já

9
Obtida através de contacto telefónico com as empresas, procurando informação na página web das empresas ou
através de notícias nos meios de comunicação social.
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não funcionavam naquele endereço postal. O nosso universo reduziu-se assim para 231 empresas das
quais conseguimos obter 80 inquéritos, correspondendo a 35% do total (Quadro 1).
Na maior parte dos casos o inquérito foi realizado por administração directa e apenas
excepcionalmente deixado para ser preenchido pela empresa e recebido posteriormente por e-mail ou
fax.
3. As Empresas com capital Espanhol Localizadas na AML
3.1 Caracterização das Empresas Inquiridas
A maior parte das empresas inquiridas localiza-se em Lisboa, seguindo-se o concelho de Oeiras (onde
se encontram as duas empresas de maior dimensão) e de Vila Franca de Xira; na margem sul também
foram inquiridas algumas empresas nos concelhos de Palmela, Moita, Montijo e Barreiro (Fig 4).

Vila Franca Xira
Barreiro
Sintra
Cascais
Seixal
Palmela

Oeiras

Odivelas

Lisboa

Montijo
Moita
Loures

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 4 – Localização das Empresas Inquiridas
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Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 5 - Empresas Inquiridas Por Ramos de Actividade
As empresas inquiridas cobrem todos os ramos de actividade, desde a indústria transformadora aos
serviços, estes mais representados o que é natural tendo em conta a sua localização em Lisboa. Nos
serviços surgem actividades diversificadas relacionadas com o reconhecido peso do investimento
espanhol nomeadamente na fileira construção civil10, caso dos serviços de engenharia e arquitectura e
de actividades imobiliárias e também nos serviços financeiros (Fig 5). De todos os ramos o mais
representado é o comércio por grosso o que corrobora a conclusão de estudos anteriores que
apontavam para o carácter particular do investimento espanhol, menos empenhado nas actividades

10

De entre as empresas inquiridas é possível identificar de forma mais clara um cluster relacionado com a
construção civil incluindo, para além desta actividade, o comércio por grosso de produtos a ela destinados, os
serviços de engenharia e arquitectura e as actividades imobiliárias. Ao todo formam este cluster 18 empresas.
Trata-se de empresas com alguma dimensão económica (7 têm mais de 1 milhão de euros de capital social) que
fazem parte de grupos que operam noutros países europeus e também no México, Índia, Brasil, Canadá, Chile e
Angola. Trabalham sobretudo para o mercado nacional mas tiram também partido da sua localização para
explorar oportunidades de negócio em países lusófonos, nomeadamente em Cabo Verde, São Tomé, Angola e
Brasil, mercados que conquistaram após a aquisição da Somague (a empresas de maior dimensão do grupo) por
parte de um grupo espanhol. Esta é a única de grande dimensão, tendo em conta o número de pessoas ao serviço,
a maior parte tem até 49 pessoas ao serviço.
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produtivas antes procurando tirar partido da proximidade e da facilidade de mobilidade no contexto de
um mercado regional ibérico criando sobretudo redes logísticas de distribuição.

1000-4000
250-999
>10
50-249

10 - 49

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 6 - Empresas Inquiridas por Escalões de Pessoas ao Serviços
Tendo em conta o peso das empresas de serviços não é de estranhar que a maior parte delas tenha
até 49 pessoas ao serviço, se incluirmos as duas classes mais representativas (Fig 6). Das 80
empresas inquiridas, 59 estavam nesse escalão, correspondendo a 74% do total, 15 tinham entre 50 e
249 pessoas ao serviço e as restantes mais de 250.
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Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 7 - Quadros Superiores e Técnicos de outras Nacionalidades
A presença de não nacionais observa-se sobretudo ao nível dos quadros superiores e dos quadros
médios e isso acontece tanto nos serviços como na indústria. No conjunto das 80 empresas inquiridas
em 30 delas existem quadros superiores que não são portugueses (29 são espanhóis). Nas
actividades imobiliárias, na construção civil e na indústria transformadora a proporção das empresas
com gestores estrangeiros é quase metade do total das empresas inquiridas desses ramos. Também
no caso dos quadros médios 18 são de nacionalidade estrangeira, estes mais dispersos por várias
nacionalidades embora em maior número de Espanha (8), mas também do Brasil (4) e França (2).
Surgem ainda quadros médios de nacionalidade argelina, italiana, marroquina e Cabo Verdiana (fig 7).
Considerando a dimensão económica, avaliada pelo capital social, 30% das empresas inquiridas tem
mais de 1 milhão de euros de capital social e é nas actividades financeiras, no comércio, por grosso e
a retalho e nas actividades imobiliárias e serviços às empresas onde encontramos as maiores
empresas.
A maior parte delas instalou-se no mercado português na década de noventa, coincidindo com a fase
de maior afluxo de investimento espanhol.
Existe, contudo, uma diferença quando consideramos os ramos de actividade. Assim, as empresas da
indústria transformadora instalaram-se primeiro, ainda na década de oitenta, bem como as de
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transporte, armazenagem e comunicações (Fig 8). Já as de serviços são as mais recentes tendo-se
instalado no mercado português maioritariamente na década de noventa.

Ser Colectivos, Sociais, Pessoais
Educação
Act Imobiliárias, Ser Emp
Act Financeiras

<1985

Transportes, Comuicações

1986-1989

Alojamento, Restauração

1990-1999
2000

Com Grosso e Retalho
Construção Civil
Electricidade, Gás, Água
Indústria Transformadora
0

5

10

15

20

25

30

35

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 8 - Empresas por Ramos de Actividade e Ano Início Actividade em Portugal
Se tivermos em conta a idade das empresas no momento em que concretizaram o seu investimento
em Portugal o facto mais interessante é a juventude de muitas delas (Fig 9). Com efeito, e mesmo
havendo empresas com mais de 100 anos de entre as que foram inquiridas e que responderam a esta
questão, 60 no total, 32 são empresas muito recentes tendo sido criadas na década de 80 e três delas
instalaram-se em Portugal no mesmo ano em que foram criadas em Espanha. Trata-se de empresas
em diversos ramos de actividade mas todas a operar no sector dos serviços, por exemplo nos
financeiros (intermediação monetária) e nos serviços às empresas (actividades imobiliárias e empresa
de segurança) mas também do comércio por grosso de bens de consumo, alimentares e não
alimentares. A redução da idade da empresa no momento da internacionalização parece indicar a
quase eliminação de barreiras (administrativas e funcionais) e a integração do mercado ibérico que
permitem que no momento de iniciar uma actividade económica ela possa acontecer em simultâneo
nos dois mercados prescindindo do tempo de maturação normalmente necessário para ponderar
processos de internacionalização. Ou seja, as oportunidades de negócios começam a ser ponderadas
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já à escala do mercado ibérico e não de forma diferenciada para cada um dos dois mercados como
acontecia no passado.

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 9 - Empresas por Escalões de Idade Quando se Instalaram em Portugal
Um outro aspecto a merecer destaque é o facto de na maior parte dos casos o capital social ser
maioritariamente espanhol, o que acontece em 51 das empresas inquiridas. Ou seja, no momento de
investir em Portugal os investidores preferem fazê-lo através de filiais ou empresas criadas de raiz mas
nas quais detêm a totalidade ou a maioria do capital social, característica que se mantém de outros
estudos empíricos que já foram apresentados.
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Quadro 2- Estrutura do capital Social
100% Capital Espanhol Capital Espanhol maioritário em
associação com
País
Nº
País
Nº Empresas
Empresas
Espanha
51
Portugal
13
Espanha
10
Alemanha
1
Itália
1
Finlândia
1
Total
51
26

Capital Espanhol minoritário em
associação com
País
Nº
Empresas
Áustria
1
França
1
Luxemburgo
1
3

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Quando a estrutura do capital social surge mais dispersa as associações dominantes são com
parceiros portugueses (tal como no estudo apresentado por Ferrão e Fonseca, 1987) ou com outros
parceiros do mesmo país (Quadro 2). Também aparecem outros países da U.E mas claramente com
pouco significado. Dos 80 inquéritos realizados, em 61 casos o capital é totalmente espanhol, se
incluirmos também a situação de parcerias entre sócios do mesmo país, o que mostra claramente que
ao investir no país vizinho já têm um projecto bem definido e poucas vezes procuram parceiros locais
para o desenvolver.
A questão sobre o consumo de serviços tinha como principal objectivo avaliar até que ponto as filiais
ou empresas com capital espanhol procuram preferencialmente outras empresas do mesmo grupo
quando fazem o outsourcing de serviços.
Barciella (1988), citado por Ferrão e Fonseca (1989:275-276), referia a tendência de as empresas
multinacionais ou de base espanhola recorrerem à sede em Espanha ou a empresas localizadas
naquele país quando necessitavam de serviços mais qualificados agravando não só a dependência do
nosso país face ao vizinho mas também impedindo o seu desenvolvimento no mercado nacional.
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Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 10 - Serviços de Apoio a que a empresas recorre e sua localização
No caso das empresas que inquirimos não é muito frequente a situação em que sendo necessário
consumir serviços isso seja feito noutras empresas do grupo espanhol, ou quando é externo à
empresa se faça a empresas localizadas em Espanha (isso acontece apenas em 6 casos, sendo a
sede das empresas em Madrid ou Barcelona) (Fig 10). Por um lado são conhecidas as barreiras que
têm impedido a concretização de um mercado europeu de serviços, por outro lado, a oferta de serviços
intensivos em conhecimento cresceu muito, em especial na AML, traduzido num forte crescimento do
emprego e do número de empresas, desde meados da década de 90, e com a entrada no mercado
nacional das principais multinacionais de consultoria e serviços às empresas que se destacam numa
estrutura empresarial muito atomizada (Pires, 2003).
Assim, ou porque a distância o dificulta, ou pela necessidade de manter contactos personalizados, ou
pela especificidade dos serviços externalizados, como é o caso dos serviços jurídicos, estes são
preferencialmente contratados a empresas do país onde se localiza o investimento.
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De qualquer modo, em relação ao consumo de serviços existe uma diferença entre os serviços mais
especializados, como a consultoria jurídica, os estudos de mercado e a contabilidade e auditoria fiscal,
ou que beneficiam de economias de escala, como os transportes, que tendem a ser externalizados e
os serviços de apoio mais frequentes, como o secretariado e o processamento e gestão de bases de
dados ou mesmo a selecção e formação de pessoal que se mantêm na empresa. Já no caso da
informática, da consultoria de gestão e do processamento e gestão de bases de dados é frequente o
recurso a outras empresas do mesmo grupo económico.

3.2 Modo de Entrada no Mercado Português
A maior parte das empresas instalou-se em Portugal através de investimento directo
independentemente da sua dimensão, em especial no comércio, nas actividades imobiliárias e
serviços às empresas e na indústria transformadora (Fig 11). No entanto, no caso das empresas mais
pequenas, considerando o número de pessoas ao serviço, é também significativa a aquisição de
empresas e a participação no capital social de empresas nacionais, com destaque para a construção
civil (em termos estratégicos é importante ter parceiros nacionais para ter mais sucesso nos concursos
de empreitadas públicas? ou a associação é vantajosa porque as empresas nacionais conhecem
melhor o mercado, a legislação e a regulamentação do sector?), nas actividades imobiliárias e nos
serviços às empresas.
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Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 11 - Modo de Entrada no Mercado Português segundo a actividade
Na maior parte dos casos Portugal foi a primeira experiência de internacionalização das empresas
inquiridas. A proximidade do mercado e a afinidade da língua podem ser factores que explicam que, no
momento de implementar uma estratégia de internacionalização, o mercado nacional seja privilegiado
em relação a outros mercados europeus. Empresas de grande dimensão, como a ZARA, do grupo
galego INDITEX tiraram partido dessa proximidade utilizando o mercado português para testar
estratégias de inserção em mercados estrangeiros11.

11

A primeira loja ZARA fora de Espanha abriu no Porto em 1988 e Portugal é, a seguir a Espanha, o país que
mais lojas tem deste grupo. Também no caso do El Corte Inglês o primeiro grande armazém fora de Espanha
abriu em Lisboa.
Sendo um dos casos mais conhecidos não é, no entanto, único. Também a Mayoral (empresa de produção e
distribuição de vestuário) com sede em Málaga, quando decidiu internacionalizar-se optou pelo mercado
português tendo em conta a proximidade cultural e geográfica e a longa experiência de exportação das empresas
portuguesas, tendo criado a primeira filial no estrangeiro em Portugal, em 1994. Essa experiência foi utilizada
posteriormente para abrir filiais em França e em Itália (Martín Armário, 2000).

1604

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Quadro 3 - Motivos do Investimento em Portugal
Portugal foi 1ª Experiência de Internacionalização
Sim
Não
Motivos

Vezes
referida

Motivos

Vezes
referida

Alargar mercados

37

Alargar mercados

30

Testar Processo de
Internacionalização

7

Testar Processo de
Internacionalização

1

Proximidade do Mercado

2

Proximidade do Mercado

1

Existência de oportunidades de
mercado para a actividade

2

Existência de oportunidades de
mercado para a actividade

2

Não sabe/não responde

2

Seguir outra empresa que teve
êxito

2

A actividade exigia proximidade
ao mercado de destino

1

Reforço de Investimento já
existente

1

Possibilidade de desenvolver
parcerias
Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

1

A possibilidade de explorar oportunidades de mercado e assim alargar o mercado de destino dos
produtos ou serviços que vendem foi a principal razão para investir em Portugal, quer no caso das
empresas que já tinham experiência de internacionalização quer nas outras (Quadro 3). Para estas a
possibilidade de testar o processo de internacionalização num mercado próximo, implicando menos
riscos e menor esforço logístico, foi também uma razão importante. Pelo contrário a possibilidade de
desenvolver parcerias não é um factor motivante do investimento espanhol o que de certa forma está
de acordo com o facto de, na maior parte dos casos, o capital social pertencer na totalidade ou
maioritariamente a investidores espanhóis e de no conjunto das empresas inquiridas terem surgido
poucos casos de parcerias.
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Quadro 4 - Principais Barreiras ao Investimento em Portugal
Barreiras
1ª Barreira
Burocracia

Portugal foi 1ª Experiência de Internacionalização
Sim
Não
2ª Barreira 3ª Barreira 1ª Barreira 2ª Barreira

3ª Barreira

23

6

1

20

4

2

Cultura Empresarial

5

12

3

5

7

5

Língua

1

0

9

1

5

4

Dificuldade em encontrar
parceiros locais

1

2

2

2

4

2

Distância Física

0

4

4

0

0

6

Outra

0

0

1

1

4

2

11

17

21

5

10

13

34

34

34

Não sabe/não responde

Total Respostas
41
41
41
Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Também no caso das principais barreiras sentidas pelos investidores parece existir consonância
(Quadro 4). A burocracia é considerada nos dois grupos de empresas como a principal barreira que
tiveram de ultrapassar quando se instalaram em Portugal, logo seguida pela diferente cultura
empresarial12, em especial no caso do grupo de empresas para as quais Portugal representou a
primeira experiência de internacionalização. O facto de a língua ser diferente também é referido mas
apenas em 3º lugar não parecendo ser relevante tal como as outras barreiras mencionadas.
Quando questionados sobre se sentiram necessidade de introduzir algumas adaptações ou criar
estruturas novas a maior parte referiu ter criado estruturas de gestão e administração próprias em
Portugal; também sentiram necessidade de criar produtos e/ou serviços específicos para fornecer o
mercado nacional e ainda serviços locais de apoio ao cliente13.
Na avaliação que as empresas fazem da concorrência dos dois mercados onde operam o mercado
nacional surge como aquele onde a concorrência é sentido como sendo forte ou muito forte, mas essa
apreciação pode decorrer do facto de as estruturas da empresa em Portugal não terem um
12

Sobre este tema pode ler a experiência e as opiniões de um gestor espanhol a trabalhar em Portugal em
Frederico González (2004) Reflexões de um Espanhol em Portugal, Ed D. Quixote.
13
A existência de uma única estrutura de gestão tem vantagens em termos de redução de custos mas também
desvantagens relacionados com conflitos internos pela obrigatoriedade de reportar à sede em Espanha e perda de
contacto directo com o mercado e com os clientes, como referido em alguns exemplos de processos de
“iberização” falhados (Exame, 1999).
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conhecimento tão próximo do mercado espanhol desvalorizando aí a concorrência ao mesmo tempo
que tendem a sobrevalorizar a do mercado com o qual trabalham diariamente (Fig 12 e 13). Por outro
lado, muito poucos consideram a concorrência fraca.

Erro! Não é possível criar objectos a partir de códigos de campo de edição.
Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 12 - Avaliação da Percepção da Concorrência no Mercado Português por Ramos de Actividade
Existe alguma diferença na percepção do nível de concorrência dos dois mercados por ramos de
actividade. As empresas de transportes e comunicações e da construção civil avaliam a concorrência
em ambos os mercados ibéricos como sendo muito forte. Pelo contrário, a indústria transformadora é
aquela em que a percepção do nível de concorrência é mais dispersa e surgem mesmo algumas
apreciações de que o nível de concorrência é fraco o que pode acontecer por produzirem um produto
específico ou por deterem uma quota de mercado elevada o que mantém essas empresas mais
afastadas da concorrência.

Mercado Espanhol
Act Imobiliárias, Ser Emp
Act Financeiras
Fraca

Transportes, Comuicações

Média
Com Grosso e Retalho

Forte
Muito Forte

Construção Civil
Indústria Transformadora
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 13 - Avaliação da Percepção da Concorrência no Mercado Espanhol por Ramos de Actividade
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No comércio por grosso, nas actividades imobiliárias e nas actividades financeiras o mercado nacional
é avaliado como tendo níveis de concorrência maiores, enquanto em Espanha alguns referem a
categoria fraca.

Ns/NR

outra
<1985

desinteresse pelo mercado Português

1986-1989
1990- 1999

reforço/diversificação presença mercado
Português mas operando a partir de Espanha

>2000

reforçar investimento em Portugal noutro ramo

reforçar investimento em Portugal
0

10

20

30

40

50

60

70

nº de respostas

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Fig. 14 - Perspectivas para o Futuro segundo o Ano de Instalação em Portugal
A presença destas empresas no mercado nacional parece estar assegurada num futuro próximo.
Como tínhamos visto, a maior parte das empresas referiu como principal motivo para investir em
Portugal a vontade de alargar o mercado de destino dos seus produtos ou serviços, objectivo que
consideram ter cumprido prevendo mesmo o reforço da sua presença no mercado nacional, investindo
na mesma área ou diversificando procurando oportunidades de negócios noutras áreas (Fig 14).
Pelo contrário poucas responderam que tinham perdido o interesse pelo mercado português ou que
pretendiam passar a operar apenas a partir de Espanha. Isso acontece sobretudo para as empresas
com presença mais longa no mercado nacional, aquelas que se instalaram antes de 1985, e que
eventualmente já adquiriram conhecimento e experiência suficiente para gerir o seu negócio apenas a
partir da sede em Espanha.
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3.3 Percepção da Integração do Mercado Ibérico
Um outro objectivo do inquérito era tentar perceber como avaliam estas empresas com capital
espanhol o processo em curso de integração dos mercados ibéricos. Foi-lhes pedido que
identificassem um conjunto de vantagens e desvantagens deste processo.
A maior parte dos inquiridos identificou como principais benefícios os decorrentes do alargamento do
mercado do qual podem resultar vantagens internas e externas (Quadro 5). Por um lado, num mercado
de maior dimensão, onde se encontra um maior número e maior diversidade de actores económicos,
são também maiores as possibilidades de negócio, por outro lado, da integração dos dois mercados
ibéricos resulta um mercado com maior massa crítica, mais forte no contexto da economia europeia e
com maior capacidade para enfrentar a concorrência internacional. Foram também referidos aspectos
que facilitam operar no mercado ibérico como se se tratasse de um único mercado: a abolição das
alfândegas, a uniformização da legislação fiscal, a moeda única e a crescente mobilidade
transfronteiriça facilitam a logística e agilizam os procedimentos. As empresas também podem retirar
outro tipo de benefícios relacionados com a partilha de conhecimentos e de experiências entre filiais
presentes nos dois mercados.
O aumento da concorrência, que resulta de existirem mais empresas a operar no mesmo mercado foi
um tema recorrente (a palavra foi mencionada em 20 respostas) nas repostas sobre as desvantagens.
Um outro grupo de respostas traduz as desvantagens sentidas ao nível da organização da empresa,
nomeadamente a distância entre estruturas da empresa, a mobilidade dos quadros, a perda de
autonomia, em especial quando já existiu uma estrutura de decisão em Portugal que entretanto foi
eliminada, e o esforço acrescido de adaptação às realidades locais pois, apesar da proximidade, os
mercados são diferentes e exigem procedimentos distintos e adequação dos produtos ao
consumidor14. Foi igualmente referido que, apesar das mudanças positivas observadas nas últimas
décadas, ainda existem barreiras que impedem a maior integração dos dois mercados nomeadamente
as diferenças do IVA, os horários diferentes, a língua (problema sentido apenas por parte por parte dos
espanhóis) e a necessidade de criar redes de transporte mais eficientes para facilitar a mobilidade no
mercado ibérico.
14

A Nestlé, por exemplo, oferece produtos distintos no mercado português e no espanhol (Exame, 1999).
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Quadro 5 - Vantagens e Inconvenientes para a empresa relacionados com a integração dos mercados
ibéricos
Vantagens

Desvantagens
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Mercado
 Maior dimensão do mercado logo maiores
oportunidades de negócio
 Preços mais baixos
 Mercado mais forte no contexto da economia
europeia
 Massa crítica para enfrentar mercados globais
 Maior diversidade de interlocutores, leque mais
alargado de fornecedores e de clientes
 Reconhecem potencial de crescimento a este
mercado


Facilidade de operar no mercado ibérico:
 Facilidade de comunicação e de entendimento
 Moeda única
 Uniformização da legislação fiscal
 Abolição da alfândega
 Fácil mobilidade

Organização da empresa e da tomada de decisões
 Definição de estratégias ibéricas
 Cooperação ao nível tecnológico
 Partilha de conhecimentos tecnológicos
 Troca de experiências e aprendizagem
 Maior acesso à informação

Mercado
 O aumento da concorrência
Concorrência maior e mais agressiva
Preços mais baixos pela redução das
margens de lucro
Maior competitividade das empresas espanholas
O país mais atrasado tecnologicamente sofre com
a integração
Deslocalização de clientes para Espanha
Facilitado o comércio ilegal transfronteiriço








Organização da Empresa






Distância entre estruturas da empresa
Mudança de estruturas e quadros
Perda de autonomia
Necessidade de adaptação a realidades diferentes
Necessidade de conhecer as práticas nos dois
mercados

Barreiras
 Diferença do IVA
 Horários Diferentes
 Língua (por parte dos espanhóis)
 Dificuldade de recrutamento de recursos humanos
 Adequação dos produtos ao consumidor

Fonte: Inquérito às Empresas com capital Espanhol localizadas na AML, 2007

Finalmente, em relação à avaliação global do processo de integração dos mercados podemos,
correndo o risco incorrer em excessiva generalização, identificar dois grupos de opiniões: as opiniões
optimistas e as pessimistas. As primeiras configuram um cenário de subjugação e dependência
enquanto as outras apontam para um cenário de cooperação num contexto de competição.
As mais pessimistas defendem a inevitabilidade de este ser um processo dependente e hierarquizado
pois a economia espanhola é mais forte e mais dinâmica, logo dominará a economia ibérica; a gestão
ficará em Espanha e a Portugal caberá a parte operacional, em especial se se mantiver a diferença
salarial. O fraco dinamismo que a economia nacional tem mostrado nos últimos anos, em contraste
com a boa performance da economia espanhola, não a ajuda a reforçar o seu peso no contexto de um
mercado ibérico. Por outro lado, as diferenças na cultura empresarial favorecem os espanhóis que são
mais arrojados, mais pacientes, têm estratégias definidas e tem visão de futuro e as também as
empresas espanholas por serem mais pragmáticas e mais organizadas.
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A perspectiva mais optimista defende que apesar da concorrência, que é natural e saudável, as
relações entre agentes económicos não serão conflituosas; serão relações de competição
enquadradas num contexto que favorece a cooperação e a criação de sinergias com benefício mútuo.
Esta visão configura aquilo que poderíamos designar por cenário de cooperação num contexto de
competição. No contexto do mercado ibérico o melhor posicionamento face à concorrência pertencerá
a quem domine a inovação, as tecnologias e aposte nos serviços ao consumidor. A premência da
inovação será imposta pelo aumento da concorrência, que será mais forte e mais profissional, o que
irá impor mais disciplina, em especial às empresas portuguesas. Por outro lado, o processo de
integração beneficiará os consumidores pela diversidade de oferta e melhores preços e obrigará as
empresas a serem mais eficientes nos seus processos de produção e distribuição de bens e serviços
pois trabalham com margens de lucro mais reduzidas.
A criação de sinergias e de mecanismos de cooperação poderão ser fulcrais, por exemplo, para
abordar outros mercados. Foi referido como exemplo o mercado da construção civil, que tenderá a
estagnar na Península Ibérica, pelo que é necessário cooperar para aproveitar oportunidades em
África ou em mercados emergentes mas que envolvem maior risco, que pode ser partilhado se as
empresas definirem estratégias de colaboração para os abordar.
Conclusão
Uma primeira conclusão prende-se com a dimensão da “invasão espanhola”, relacionada com a
presença de empresas com capital espanhol no nosso mercado, aspecto que foi muito mediatizado.
Pelo número de empresas que encontrámos encerradas ou que já tinham alienado a sua parte do
investimento percebe-se que, a uma fase inicial de forte presença, que alguns entrevistados
relacionaram com o explorar de oportunidades de negócios decorrentes da Expo 98, se seguiu uma
outra de selecção tendo ficado as empresas mais sólidas, com maior impacto no emprego e com
objectivos bem definidos sobre o papel do mercado nacional nas suas estratégias de
internacionalização.
O processo de integração do mercado ibérico tem sido liderado pelas empresas espanholas por estas
serem mais pragmáticas e mais organizadas. As diferenças assinaladas na cultura empresarial
favorecem os espanhóis por gerirem melhor o investimento numa perspectiva de futuro seguindo
estratégias previamente definidas. Já no caso das empresas nacionais os inquiridos consideram que
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lhes falta capacidade de afirmação e de confiança; falta também a definição de estratégias para
abordar o mercado ibérico, explorando os diferentes mercados regionais, e mecanismos de
cooperação que lhes sejam mais favoráveis.
O relacionamento mais conflituoso no passado tenderá a dar lugar a um mais pacífico devido à
crescente aceitação do processo de integração e a uma maior capacidade de entendimento das
diferentes realidades e capacidade de trabalhar de forma mais adaptada no contexto de um mercado
ibérico. Mesmo antecipando-se um aumento da concorrência as relações entre empresas dos dois
países não serão conflituosas. Apesar de ter sido referido um possível "Canibalismo" nas relações
comerciais entre empresas portuguesas e espanholas, outros defendem que “O mundo dos negócios
não é pacífico mas as relações também não serão conflituosas” e no futuro passarão pelo
estabelecimento de mecanismos de cooperação. Assim, tenderão a aumentar os processos de fusões
e continuará a aprofundar-se o processo de integração económico, que é natural e irreversível, e cuja
dinâmica dependerá do interesse dos grupos económicos portugueses, espanhóis e das empresas
multinacionais por este mercado.
Apesar de não ser esse o objectivo da investigação foi referido por alguns inquiridos que, apesar da
desigual dimensão económica, existem cada vez mais empresas nacionais no mercado espanhol, o
seja, que a desejada reciprocidade acabará por surgir tornando o processo de integração mais
equitativo e mais participado por empresas dos dois países ibéricos. Esse maior equilíbrio contribuirá
para, progressivamente, se eliminarem as desconfianças do passado criando uma nova moldura para
enquadrar as relações económicas intra-ibéricas. O que poderá também facilitar a criação de sinergias
e o aumento de dimensão crítica, através de vários tipos de cooperação e associação entre empresas,
fortalecendo a economia ibérica e facilitando a sua inserção no espaço económico europeu e na
economia global.

Bibliografia
AAVV (2001) Dossier Portugal-Espanha, Economia Pura, Ano III, nº34, Março
Actualidad, (2006) Tema: Presença Espanhola, Outubro, nº 106.

1613

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Alarcão, D (2001), “É mais fácil às empresas espanholas entrarem em Portugal que o contrário”, Jornal
de Negócios, 6 de Dezembro de 2001.
Alves, R (2000). Portugal: As Relações Ibéricas no Âmbito da Globalização e Liberalização dos
Mercados. Lisboa: Ordem dos Economista e GEPE.
Amado da Silva, J (2001) “Portugal+Espanha na Globalização”, Economia Pura, Ano III, nº34, Março.
Caetano, J (1998). Portugal-Espanha, Relações Económicas no Contexto da Integração Europeia.
Oeiras: Celta.
Caetano, J (2001) “Acabar com os mitos”, Economia Pura, Ano III, nº34, Março.
Carrière, J-P (1997) « La Globalisation et ses Impacts Territoriaux dans la Péninsule Ibérique »
Journées de L’Association pour la Promotion de L’Enseignement et la Recherche en AménagementUrbanisme, Tours, 27-28 Mars.
Coelho, L (1995) “ Iberização Dependente : uma reflexão sobre o investimento directo estrangeiro na
Região Centro”, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº44, pp.59-84.
Costa, G (1999) “Comercio bilateral y competitividad entre Portugal y Espana”, Economia Exterior, 10,
Outono, pp137-140.
DPP (2003) “Portugal no Espaço Europeu, O Investimento Directo Estrangeiro”, Proença, M. (cord.).
Lisboa: Departamento de Prospectiva e Planeamento, Ministério da Economia.
Exame (1999). Os Falhanços da Iberização. Exame, ano 11 (130).
Ferrão e Fonseca (1989) Investimento Estrangeiro e Desenvolvimento Regional: o caso do
investimento espanhol em Portugal, Finisterra, Vol XXIV (48): 251-278.
Ferreira, A. (2004), “ Passar a fronteira não é um passeio”, Expresso, 13 de Março de 2004.
Ferreira, P.; Oliveira, S.; Leite, B.; Cabrita, R.; Guerreiro, P.; Aveiro, I. (2002), “Dossier Especial:
Centros de decisão nacionais: como se pode mantê-los?”, Jornal de Negócios, 30 de Outubro de 2002.
Ferro Rodrigues, E.; Félix Ribeiro, J.; Fernandes, L. (1977) “O sector exportador português e a
internacionalização da produção”. Lisboa: GEBEI.
Leite, B. (2002) “Empresários nacionais querem que Governo privilegie capital nacional nas
privatizações”, Jornal de Negócios, 25 de Outubro de 2002.
Martins, M.B. (1975) Sociedades e Grupos em Portugal. Lisboa: Editorial Estampa.
Martins, M.B. (1976) As Multinacionais e Portugal. Lisboa: Editorial Estampa.
Martín Armario, J (2000) MAYORAL, in Rosario Cruz, Empresas Españolas en los Mercados
Internacionales, ESIC Editorial, Madrid, 163-182.
Mateus, A (2006). Economia Portuguesa. Lisboa: Verbo (3ª edição).
Molero J. (2001) “Industrialisation and Internationalisation in the Spanish Economy”. Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, WP nº28, Universidad Complutense de Madrid.
Nunes, R (1999) Espanholização, Revolução made in CEE, Economia Pura, Ano I (12-A): 6-10.
Pires, I ; Teixeira ; J. (2007) Les entreprises Espagnoles de Services dans L’Aire Métropolitaine de
Lisbonne, L’Harmattan

1614

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Pires, I; Teixeira, J (2002). " A Integração do Mercado Ibérico: "novos ventos, que casamento?", in
Cavaco, C (cor) Actas do Seminário Internacional Repensar Portugal na Europa, perspectivas de um
país periférico, EPRU, nº55; Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, pp301-331.
Pires, I. (2003), “Business Services in Lisbon Metropolitan Area”, RESER Conference on “Services and
Regional Development”, Les Ateliers de la FUCAM, Mons,
Pires, I. e Nunes, F. (2006). “Fluxos de Investimento Ibérico: novas formas de invasão territorial ou a
consolidação de um espaço económico aberto e gerador de confianças recíproca?” in Pires, Iva (org)
As Relações entre Portugal e Espanha: oportunidades criadas no contexto Europeu, EPRU nº68, CEG,
pp127-150.
Pires, I. (2007) “Fluxos Interregionais e Competitividade das Regiões Ibéricas”, Actas do 13º Congresso
Internacional da APDR Recriar e Valorizar o Território, Açores, 5-7 julho.
Reis, J (2007) Ensaios de Economia Impura. Coimbra: Almedina.
Royo, S. (2003), Joining the Club: Reflections from the Iberian Integration in the Light of the New
Enlargement to Eastern Europe, Jean Monet/Robert Schuman paper Series, vol2, nº5.
Silva Lopes, J (1996). A Economia Portuguesa desde 1960. Lisboa: Gradiva Editora.
Silva, J. (2002). “Iberismo ‘localista’ ou internacionalização dinâmica?. A identidade económica de
Portugal na encruzilhada”. Lusotopie, Paris, pp. 179-192.
Simões, V. (1989) “Investimento estrangeiro no quadro da integração ibérica”, Economia e Sociedade,
n.º 1, pp161-176.
Tovias, A (2005). As economias da Europa do Sul e a integração europeia, in Costa Pinto, A; Severiano
Teixeira, N (org), A Europa do Sul e a Construção da União Europeia 1945-2000, Lisboa, ICS.

1615

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Empresas com capital estrangeiro na Área Metropolitana do Porto. O investimento
proveniente de Espanha no processo de integração ibérica.
Flávio Nunes
Universidade do Minho – Departamento de Geografia
flavionunes@geografia.uminho.pt
Resumo
Após a adesão simultânea, em 1986, à então CEE (Comunidade Económica Europeia), Portugal e
Espanha iniciaram um processo de progressiva integração das suas economias, não só através de
uma intensificação das trocas comerciais mas também por via do cruzamento de IDE (Investimento
Directo Estrangeiro). Embora seja hoje claramente reconhecida a importância das empresas com
capital espanhol na criação de emprego e na dinamização da economia portuguesa verifica-se,
contudo, uma carência de estatísticas e investigações que permitam avaliar a relevância local e
regional dos fluxos de investimento provenientes de Espanha. Este estudo procura dar um contributo
nesse sentido, centrando-se para isso na discussão de dados recentes obtidos num projecto de
investigação (IBERMINT15), que entre os seus principais objectivos procurou caracterizar o universo
das empresas com capital espanhol na Área Metropolitana do Porto (AMP) 16.
Palavras-chave: Integração Económica, Península Ibérica, Investimento Directo Estrangeiro, Área
Metropolitana do Porto.

15
Projecto IberMint (Iberian Market Integration: a dependent and territorially differentiated process?) coordenado pela Profª
Doutora Iva Pires. POCTI/GEO/48477/2002, co-financiado pelo FEDER (http://www.ceg.ul.pt/ibermint/)
16
Uma outra comunicação neste congresso, da autoria da Profª Iva Pires, caracteriza o Investimento Directo Espanhol atraído
pela Área Metropolitana de Lisboa. Essa comunicação intitula-se ‘As Empresas com capital espanhol na AML: estratégias de
inserção no mercado português e perspectivas de futuro’.
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1. Introdução
Desde os últimos anos da década de 80 estabeleceram-se em Portugal várias empresas espanholas,
quer através da implantação de estruturas de raiz, quer pela compra de empresas portuguesas, quer
ainda por via da aquisição de participações significativas em empresas portuguesas. Neste contexto
pretende-se com este estudo avaliar o papel que a Área Metropolitana do Porto (AMP) tem assumido
na economia portuguesa ao nível da captação dos fluxos de investimento provenientes do país vizinho.
Para além deste objectivo este estudo procura também a caracterização do investimento espanhol
presente na AMP. Esta caracterização faz-se a partir, por exemplo, da análise dos sectores de
actividade privilegiados pelos grupos económicos espanhóis que têm canalizado os seus investimentos
para esta formação urbano-metropolitana; da identificação das comunidades autónomas espanholas de
onde provêm os investimentos espanhóis captados pela AMP; ou ainda da interpretação de informação
de cariz mais qualitativo, como seja a percepção destes empresários face às principais ‘barreiras’
sentidas na entrada no mercado português, bem como face às aprendizagens que resultam de um
processo de investimento externo, em que, na maioria dos casos, a AMP se assume como a primeira
plataforma de uma estratégia de internacionalização.
Para atingir estes objectivos a investigação foi desenvolvida ao longo de três etapas, em torno das
quais se apresentam agora os principais resultados obtidos. Na primeira faz-se uma breve análise à
evolução recente do IDE atraído por Portugal, partindo de informação de base do Banco de Portugal e
sistematizada pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Inovação. Esta
reflexão permitirá avaliar a relevância do investimento espanhol no total do IDE captado pela economia
portuguesa. Num segundo momento procura-se determinar o papel assumido pela Área Metropolitana
do Porto (AMP) no contexto nacional ao nível da captação do investimento directo espanhol, bem como
averiguar a relevância da captação deste investimento face ao de outras proveniências geográficas.
Esta análise baseia-se num esforço de identificação, por parte da equipa deste projecto de
investigação, da origem dominante das empresas participadas por capital estrangeiro que estão
sedeadas na AMP, uma tarefa efectuada com base na listagem das empresas com capital estrangeiro
extraída do Ficheiro de Empresas do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social17.
17
Uma base de dados designada por Quadros de Pessoal que traduz o universo das empresas portuguesas com pelo menos um
trabalhador por conta de outrem, incluindo as participadas por capital estrangeiro.
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A partir da identificação das empresas com capital espanhol instaladas na AMP procede-se a uma
caracterização deste investimento. Por um lado, procurando conhecer os grupos económicos
espanhóis detentores dessas empresas, sobretudo com base na consulta de informação variada
disponibilizada nos seus websites, a qual permitiu conhecer não apenas a proveniência geográfica do
capital espanhol que tem sido direccionado para esta metrópole, mas também algumas características
das suas estratégias de internacionalização. Por outro lado, procurando caracterizar as empresas com
capital espanhol sedeadas na AMP, quer ao nível da dimensão destas empresas; sectores de
actividade privilegiados; recursos humanos; ou preferências locativas no contexto metropolitano.
Por fim, a última parte deste estudo resulta da aplicação de um inquérito a uma amostra de 1/3 das
empresas com capital espanhol estabelecidas nos 14 concelhos da AMP permitiu complementar esta
análise, não só por ter permitido conhecer o modo preferencial de entrada dos grupos espanhóis no
mercado português; assim como as principais motivações e dificuldades sentidas nesta experiência de
internacionalização; mas também os efeitos decorrentes da atracção deste investimento para a
dinamização da economia regional em que se inscreve, por exemplo ao nível do envolvimento de
agentes económicos locais na estruturação de redes de subcontratação, ou as perspectivas futuras
que se colocam a estes investimentos num cenário de curto-médio prazo.

2. O Investimento Directo Estrangeiro em Portugal
A evolução recente do Investimento Directo do Exterior em Portugal foi marcada por uma atractividade
crescente e gradual da economia portuguesa no último quinquénio da década de 90 (Figura 1), e que
culminou com um notável acréscimo na entrada de capitais externos entre o ano de 1999 e 2000 (com
a entrada de mais de 25 mil milhões de Euros no ano de 2000, o que representou uma quase
duplicação face ao valor registado no ano anterior). Desde o início da presente década a captação
anual de IDE pela economia portuguesa praticamente estabilizou, com excepção da quebra registada
em 2002, devida essencialmente à conjuntura internacional vivida na altura, e à retoma assinalável
mas conjuntural verificada em 2003.
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Figura 1. Evolução recente (1996-2007) do IDE com origem e destino em Portugal, face ao cruzamento
ibérico dos fluxos de IDE
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Fonte: elaborado a partir das bases de dados do Banco de Portugal sistematizadas por MEI-GEE (2008)
Nota: valores brutos, não considera por isso a saída de capitais estrangeiros de Portugal (o desinvestimento)

Este panorama de estabilização, a que acresce a ligeira queda do IDE registada em 2007, revela a
modesta competitividade de Portugal para atrair capital externo no contexto do progressivo processo
de globalização, não só face às condições mais favoráveis dos BRIC’s18; de alguns mercados
emergentes africanos; da Europa do alargamento; mas inclusivamente dos restantes parceiros da exUE a 15.
Portugal não tem de facto conseguido reforçar a sua competitividade externa na captação de IDE (o
que é em parte responsável pelas reduzidas taxas de crescimento económico, e do emprego, que se
têm registado em Portugal) 19, na realidade têm-se revelado insuficientes as políticas públicas seguidas
nos últimos anos, e que têm sido defendidas como sendo favoráveis ao investimento, como sendo as
medidas de desburocratização e simplificação de processos no relacionamento com a administração
pública; as medidas de combate ao défice público; ou as medidas de flexibilização das leis laborais.
Impõe-se por isso o aprofundamento e consolidação de outras políticas, como, por exemplo, a melhoria
do funcionamento da Justiça.
Uma análise sectorial aos valores acumulados no período 1996-2007 evidencia a permanência da
indústria transformadora como o ramo de actividade que continua a registar o valor mais levado do IDE
atraído por Portugal (um terço do total), seguindo-se dois ramos de actividade que captam um
montante muito próximo entre si (aproximadamente ¼ cada um deles, destacando-se, apenas com
uma ligeira supremacia, as actividades ligadas ao comércio, alojamento e restauração, face às
actividades imobiliárias e serviços às empresas). Apesar da indústria transformadora permanecer como
o principal sector de investimento o aumento da concorrência internacional neste tipo de actividades, e
a intensificação das deslocalizações de Portugal para países da Europa Central e de Leste, parece ter
um papel explicativo decisivo para que o IDE atraído por Portugal não inverta a sua tendência de

18

Brasil, Rússia, Índia e China
Por outro lado o investimento das empresas portuguesas no estrangeiro apresenta uma tendência de decrescimento desde o
ano 2000, não se tendo por isso verificado um aumento das entradas de rendimentos em Portugal por essa via.
19
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estabilização. Uma melhor performance de Portugal na captação de IDE está assim dependente do
acréscimo da sua competitividade noutros sectores empresariais, nomeadamente naqueles que
baseiem o seu crescimento na investigação e inovação tecnológica, na qualificação dos recursos
humanos e na valorização do conhecimento como principal factor de produção.
Relativamente à proveniência geográfica do IDE captado por Portugal, os principais países investidores
no ano de 2006 são liderados pela Alemanha, seguida do Reino Unido, França, Países Baixos e, na
quinta posição, a Espanha (AICEP, 2007)20. Em termos acumulados o investimento proveniente de
Espanha entre 1996 e 2007 representa 12,2% do total do IDE atraído por Portugal (aproximadamente
31,5 mil milhões de Euros investidos por grupos económicos espanhóis em Portugal).
Embora o investimento anual espanhol em Portugal seja tendencialmente superior ao investimento
português em Espanha, com excepção do registados nos anos de 2001 e 2002, importa contudo alertar
para a tendência instalada nos últimos 4 anos (2004-2007) que aponta para um gradual e contínuo
decréscimo dos fluxos de investimento espanhol dirigidos para Portugal. Inclusivamente, e de acordo
com informação divulgada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso Espanhola (citada em ICEP
Portugal, 2006, p. 12), “existem actualmente [Agosto de 2006] menos empresas com capitais
espanhóis em Portugal do que no final da década de 90, apontando-se para cerca de 1050 empresas,
das quais 300 com participações maioritárias e as restantes 750 com capitais minoritários”21. Este
cenário de abrandamento na entrada de capitais espanhóis pode ter tendência a persistir não apenas
como resultado da reduzida competitividade da economia portuguesa, que se reflecte na estagnação
registada ao nível da entrada de capitais estrangeiros, mas também como resultado da recente
desaceleração do crescimento económico em Espanha.
Nos últimos 6 anos (2002-2007) os investimentos provenientes de Espanha têm-se dirigido,
preferencialmente, para as actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas
(35,4%), indústria transformadora (20,5%), comércio, alojamento e restauração (17,1%) e actividades
20
Enquanto destino do investimento português no exterior, Espanha posicionou-se no 2º lugar em 2006, a seguir aos Países
Baixos (AICEP, 2007).
21
Ainda segundo a mesma fonte, as 300 empresas com capital maioritariamente espanhol empregam cerca de 80 mil
trabalhadores (AICEP, 2008-b).
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financeiras (13%) (AICEP, 2008-b). Conclui-se assim que esta repartição sectorial do investimento
espanhol é distinta do investimento externo global atraído por Portugal (dominado pela indústria
transformadora), parecendo revelar um perfil de investimento mais exigente no uso de recursos
humanos especializados e potencialmente indutor de uma maior competitividade da economia
portuguesa.
Mas qual a relevância da AMP na captação do Investimento Directo de Espanha para Portugal? Como
se caracteriza o perfil-tipo das empresas com capital espanhol sedeadas na AMP? De que modo se
deu a inserção deste investimento no mercado regional de acolhimento? É uma aproximação às
respostas a estas questões que se apresenta de seguida, partindo da sistematização e análise da
informação obtida no âmbito do projecto de investigação IberMint.

3. O Investimento Directo Estrangeiro na Área Metropolitana do Porto
Face à ausência de estatísticas oficiais com a desagregação geográfica do IDE captado por Portugal,
optou-se por adquirir a listagem de todas as empresas com capital social estrangeiro que constavam no
Ficheiro de Empresas dos Quadros de Pessoal, uma vez que se trata de uma base de dados que
disponibiliza o concelho em que está sedeada cada empresa. De acordo com esta fonte existiam em
2005 (o ano mais recente para que se encontrava disponível a informação pretendida, aquando da sua
aquisição) 4000 empresas participadas por capital estrangeiro em Portugal, sendo que mais de metade
do total (56%) estão concentradas na Área Metropolitana de Lisboa (AML), concentrando por sua vez a
AMP cerca de 15 % do total (precisamente 602 empresas). Trata-se assim de um investimento
claramente de carácter urbano que contribui para reforçar a metropolização do sistema urbano
nacional.
Na AML 2,7% do total das suas empresas são detidas (no todo ou em parte) por capital estrangeiro, o
que revela uma internacionalização do tecido económico muito superior à que se assiste na AMP, onde
a proporção de empresas com capital estrangeiro coincide com a média nacional (1,2%). Uma análise
espacial mais desagregada permite verificar a ausência de investimento externo em dois concelhos da
AMP (Espinho e Arouca) e o facto do concelho da Maia ser o mais internacionalizado em termos do
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peso relativo das empresas com capital estrangeiro (Figura 2), neste concelho cerca de 3 em cada 100
empresas possuem investimento externo no seu capital social22. Este facto parece estar relacionado
com a circunstância de ai se disponibilizar o maior e mais bem planeado parque industrial desta área
metropolitana, o que faz supor tratar-se de um importante factor de localização para este tipo de
investimento que, como já foi referido, contínua a ser direccionado em Portugal sobretudo para as
actividades da indústria transformadora.
Figura 2. Proporção das empresas com capital estrangeiro no tecido empresarial concelhio da AMP,
2005
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22
Uma realidade semelhante à que se assiste na AML onde não é também a sua principal centralidade (Lisboa) que apresenta
uma maior proporção de empresas estrangeiras no total das suas empresas, mas sim o concelho de Oeiras (6,4%). Na AML o
efeito aglomerador da cidade capital tem vindo a atenuar-se no decorrer dos últimos anos, em resultado não apenas da
atractividade de novos destinos intra-metropolitanos, mas também por motivos relacionados com lógicas de desinvestimento
neste município (Pires e Nunes, 2006).
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Fonte: elaborado a partir da base de dados ‘Quadros de Pessoal – 2005’ do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Apesar do Ficheiro de Empresas dos Quadros de Pessoal ter a virtualidade de traduzir o universo das
empresas portuguesas participadas por capital estrangeiro (com pelo menos 1 trabalhador por conta de
outrem), não é também a fonte ideal para este tipo de investigações no sentido em que não discrimina,
para cada uma destas empresas, a proveniência geográfica do investimento externo. Foi assim
necessário que a equipa deste projecto de investigação contactasse cada uma das 602 empresas da
AMP no sentido de identificar o país de onde provém a maioria do seu capital estrangeiro. Esta tarefa
foi desenvolvida sobretudo por via de contactos telefónicos e da consulta dos websites das empresas,
tendo sido possível identificar a proveniência do capital externo para 434 (72%) empresas com capital
estrangeiro presentes na AMP.
Este exercício permite verificar, em termos de número de empresas, um claro domínio espanhol do
investimento externo dirigido à AMP (Figura 3), seguido na segunda posição ex-aequo pelo
investimento alemão e francês. Este panorama é bem distinto da hierarquia apresentada anteriormente
dos países de origem do IDE em Portugal, em que a Espanha ocupa a quinta posição em termos do
volume de capital investido. Este facto desde logo faz supor que o investimento proveniente de
Espanha está sobretudo associado a empresas com uma dimensão mais reduzida em termos de
volumes de investimento.
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Figura 3. Empresas com capital estrangeiro na AMP segundo a origem dominante do investimento
externo, 2005
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Fonte: elaborado a partir da identificação da origem dominante do investimento externo de 72% do universo das empresas com capital
estrangeiro sedeadas da AMP.
Nota: o universo das empresas com capital estrangeiro foi extraído dos ‘Quadros de Pessoal – 2005’ do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social.

A análise da repartição espacial do investimento externo na AMP permite verificar que o investimento
proveniente do país vizinho não é apenas o mais relevante na maioria dos concelhos da AMP, como
sobressai também nos municípios mais atractivos em IDE (Figura 4). Refira-se ainda que a repartição
concelhia do número de empresas de capital estrangeiro denota a estrutura mais policêntrica do
modelo de organização territorial da AMP. É certo que o Porto é o município que agrega o maior
número de empresas participadas por capital estrangeiro sedeadas na AMP (com cerca de ¼ do total),
no entanto e no caso da AML a sua principal centralidade (Lisboa) concentra mais de metade deste
tipo de empresas. Por outro lado, no caso da AML existe apenas um outro concelho (Oeiras) que
concentra mais de 10% do total de empresas com capital estrangeiro ai instaladas, enquanto que no
caso da AMP destacam-se nesta situação 3 outros concelhos para além do Porto (Maia, Matosinhos e
Vila Nova de Gaia).
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Figura 4. Empresas com capital estrangeiro segundo a origem dominante do investimento externo nos
concelhos da AMP, 2005
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Fonte: elaborado a partir da identificação da origem dominante do investimento externo de 72% do universo das empresas com capital
estrangeiro sedeadas da AMP. Nota: o universo das empresas com capital estrangeiro foi extraído dos ‘Quadros de Pessoal – 2005’ do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.

4. O Investimento Directo Espanhol – os grupos económicos espanhóis detentores de empresas
na Área Metropolitana do Porto
O investimento espanhol na AMP parece ser uma característica de grupos económicos espanhóis
estáveis e bem implantados no mercado vizinho (Figura 5). Quase metade iniciaram a sua actividade
em Espanha antes de 1960 e mais de 2/3 das empresas que investiram na AMP estavam já
constituídas no início da década de 80. Tratam-se portanto de grupos económicos que, na sua grande
maioria, possuem uma história empresarial em Espanha de já várias décadas e cujas dinâmicas de
crescimento estão, por esse mesmo facto, dependentes de alguma possibilidade de alargamento de
mercados. Em termos médios regista-se um período de 28 anos que medeia o início da actividade em
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Espanha e a decisão de criar uma filial na AMP ou de adquirir o capital social (todo ou parte) de uma
empresa portuguesa aí instalada.
Figura 5. Ano de início de actividade dos grupos económicos espanhóis que detêm empresas na AMP
2000-2005
2,6%
1990-99
12,8%
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21,8%

1980-88
19,2%
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7,7%
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15,4%
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Fonte: elaborado com base na identificação do início de actividade dos grupos económicos espanhóis que detêm 62% das empresas da
AMP que foram identificadas como tendo capital social espanhol. As fontes utilizadas foram os inquéritos aplicados e a consulta dos
websites das empresas.

Foi sem dúvida a adesão à então CEE, em conjunto com o processo de progressiva globalização
económica (que se faz sobretudo sentir a partir de meados dos anos oitenta), que estimulou este
processo de conquista de novos mercados por parte destes grupos económicos espanhóis. Este facto
é comprovado quando se verifica que quase 90% dos grupos económicos espanhóis que decidiram
investir na AMP fizeram essa aplicação de capitais no período subsequente a 1986.
A proveniência geográfica deste investimento tem origem nas cidades com maior dinamismo
demográfico e económico de Espanha (Figura 6). Madrid destaca-se como a principal cidade emissora
de IDE para Portugal, seguida de Barcelona, e na terceira posição surge a Corunha na Galiza.
Contudo, e em termos de Regiões Autónomas, a Catalunha é no seu conjunto a principal região
emissora de IDE para a AMP (Figura 7), reflectindo também neste aspecto um sistema urbano regional
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menos polarizado por Barcelona que o da Comunidade de Madrid pela capital (Barcelona e as cidades
envolventes concentram no conjunto um número superior de grupos económicos que investem na AMP
comparativamente a toda a Comunidade de Madrid).
Figura 6. Repartição espacial dos grupos económicos espanhóis que possuem empresas na AMP,
2005
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Fonte: elaborado com base na localização da sede dos grupos económicos espanhóis que detêm todo ou parte do capital social de
empresas instaladas na AMP. Nota: foram localizadas as sedes em Espanha de 89% das empresas da AMP que foram identificadas
neste estudo como tendo capital social espanhol.

Este ranking reproduz, ao nível das suas primeiras 3 posições, a hierarquia das trocas comerciais
espanholas para Portugal por região autónoma, pois segundo dados de 2006 a Catalunha é a região
espanhola que mais exporta para Portugal (24,4%), seguindo-se Madrid (15,6%) e a Galiza (14,5%)
(ICE-Portugal, 2007). Contudo e na medida em que se analisa aqui apenas o IDE atraído pela AMP,
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seria talvez expectável uma preponderância superior da região da Galiza, dadas as proximidades
físicas, culturais, linguísticas, institucionais (decorrentes da criação da Euro-Região Galiza-Norte de
Portugal) e até económicas, uma vez que cerca de metade das exportações Galegas para Portugal são
adquiridas pelo Norte de Portugal (Lorenzo Paniagua; López Vidal e Cabanelas Lorenzo, 2005). A
explicação para este facto pode ser em parte resultante das boas infra-estruturas rodoviárias de ligação
à AMP, que fazem com que os custos de transporte associados ao alargamento do mercado das
empresas galegas para o Norte de Portugal não justifiquem o investimento necessário na criação de
uma filial na AMP. Ou seja, ao nível das empresas galegas parece ser mais rentável seguir uma
estratégia de reforço das exportações para o Norte de Portugal do que uma estratégia de
internacionalização que envolva a aplicação de IDE na AMP.

Figura 7. Repartição pela Comunidades Autónomas de Espanha dos grupos económicos que possuem
empresas na AMP, 2005
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Fonte: elaborado com base na localização da sede dos grupos económicos espanhóis que detêm todo ou parte do capital social de
empresas instaladas na AMP. Nota: foram localizadas as sedes em Espanha de 89% das empresas da AMP que foram identificadas
neste estudo como tendo capital social espanhol.
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5. O Investimento Directo Espanhol – o perfil-tipo e as preferências locativas das empresas com
capital espanhol na Área Metropolitana do Porto
O investimento espanhol na AMP é canalizado sobretudo para empresas de menor dimensão
comparativamente ao que se verifica com a aplicação dos capitais provenientes dos outros dois
principais países emissores de IDE para a AMP -Alemanha e França- (Figura 8). Cerca de metade das
empresas com capital espanhol na AMP (48,4%) têm menos de 9 pessoas ao serviço, sendo por isso
consideradas micro-empresas. Esta fraca representatividade das empresas espanholas nos escalões
de maior dimensão é não apenas visível no que respeita ao número de pessoas ao serviço mas
também noutro indicadores, como sendo o capital social e o volume de negócios23.
Figura 8. Dimensão das empresas com capital estrangeiro, segundo as pessoas ao serviço, 2005
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As empresas com capital social superior a 500 mil Euros representam 28,8% do total das empresas de capital espanhol da
AMP, face a 44,9% das empresas ai instaladas com capital dominante alemão e 42,5% das empresas com capital dominante
francês. No caso do volume de negócios as empresas com vendas superiores a 25 milhões de Euros são 8,8% do total das
empresas com capital dominante espanhol, 27,2% das empresas com capital alemão e 15,8% das que têm capital dominante
francês. Estes valores foram obtidos com base em pesquisas efectuadas à base de dados das empresas registadas no website
das Páginas Amarelas (http://www.pai.search/).
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Fonte: elaborado a partir da identificação da origem dominante do investimento externo de 72% do universo das empresas com capital
estrangeiro sedeadas da AMP. Nota: o universo das empresas com capital estrangeiro foi extraído dos ‘Quadros de Pessoal – 2005’ do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.

Esta realidade sugere que no contexto ibérico o investimento proveniente do país vizinho dirige-se
claramente para sectores de actividade menos intensivos em mão-de-obra e capital. Tal é comprovado
com a análise à estrutura sectorial do IDE captado pela AMP (Tabela 1), através da qual se constata a
nítida preferência do investimento espanhol para as actividades comerciais (que no caso da AMP estão
sobretudo relacionadas com o comércio por grosso), sendo bastante menos relevante a aplicação de
capitais espanhóis na indústria transformadora, especialmente quando comparado com o investimento
francês e sobretudo alemão nesta área metropolitana. Estes dados revelam que os grupos económicos
espanhóis canalizam investimento para a AMP sobretudo para explorar o importante mercado de
consumidores da região urbano-metropolitana do Noroeste de Portugal, um espaço caracterizado por
uma urbanização e industrialização difusa que concentra mais de 3 milhões de habitantes e ¼ da
economia do país, sendo o território onde em Portugal se perspectiva o maior crescimento demográfico
(MAOTDR, 2007).
O perfil industrial deste território, que tem sido dominado pelo fabrico de produtos de baixa intensidade
tecnológica e com competitividade baseada no factor trabalho, não se apresenta ainda suficientemente
competitivo no contexto global para que se assista a uma mais expressiva captação de investimentos
espanhóis dirigidos a actividades industriais com estas características, ou outras mais intensivas em
conhecimento e tecnologia.
Por sua vez, e embora seja claramente reconhecido que o sector dos serviços na AMP está claramente
subdesenvolvido face ao peso económico e industrial deste território e da sua área de enquadramento,
não se perspectiva que seja por via da atracção de IDE de Espanha que se conseguirá a correcção
deste défice na oferta local de serviços às empresas. Embora se tenha referido anteriormente que os
investimentos espanhóis para Portugal têm-se dirigido, preferencialmente, para as actividades
imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas, o que estes dados agora revelam é que para
tal não têm contribuído os investimentos captados pela AMP, mas possivelmente pela AML. Aliás no
caso da AMP este tipo de actividades representa apenas 7,8% do total das empresas com capital
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espanhol ai instaladas, um valor inclusivamente inferior ao número de empresas transportadoras o que
confirma o papel que a AMP tem assumido, junto dos grupos económicos espanhóis, enquanto
sobretudo plataforma para exportação das suas produções24.
Tabela 1. Estrutura sectorial das empresas com capital estrangeiro, 2005
Emp. com
capital
estrangeiro
em Portugal

Emp. com
capital
estrangeiro na
AMP

Empresas
com capital
espanhol na
AMP

Emp. com
Emp. com
capital alemão capital francês
na AMP
na AMP

Agricultura, prod. animal, caça e silv.

2,0%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Pesca

0,1%

0,2%

0,8%

0,0%

0,0%

Ind. extractivas

0,5%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Ind. transformadoras

23,5%

27,7%

16,4%

48,1%

33,3%

Electricidade, gás e água

0,8%

1,2%

0,8%

0,0%

1,8%

Construção

4,0%

3,3%

7,0%

0,0%

0,0%

Comércio e reparações de veículos e bens

34,9%

40,5%

43,8%

33,3%

35,2%

Alojamento e restauração

3,2%

2,2%

3,1%

0,0%

3,7%

Transportes, armazenagem e comunicações

6,2%

7,8%

11,7%

9,3%

5,6%

Activ. financeiras

2,4%

1,1%

3,1%

0,0%

1,8%

Activ. imobiliárias, alug. e serviços às empresas

19,6%

12,6%

7,8%

9,3%

13,0%

Educação

0,3%

0,3%

1,6%

0,0%

0,0%

Saúde e acção social

0,6%

0,7%

0,8%

0,0%

0,0%

Serviços colectivos, sociais e pessoais

1,9%

1,8%

3,1%

0,0%

5,6%

1ª actividade em número de empresas
2ª actividade em número de empresas
3ª actividade em número de empresas

Fonte: elaborado a partir da identificação da origem dominante do investimento externo de 72% do universo das empresas com capital
estrangeiro sedeadas da AMP. Nota: o universo das empresas com capital estrangeiro foi extraído dos ‘Quadros de Pessoal – 2005’ do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.

Em relação às preferências locativas do investimento espanhol na AMP, uma análise concelhia mostra
a reprodução da tendência revelada pela globalidade do investimento externo atraído pela AMP, com
uma maior concentração no concelho do Porto, seguido pela atractividade da Maia, e num terceiro
escalão Matosinhos e Vila Nova de Gaia. A única diferenciação surge num quarto escalão que é

24
As transportadoras fazem precisamente parte do restrito grupo de empresas inquiridas neste estudo cuja actividade
desenvolvida tende a ser sobretudo contratada por empresas sedeadas em Espanha e não por empresas portuguesas.
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ocupado pela Santa Maria da Feira para a globalidade do IDE e por Valongo no caso específico do
investimento proveniente de Espanha.
Para detalhar esta análise geográfica, que aponta sobretudo para a concentração deste investimento a
Norte do Douro, recorreu-se às moradas disponibilizadas para cada empresa no Ficheiro de Empresas
dos Quadros de Pessoal, com base nas quais foi efectuado um exercício de georeferenciação,
recorrendo a tecnologia GPS, o que permitiu a localização precisa na AMP de cada uma das empresas
com capital estrangeiro dominantemente espanhol (Figura 10).
Figura 9. Repartição espacial concelhia das empresas com capital espanhol na AMP, 2005
Empresas com capital espanhol
(% concelhia no total da
Área Metropolitana do Porto)

Póvoa
de Varzim

p

p

p

(

ausência
de empresas
com capital
espanhol
ausênciadedesedes
empresas
com capital
espanhol
Vila
do Conde

Trofa

0.1 - 5
5.1 - 10
10.1 - 15
24.2
32

St. Tirso

Maia
Valongo

Matosinhos

N

Porto
Gondomar

0

10 Km.

Vila Nova
de Gaia
Espinho

Sta. Maria
da Feira
Arouca
S. João
da Madeira

Fonte: elaborado a partir da identificação das empresas com capital social espanhol em 72% do universo das empresas com capital
estrangeiro sedeadas da AMP.
Nota: o universo das empresas com capital estrangeiro foi extraído dos ‘Quadros de Pessoal – 2005’ do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social.
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Este exercício de georeferenciação permite conhecer, com uma maior precisão, as preferências
locativas deste tipo de investimento, desde logo a valorização de locais com boas acessibilidades
rodoviárias; a preferência de alguns grupos económicos espanhóis para a aplicação dos seus capitais
sobretudo em parques empresariais devidamente planeados; ou a tentativa de beneficiação das
especializações produtivas locais. Na sequência destes três factores de localização preferenciais pode
referir-se, grosso modo, a concentração do investimento espanhol em torno das seguintes áreas:
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Figura 10. Repartição espacial das empresas com capital espanhol na AMP, 2005

Indústrias transformadoras
Construção
Comércio por grosso e a retalho
Alojamento e restauração
Transportes, armazenagens e comunicações
Actividades financeiras
Actividades imobiliárias e serviços às empresas

N

Outras actividades

Fonte: elaborado a partir da identificação das empresas com capital social espanhol em 72% do universo das empresas com capital
estrangeiro sedeadas da AMP.
Nota: o universo das empresas com capital estrangeiro foi extraído dos ‘Quadros de Pessoal – 2005’ do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social.
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- em Valongo na Zona Industrial da Varziela, junto à A28 Porto-Caminha, com a concentração
sobretudo de actividades de comércio por grosso (materiais de construção e acessórios para
automóveis);
- em Matosinhos, em Perafita/Freixieiro, junto ao Porto de Leixões e no cruzamento da A28
com a CREP (Cintura Regional Externa do Porto), com a concentração sobretudo de empresas
transportadoras;
- na Maia, mais concretamente na Zona Industrial da Maia e no cruzamento da CREP com a
A3 Porto-Valença;
- na área mais central e de maior urbanidade da AMP onde se tendem a concentrar os
investimentos espanhóis relacionados com actividades financeiras e serviços às empresas,
destacando-se sobretudo o centro de Matosinhos e a parte ocidental da cidade do Porto
(sobretudo a Boavista e a Zona Industrial de Ramalde);
- a sul do Douro o investimento espanhol está disperso por Vila Nova de Gaia, sobretudo pelas
suas pequenas zonas industriais, como a de Grijó perto da A1 Porto-Lisboa, ou das Lajes no
cruzamento da A1 com a A29 Gaia-Estarreja;
- no sistema urbano Santa Maria da Feira/São João da Madeira verifica-se também alguma
concentração de investimento espanhol, relacionado com a especialização do tecido produtivo
local e a exploração de algumas economias de aglomeração, como seja a indústria do calçado
em São João da Madeira ou da cortiça em Santa Maria da Feira.

6. O Investimento Directo Espanhol – estratégias de inserção no mercado nacional das
empresas com capital espanhol instaladas na Área Metropolitana do Porto
Procura-se agora analisar os traços gerais que comandam as estratégias de inserção no mercado
nacional por parte dos empresários espanhóis que investem na AMP. Desde logo importa referir que
para cerca de ¾ destes grupos económicos espanhóis as suas estratégias de internacionalização
resumem-se exclusivamente ao investimento em Portugal (Figura 11). As restantes empresas que têm
uma maior diversificação geográfica dos seus investimentos revelam opções muito variadas,
destacando-se sobretudo a aplicação de capitais noutros países europeus de maior proximidade (Itália
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e França), bem como em países com os quais Espanha apresenta laços culturais e históricos mais
fortes (como o México)25.

Figura 11. Empresas com capital espanhol na AMP, segundo o número de países em que se baseia a
sua estratégia de internacionalização, 2008
70,0

60,0

59,3%

% de empresas

50,0

40,0

30,0

20,0

17,3%
14,9%

10,0
4,9%
2,4%

1,2%

8 a 10 países

11 a 13 países

0,0
1 país (apenas
em Portugal)

2 a 4 países

5 a 7 países

14 a 16 países

Nº de países com filiais

Fonte: elaborado com base em 72% das empresas de capital estrangeiro na AMP que este estudo identificou como sendo de capital
dominantemente espanhol. Os dados foram recolhidos através da consulta dos websites destas empresas.

Para compreender as motivações que suportam as decisões destes investimentos na AMP, bem como
as dificuldades sentidas na entrada do mercado nacional, ou as estratégias de integração no mercado
regional de enquadramento, recorre-se agora às informações obtidas com um inquérito que foi
respondido por uma amostra composta por cerca de 1/3 das empresas com capital espanhol da AMP.
Os casos dos grupos económicos presentes em 10 ou mais países coincidem sobretudo com
grandes multinacionais. Este estudo permitiu constatar que nalguns casos tratam-se de
multinacionais (sobretudo Americanas e Francesas) que usam as suas filiais espanholas como
“ponte” para os investimentos em Portugal, representando no caso da AMP uma fatia de mais
de 10% do total das empresas com capital espanhol.
25
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Desde logo este inquérito demonstrou que para a maioria destes grupos económicos espanhóis (60%)
Portugal constitui a sua primeira experiência de internacionalização, sendo este investimento
percepcionado, por muitos dos inquiridos, como uma experiência para testar o processo de
internacionalização, que a prazo pode posteriormente levar à aplicação de capitais noutros mercados.
A principal motivação para o investimento na AMP não parece passar pela procura e exploração de
factores de produção mais vantajosos (como sendo um eventual custo de mão-de-obra mais reduzido),
mas sobretudo pela necessidade destes grupos económicos ganharem maior dimensão por via de um
alargamento de mercados. Segundo informações obtidas nos inquéritos a procura de novos mercados
decorre em grande parte de uma concorrência forte ou muito forte no mercado Espanhol no domínio de
actuação destas empresas. Veja-se que 55% das empresas inquiridas consideraram a concorrência no
mercado regional da AMP média ou fraca, face a apenas 28% que conotaram estes níveis de
concorrência ao mercado espanhol.
Como foi anteriormente referido são grupos económicos que na sua maioria foram criados há já várias
décadas e cujas dinâmicas de crescimento estão dependentes da capacidade que revelarem para a
ampliação dos seus mercados (veja-se que 60% das empresas inquiridas demonstrou escoar os seus
produtos ou vender os seus serviços apenas no mercado português). Em alguns casos, e para este
processo de alargamento de mercados, o investimento em Portugal representa um salto qualitativo na
implementação das estratégias de internacionalização das empresas espanholas, abrindo mesmo um
potencial de cooperação na conquista de mercados extra-pensinsulares com os quais Portugal tem
relações privilegiadas, como o Brasil ou Angola.
Estes grupos económicos espanhóis ao aplicarem os seus capitais na AMP preferem fazê-lo em
empresas onde detenham participações maioritárias (estão nesta situação mais de 90% das empresas
inquiridas), verificando-se mesmo que quase 70% das empresas inquiridas têm um capital social
totalmente detido por grupos espanhóis. Estes dados contrariam assim os traços gerais de
caracterização do investimento espanhol em Portugal, apresentados pela Câmara de Comércio e
Indústria Luso Espanhola, que referiu que em Portugal existem menos de 30% de empresas com
capitais espanhóis com participações maioritárias (ICEP Portugal, 2006).
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Ou seja, os dados deste estudo revelam que é reduzido o número de empresários que criando uma
nova empresa de raiz na AMP (a opção preferida de inserção no mercado nacional26), ou fazendo
aplicações financeiras em empresas portuguesas já existentes, o façam sem que a gestão desse
investimento fique sobre a sua liderança, embora na maioria dos casos isso obrigue à contratação de
gestores dadas as especificidades do mercado português.
Esta centralização no controlo dos investimentos é considerada favorável para estruturar o
funcionamento destes grupos económicos numa lógica de rede, permitindo, por exemplo, um
acréscimo de produtividade por via duma optimização de recursos partilhados. Veja-se, por exemplo,
que muitos dos serviços considerados de apoio ao processo produtivo (mais de 1/3 dos serviços
recrutados internamente ao grupo económico a que pertencem estas empresas da AMP) são
disponibilizados pela sede da empresa em Espanha ou suas delegações no país vizinho (Figura 12).
Em relação à parcela dos serviços de apoio que são contratados externamente ao grupo económico
em que se enquadra a empresa, verifica-se que embora se estruturem redes de subcontratação que
incorporam serviços prestados por empresas espanholas, a grande maioria (mais de 90% das
contratações externas à empresa) são contratados a empresas portuguesas prestadoras de serviços
às empresas. Trata-se portanto de IDE que de algum modo contribui para a dinamização da economia
regional em que se inscreve, envolvendo agentes económicos locais na estruturação das suas redes
de subcontratação (sobretudo instalados no concelho do Porto, onde se concentram os serviços da
AMP de maior especialização, mas também no concelho da Maia que constitui o segundo principal pólo
fornecedor de serviços a estas empresas).
Contudo e em consequência da já referida debilidade do sector dos serviços às empresas na AMP,
sobretudo face ao peso económico e industrial deste território, verifica-se que parte das necessidades
das empresas com capital espanhol na AMP são supridas com o recurso a serviços prestados por
empresas instaladas em Lisboa, que estendem assim até à AMP a sua área de influência. É assim
26
A inserção no mercado nacional através da criação de uma empresa de raiz foi a opção referida por quase 70% dos grupos
económicos espanhóis que investiram na AMP.

1639

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

claramente visível a afirmação da AML como a principal concentração portuguesa de serviços de maior
especialização e valor acrescentado (a presença que ai se verifica dos serviços de nível hierárquico
superior deve-se a uma base económica onde constam sectores industriais com actividades mais
intensivas em conhecimento e tecnologia avançada), enquanto a aglomeração do Porto
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Figura 12. Proveniência dos serviços usados no processo produtivo por parte das empresas com capital spanhol na AMP, 2008
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Fonte: inquérito aplicado (Jan.-Mar. 2008) a 1/3 das empresas com capital espanhol na AMP identificadas neste estudos.
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tem uma estrutura produtiva não tão rica ou diversificada em termos de serviços, em grande
parte devido a um perfil industrial mais tradicional e recursos humanos não tão altamente
qualificados como aqueles que é possível encontrar em Lisboa.
Por fim, e em relação às principais queixas sentidas por estes empresários no processo de
entrada no mercado português, destaca-se sobretudo o excesso de burocracia, o que demonstra
que não são ainda perceptíveis, ou suficientes, as medidas governamentais que têm vindo a ser
implementadas com o objectivo da simplificação dos processos no relacionamento entre as
empresas e a administração pública. Todavia, e apesar de algumas dificuldades na adaptação
ao mercado português que revela em certos aspectos uma distinta cultura empresarial, constatase que, em termos de perspectivas futuras, mais de 2/3 das empresas inquiridas planeiam
reforçar o seu investimento em Portugal. Numa parte considerável dos casos (24%) ponderam
mesmo reforçar esse investimento diversificando os ramos de negócio, o que traduz bons níveis
de satisfação com a sua presença no mercado português.

7. Conclusões
Procurando agora sintetizar em traços muito gerais as principais conclusões deste estudo,
importa desde logo referir que em termos de empresas de capital estrangeiro o investimento
espanhol é não só o mais expressivo na AMP em número de empresas, como é também o
dominante na maioria dos seus concelhos, destacando-se sobretudo uma maior atractividade de
investimento espanhol por parte dos concelhos do Porto, Maia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.
No que respeita às preferências locativas das empresas com capital espanhol na AMP destacase sobretudo a valorização de locais com boas acessibilidades e, em muitos casos, detecta-se
uma predilecção pela sua instalação em parques empresariais acessíveis e devidamente
planeados. O padrão de distribuição geográfica destas empresas está também relacionado com
a especialização dos tecidos produtivos locais e a procura de algumas economias de
aglomeração (visível sobretudo em algumas actividades como, por exemplo, os transportes
rodoviários, o comércio por grosso, os serviços às empresas, a indústria da cortiça ou do
calçado).
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Quanto ao perfil destas empresas com capital espanhol instaladas na AMP, estas pertencem
sobretudo ao grupo das actividades de comércio (comércio por grosso) e, comparativamente a
outras proveniências importantes de investimento estrangeiro captado pela AMP (sobretudo
alemão e francês), as empresas de capital espanhol distinguem-se pela sua menor dimensão em
termos de pessoas ao serviço, capital e volume de negócios. Este cenário distingue-se também
do investimento de Portugal em Espanha que é sobretudo dominado por grandes grupos
económicos (Pires e Nunes, 2006), não se aventurando tão facilmente as pequenas e médias
empresas portuguesas, comparativamente às espanholas, a lançar estratégias empresariais que
lhes permitam beneficiar da totalidade do mercado ibérico.
A Catalunha é a principal região emissora de investimento externo para a AMP, seguida da
Comunidade de Madrid e da Galiza. Estas são as principais proveniências deste investimento
que está sobretudo associado a grupos económicos espanhóis com uma história empresarial de
várias décadas A maior parte destes grupos económicos espanhóis esta a ter na AMP a sua
primeira experiência de internacionalização, tendo como objectivo primordial o reforço do seu
crescimento e dimensão por via de um alargamento de mercados. Globalmente são registados
bons níveis de satisfação com esta aplicação externa de capitais, verificando-se mesmo, em
termos de expectativas futuras, a programação do reforço dos investimentos em Portugal no
curto-médio prazo por parte dos grupos económicos espanhóis já instalados na AMP.
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A Contribuição dos Factores Espaciais nos Investimentos
Brasileiros em Portugal

Tomas Ponce Dentinho (Universidade dos Açores)
Joaquim Ramos Silva (ISEG)
Cristiano Dias Cechella (ISEG)
Sumário
O crescente interesse por parte das empresas brasileiras em se instalar em outros países,
principalmente nos últimos anos, é algo novo para a economia brasileira e para os países
emergentes em geral. Este artigo trata-se da nova viragem dos investimentos directos
brasileiros em Portugal nos últimos anos, dentro da nova dinâmica da globalização das
economias. Com especial atenção aos factores espaciais de tais investimentos e sob a luz
das teorias e determinantes que procuram explicar o investimento estrangeiro,
colocaremos ainda dois casos de empresas que estão a investir em Portugal, a WEG S/A e
Lusosider S/A, a qual pertence a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), indústrias que
começaram a sua internacionalização neste milénio. Analisado os investimentos
brasileiros em Portugal, concluímos que, por factores inerentes a suas capacidades
competitivas e com a facilitação das relações histórico-linguístico-culturais, possuem
grandes possibilidades de sucesso neste mercado.
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1. A globalização e a ascensão dos países emergentes como investidores
internacionais
O termo globalização possui diversos significados. Utilizaremos o conceito de globalização
utilizado por Bhagwati (2004), a qual consiste na “integração das economias nacionais na
economia internacional através do comércio, investimento directo estrangeiro (IDE), capitais de
curto prazo, fluxo internacional de trabalhadores e pessoas em geral e fluxos de tecnologia”. Os
grandes actores deste fenómeno são as empresas multinacionais27. De acordo com dados
publicados pela UNCTAD (2006), existem 77.000 empresas multinacionais (MNEs), e
correspondem a um total de 770.000 afiliadas. A soma dos investimentos destas empresas
representa 22% do PIB global, contra 5% em 1980.
Este processo de globalização pelo qual está passando a economia mundial traz também
profundos efeitos sobre o desenvolvimento económico dos países. Ela pode propiciar grandes
benefícios produtivos aos mesmos, caso os mesmos utilizem políticas apropriadas. A distância
económica, por exemplo, vem diminuindo rapidamente, em virtude das novas tecnologias de
informação. Assim, a protecção natural que os países se beneficiavam reduziu-se, e a
competição internacional é mais rápida e intensa. Mas, ao mesmo tempo, a globalização abre
novos mercados e oportunidades. Este encurtamento de distâncias faz os exportadores
alcançarem o mercado internacional com maior eficiência. Pode possibilitar também que os
importadores tenham acesso a produtos e serviços mais baratos e que os consumidores
disponham de maior informação na escolha de um produto ou serviço.
Para continuarem competitivas, as organizações necessitam constantemente adoptar novas
tecnologias ( não apenas produtos e processos, mas também novos métodos de gestão e
relações inter-empresariais). Neste contexto, a capacidade de gerar o desenvolvimento depende
da capacidade das empresas e países de ter acesso rapidamente a essas novas tecnologias e
usá-las eficazmente. Ao mesmo tempo, a abertura comercial e o acesso as novas tecnologias
proporciona aos países se especializarem de maneira mais profunda em processos e funções
que possuem uma maior vantagem competitiva, e a partir daí aumentam o valor agregado em
27

“ Existem várias definições bastante técnicas de uma firma multinacional, mas
refiro-me simplesmente a uma firma de uma particular nacionalidade com
subsidiárias total ou parcialmente suas em duas ou mais economias…” (Gilpin,
2000: 164).
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funções específicas dos seus produtos e serviços, competindo de forma muito mais vantajosa no
mercado global. Na actualidade o tempo de aprendizagem da produção de produtos de baixa
para alta tecnologia um dado sector tende a ser cada vez menor pelo próprio dinamismo que a
globalização nos coloca. Um exemplo colossal é o crescimento da China: ela precisou de 13
anos para duplicar o seu PIB por habitante – entre 1970 e 1983. Se compararmos com os
pioneiros da industrialização, os ingleses, os quais levaram 58 anos, e dos Estados Unidos (47
anos), percebemos o quanto a era da Net, do jacto, da viagem barata, da liberalização das
trocas e da crescente importância de instituições como o Organização Mundial do Comércio
ajudaram a China a aprender mais rápido.
Os padrões de vantagem competitiva se modificam fundamentalmente em resposta a duas
forças: inovação e relocalização. A indústria farmacêutica, por exemplo, cresce em virtude da
inovação, pois se beneficiam pouco dos baixos salários. Os electrónicos se beneficiam das duas,
inovação e relocalização, já que seus processos de baixa tecnologia podem ser localizado em
países da mão-de-obra intensiva. Já a indústria têxtil é impulsionada pela relocalização. Outros,
como automóveis, passam por alguma relocalização, mas sua complexidade tecnológica e o
valor de alguns de seus componentes essenciais requer que as distâncias sejam pequenas.
As multinacionais são a força motriz deste processo, e por isso a importância dada pela maioria
dos países na atracção do investimento directo estrangeiro (IDE). Pela própria competição,
podem ser forçadas a se concentrar no seu negócio central e oferecer oportunidades a
fornecedores externos ou da localidade onde está inserida. O IDE é fundamental para a
focalização e atracão dos agentes internacionais, o que possibilita a criação de cadeias globais.
E quanto mais dinâmica for a cadeia de valor, maior a tendência de permanecerem onde estão
localizadas, aumentando assim os salários (ao contrário do sector têxtil, por exemplo). Ressaltase aqui a enorme importância que possuem os Estados, através do fortalecimento das
instituições (justiça, agências reguladores, fortalecimento da concorrência), do investimento em
educação, saúde, segurança, infra-estrutura, pesquisa e desenvolvimento, fundamentos
macroeconómicos sólidos, como estimulador dos diversos sectores da economia, de forma que
os investimentos possam prosperar e as novas ideias florescer. Também a relação entre o IDE e
desenvolvimento económico difere de economia para economia, variando de acordo com as
características de cada país, não existindo assim uma única fórmula. Para entender o que
acontece, precisamos analisar outros factores culturais do país. Os chineses, por exemplo, são
mais activos nos negócios. Já a Índia valoriza mais a ciência, educação e serviços de saúde. Na
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Índia encontramos mais indústrias de alta tecnologia do que na China. No entanto, em ambos o
IDE é um factor fundamental para o desenvolvimento económico.
É fundamental também priorizar o ambiente macroeconómico. Para Porter (1990) “ a
macroeconomia é resultado e não causa primária do nível de vida. A competitividade é
construída por empresários e trabalhadores que tem a capacidade de inovar e melhorar, e por
investimento do Estado em áreas vitais no futuro”.
Enfim, de forma geral, pois tal divisão é ténue, alguns países foram bem sucedidos com
estratégias autónomas, mantendo a tecnologia estrangeira afastada enquanto criavam
qualificação das suas empresas locais. Outros vincularam-se ao sistema de produção das
multinacionais, tornando-se fornecedores de produtos intensivos de mão-de-obra, sem que
dispusessem de qualificação significativa. Há países combinaram o IDE com políticas industriais,
os que utilizaram as multinacionais como força motriz do crescimento económica e, por fim,
houveram os que investiram numa sólida administração da economia e atitudes que
estimulassem os negócios.
Neste ambiente enquadra-se a ascensão dos países emergentes. De acordo com a UNCTAD
(2007), produção agregada das economias emergentes atingiu um marco importante em 2006:
atingiu mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, medido em termos de paridade
de poder de compra (PPP, na sigla em inglês). Os emergentes estão a potencializar o
crescimento mundial e a causar um forte impacto sobre inflação, juros, salários e lucros
empresariais nos países. A participação dos emergentes nas exportações mundiais saltou de
20%, em 1970, para 43% em 2005. Consomem mais de metade da energia mundial e
respondem por 80% do crescimento na demanda de petróleo de 2001 a 2006. Eles também
detêm 70% das reservas cambiais mundiais. Entre 1870 e 1913, o PIB mundial per capita
cresceu em média somente 1,3% ao ano. Isso significa que a primeira década deste Século XXI
poderá testemunhar o mais rápido crescimento da renda mundial média de toda a história.
Quando os EUA e o Reino Unido estavam se industrializando, no Século XIX, levaram 50 anos
para dobrar suas rendas reais per capita; hoje, a China está realizando a mesma proeza em
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nove anos. Essa crescente vitalidade nas economias emergentes não se trata de uma
substituição geográfica de produção. Os emergentes fazem aumentar a renda real no mundo
rico, ao fornecer mercadorias mais baratas, como forno microondas e computadores, permitindo
que as empresas multinacionais alcancem maior economia de escala e estimulando o
crescimento da produtividade por meio do estímulo competição.
O IDE das economias emergentes cresceram consideravelmente e agora representam
aproximadamente 18% dos outflows mundiais, conforme constata-se no gráfico 1. Mostra-se
que o IDE externo das economias emergentes IDE flutuou entre menos de 4% ao elevado 18%.

Gráfico 1- Economias emergentes: outflows de IDE
como percentagem do total mundial, 1971-2005
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Fonte: FMI e UNCTAD

O quadro 1 abaixo nos mostra os 15 maiores países emergentes em termos de Stock de
investimento no exterior. Em 1980, Brasil conduziu à lista de fontes de IDE, seguida pela
província de Formosa da China, a Argentina e a África do Sul. Alguns países do oeste da Ásia e
os países africanos do norte estavam também entre os investidores principais. Em 1990,
enquanto o Brasil remanescia no alto, as mudanças eram visíveis para muitos outros países. Os
novos países industrializados da Ásia - Hong Kong (China), a república da província de Coreia,
Singapura e Formosa da China - assim como China e Malásia estavam entre as 12 fontes
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superiores. Desde 2000, a Federação Russa emergiu como uma fonte de IDE, movendo-se para
a terceira posição em 2005. O stock externo de IDE do país disparou de $20 bilhões em 2000 a
$120 bilhões em 2005. Abaixo no ranking, mais também em ascensão, pode-se destacar o
México. Argentina e África do Sul diminuíram gradualmente no ranking desde 1990, enquanto a
China remanesceu firmemente nos 10 superiores.

Economias emergentes: os 15 principais investidores, 1980, 1990, 2000 e 2005
Ranking
1

País
Brasil

1980
38 545

2

Taiwan

13 009

País
Brasil

1990
41 044

País
Hong Kong

2000
388 380

Taiwan

66 655

País
Hong Kong
Ilhas
Virgens

2005
470 458
123 167

Taiwan

30 356
15 004

Ilhas Virgens

64 483

Rússia

120 417

11 920
7 808
6 057
4 455
4 188

Singapura
Brasil
África do Sul
China
Coreia

56 766
51 946
32 319
27 768
26 833

110 932
97 293
71 556
46 311
44 480

28 040

3

Argentina

5 970

4
5
6
7
8

África do Sul
México
Kuwait
Líbia
Panamá

5 541
1 632
1 046
870
811

África do
Sul
Hong Kong
Singapura
Argentina
China
Panamá

9

Bermudas

727

Kuwait

3 662

Malásia

22 874

10

Singapura

623

México

2 672

21 141

11

Bahrein

598

Malásia

2 671

12

Botswana

440

2 301

20 141

13

Bahamas

285

1 873

Bermudas

14 942

Argentina

22 633

14
15

Arábia Saudita
Malásia

239
197

Coreia
Arábia
Saudita
Bermudas
Líbia

Argentina
Ilhas
Cayman
Rússia

Singapura
Taiwan
Brasil
China
Malásia
África do
Sul
Coreia
Ilhas
Cayman
México

1 550
1 321

Chile
México

11 154
8 273

Chile
Indonésia

21 289
13 735

Todas
economias
desenvolvimento
e
transição

20 553

38 503
36 478
33 747

em
em
72 307

148 913

893 102

1 399 963

O Brasil tem a mais forte posição externa da América Latina, sendo a fonte de aproximadamente
40% do stock de IDE. Seus fluxos de IDE foram dirigidos principalmente aos centros financeiros
offshore, dois terços deles para Ilhas Cayman, Bahamas e as Ilhas Virgens britânicas em 2005.
Há também stock considerável de IDE brasileiro em outros países da América Latina, tais como
Argentina e Uruguai, e em países desenvolvidos como Reino Unido, Dinamarca, Luxemburgo,
Espanha, Portugal e os Estados Unidos. Além dos centros offshore, os sectores com maior
investimento são o comércio, minas e construção. Entretanto, se considerarmos que o
investimento em centros financeiros offshore podem ser direccionados para outros países, o
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investimento brasileiro no exterior pode estar mal compreendido, tanto em termos geográficos
quanto na diversidade dos sectores envolvidos.

O gráfico 2 compara o Brasil a alguns países seleccionados, onde verificamos que este país,
apesar de estar no início da sua internacionalização de empresas, possui, em valores absolutos,
stocks similares de IDE no exterior em relação a alguns países desenvolvidos.

Gráfico 2: Brasil e países seleccionados: Stock de IDE, 2006
mil milhares de dólares
Índia
China
Mexico
Chile
Brasil
Noruega
Portugal
Irlanda
Finlândia
Austria
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Fonte: UNCTAD

Na próxima secção, será referido algumas teorias e estudos empíricos relacionados ao IDE, os
quais procuram entender porque as empresas investem em outra localização espacial que não o
seu próprio país.

2. Teorias e estudos empíricos do investimento directo estrangeiro
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. Mercado doméstico: normalmente é mensurado no produto interno bruto (PIB), bem como sua
taxa de crescimento e renda per capita. Um mercado doméstico grande permite a exploração de
economias de escala. Evidências empíricas evidenciam a significância do tamanho do mercado
hospedeiro como determinante do investimento directo estrangeiro. Trevisan, Daniels e Arbeláez
(2002), procuraram avaliar o impacto das três dimensões da reforma de mercado (dimensão
macroeconómica, micro económica e institucional) sobre os fluxos de IDE em sete países da
América Latina, no período de 1988-1999. Os resultados mostram que apenas o Produto Interno
Bruto, os programas de privatização e a inflação foram considerados factores significativos no
processo de tomada de decisão de investimento directo. Ou seja, o tamanho do mercado e o
grau de estabilidade macroeconómica representam as principais forças que influenciaram os
projectos de investimento de EMNs na região.
Integração regional: com a globalização económica, a partir de 1990 surgiram mercados ainda
maiores, os chamados blocos de integração regional. De forma geral, a integração dinamiza a
relação comercial entre os países formadores do bloco, enquanto a protecção tarifária inibe as
importações de países não formadores do bloco. Estes efeitos tendem a aumentar os fluxos de
IDE para os países integrados ( Medeiros, 1996). Blomstrom e Kokko, 1997) argumentam que o
alargamento do mercado é muito mais significativo do que as tarifas para induzir o IDE, e que
este depende em grande medida das mudanças económicas, politicas e sociais provocadas
pelos acordos e das vantagens de localização dos países e empresas que participam destes
processos. Países pequenos, por exemplo, tendem a ser vistos pelas MNEs como inserido num
mercado bem mais amplo, diminuindo a desvantagem de não ter grande dimensão.
. Taxas de juro: também são uma variável importante, na medida que, pelo menos no
investimento inicial, o IDE tende a ser financiado no país de origem. Assim, se o custo no país de
origem for menor que no país de destino, as empresas investidoras terão uma vantagem de
custos sobre suas concorrentes no país hospedeiro (Domingo e tal, 2001).
Taxa de câmbio, balanço de pagamentos e áreas monetárias comuns: Aliber (1970,1971)
apresenta a hipótese que explana o FDI em termos da força relativa da moeda do país. Uma
empresa que pertença a um país com moeda forte tende a investir no exterior (serem origem de
IDE), ao contrário do país com moeda fraca, o qual predominaria ser recipiente de IDE por estar
associado a maior risco. Esta hipótese é baseada no mercado de capitais, no risco da taxa de
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câmbio e na preferência do mercado por moedas fortes. O autor argumenta ainda que uma MNE
localizada numa área de moeda forte é habilitada, baseada na reputação, a pedir emprestado a
taxas mais baixas no país hospedeiro do que as empresas locais. Froot e Stein (1991)
evidenciam que uma moeda fraca pode ser associada aos inflows de IDE por causa das
imperfeições de mercado que fazem o custo do financiamento externo ser maior do que o
interno. Ao analisar os dados dos EUA, mostraram que os inflows de IDE estão relacionados
negativamente com o valor real do dólar.
As taxas de câmbio também exercem fundamental importância sobre o IDE, porque o mesmo
poder ser visto como uma alternativa as exportações. Então, se a moeda doméstica aprecia em
relação a outra, as MNEs situadas no país de origem terão dificuldade em exportar a medida que
as mercadorias domésticas tornam-se menos competitivas (taxa nominal de juros e inflação). Se
a apreciação da moeda doméstica persiste, a MNE pede decidir investir no exterior, aumentando
o IDE.
A literatura tem confirmado esta hipótese, ou seja, que uma sobrevalorização de moeda está
relacionada com outflows de IDE, enquanto que a subvalorização é associada a inflows (Froot e
Stein, 1991; Caves, 1988).
O balanço de pagamentos é uma variável também relevante, principalmente quando o
investimento é realizado por países com grandes deficits. O governo poderá aplicar medidas de
restrição ao movimento de capitais, entre outras. Lucas (1993) encontrou uma correlação
positiva entre IDE e reservas internacionais do país investidor.
. Custo laboral
Outro factor determinante para as empresas investirem no exterior está relacionado aos custos
de trabalho. As empresas podem reduzir seus custos de produção através da transferência de
factores de produção para países onde o factor trabalho é mais barato, tal como evidencia o
trabalho de Caves e tal (1982). Assim como nos determinantes do IDE já citados, a evidência da
relevância dos custos de trabalho não é conclusiva. Outro item relevante para as empresas
decidirem investir no estrangeiro é importância de analisar suas decisões baseadas nos custos
de trabalho absolutos e relativos, através de comparação entre países (Tsai, 1991). Landsbury et
al (1996) testaram os determinantes do IDE no leste europeu analisando os custos relativos de
trabalho entre os países em análise com resultados consistentes. Nesse contexto, podemos
analisar a importância não apenas dos custos, mas também das capacidades dos trabalhadores,
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no sentido de que uma empresa pagará altos salários desde que a qualidade desta mão-de-obra
tenha relevância nos seus resultados (Venables, 1996).

Já a relação entre o IDE e a

produtividade continua a apresentar ambiguidade. Djankov e Hoekman (2000) e Kathuria (2000)
encontram efeitos negativos da presença de multinacionais sobre as firmas domésticas, usando
dados de painel para as indústrias da República Checa e Índia, respectivamente. Por outro lado,
outros trabalhos, como Driffield (2000) e Liu et al. (2000), ambos para indústrias do Reino Unido,
detectam resultados positivos. Em detalhado estudo empírico para um amplo conjunto de países,
Arena (2002), por seu turno, detecta um impacto positivo do IDE sobre a produtividade total dos
factores e o crescimento económico, especialmente quando o IDE interage com o capital
humano local. Em estudo recente para o caso brasileiro, Bonelli (1998) afirma que, inicialmente,
parece existir base para argumentar que o IDE contribuiu para elevar a produtividade e
competitividade no Brasil nos anos 1990.
. Geografia económica: relaciona-se na relação entre tamanho de mercado e distância: o volume
de transacções entre dois países tendem a aumentar se suas rendas aumentam, e diminuir se a
distância entre ambos aumenta, designadamente devido aos custos de transporte. Colins e
Rodrik (1991) demonstraram que a proximidade ao mercado europeu é um aspecto importante
na decisão entre exportar ou investir. Buckley e Casson (1998) sugerem o aumento do IDE em
relação ao comércio quando as tarifas ou custos de transporte são elevados. Cechella, Dentinho
e Ramos Silva (2008) demonstraram, ao analisar os efeitos de substituição ou
complementaridade entre IDE e comércio internacional, o maior efeito do primeiro.
. Paradigma eclético: desenvolvido por Dunning (1997,1998), sustenta que a primeira condição
para a empresa internacionalizar-se é contar com vantagens competitivas que lhe permitam
posicionar no mercado melhor do que seus concorrentes no mercado hospedeiro. Estas podem
ser originadas de activos intangíveis – marcas, patentes, capacidades tecnológicas e de gestão,
marketing, bem como da possibilidade de evitar ou explorar os efeitos das intervenções
governamentais (quotas, tarifas). De posse destas vantagens, a empresa deve verificar se é
mais rentável incorporar ou organizar uma unidade produtiva no exterior do que exportar ou
licenciar, o que a literatura chama de “ vantagens de internalização’. Por último, o país a ser
investido deve ter alguma vantagem de localização, como a posse, o custo e/ou qualidade dos
recursos naturais, a qualidade dos recursos humanos, das infra-estruturas e instituições, o
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tamanho e características do mercado, o grau de estabilidade económica e política, os custos de
transportes, os incentivos ao capital estrangeiro, entre outros.
Nesse contexto, Dunning (1994) classifica o IDE de acordo com as suas motivações, as quais
são: resource seeking, market seeking, efficiency seeking e strategic asset seeking. As duas
primeiras motivações associam-se aos objectivos do investimento inicial, enquanto outros dois
correspondem a modos de expansão de uma empresa já estabelecida no país hospedeiro.
Resource seeking são os investimentos realizados para explorar os recursos naturais ou mãode-obra não qualificada; já os market seeking visam explorar o mercado doméstico do país
receptor e eventualmente do seu vizinho.
A medida que as condições do mercado (concorrência, medidas governamentais. ..) se
desenvolvem, os investimentos market seeking são seguidos por investimentos efficiency
seeking, os quais visam racionalizar a produção para explorar formas de especialização e
localização. Os processos de integração regional, a diminuição dos custos de transportes e os
avanços nas telecomunicações favorecem tais estratégias através da complementação das
operações das filiais da multinacional. Já as estratégias strategic asset seeking compreende em
adquirir recursos e competências que propiciem a multinacional manter e/ou aumentar suas
principais competências competitivas, que podem se referir a capacidades de inovação, acesso
a canais de distribuição, melhor conhecimento do seu consumidor…
. Escola de Upsala ou escola nórdica: destaca os factores não económicos não decisão de uma
empresa de investir no exterior. Tal como dissemos na primeira secção a competição tende a ser
cada vez mais aberta. P. A. Van Bergeijk (1996) nos diz: “ Nas condições de concorrência
internacional livre e plena, um país será mais capaz de manter a sua posição em áreas onde tem
um forte afinidade cultural”. Breton (1999) aprofunda a relação empírica entre língua e comércio
constatando que “por outras palavras, é por causa da língua que os países que falam inglês ou
alemão realizam mais comércio entre eles do que com os outros e não porque – como acontece
com os países que falam alemão – são vizinhos. Este é um resultado muito importante”. Por fim
Jonh F. Helliwell (1998) complementa dizendo que “partilhar uma língua comum tem um grande
e significativo efeito sobre a intensidade do comércio. Estima-se que dois países que têm a
mesmo língua têm fluxos bilaterais de comércio 1.7 vezes maiores do que dois outros países que
se encontrem em idênticas circunstâncias, mas sem essa característica comum
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Assim a escola de Upsala enxerga a internacionalização como um processo onde as empresas
aumentam gradualmente o seu envolvimento internacional, entrando sucessivamente em novos
mercados, levando em consideração o conceito da distância psicológica, a qual é definida
através de diferenças na linguagem, cultura, sistemas políticos… ou seja, variáveis que
influenciam o fluxo de informação entre a empresa e o mercado. As empresas começam a sua
internacionalização em mercados que podem mais facilmente entender onde estão os riscos e
oportunidades. Johanson e Vahlne (1977) argumentam também que a internacionalização é
mais derivada de pequenos ajustes no processo de trabalho de empresas e seu ambiente do
que uma estratégia deliberada.
De acordo com Silva (2001), “a lógica económica da língua comum (suas vantagens) estão
associadas a redução dos custos de comunicação ( tal como a moeda reduz os custos de
transacção), à formação de mercados naturais mais alargados (por exemplo, Portugal na União
Europeia e Brasil no Mercosul), e o fato de a língua trazer mais benefícios para um país quanto
maior o número de países e populações que a utiliza” .
Esta secção procurou enquadrar teorias que respondam ao porquê das empresas investirem no
exterior. Na próxima secção abordaremos a dinâmica dos investimentos brasileiros no exterior,
em particular dois cases na economia portuguesa.
. O Diamante de Porter: Porter (1990) coloca que o argumento da dotação de factores
tradicionais da teoria do comércio internacional é muito simplista. Argumenta que os factores
mais importantes para a vantagem competitiva não são inerentes, como argumenta HecksherOhlin, mas sim criados e que as categorias de factores terra, capital e trabalho são muito gerais.
Porter argumenta que a vantagem competitiva sustentável existe quando uma nação possui os
factores necessários para competir em determinada indústria, os quais seriam avançados e
especializados. Além da desta vantagem competitiva, elementos como condições da demanda,
estratégia da empresa, indústrias de suporte e congéneres, estrutura do sector e rivalidade
precisam ser analisados.

3. Os investimentos brasileiros em Portugal
Portugal é uma localização prioritária para as empresas brasileiras. Prova disso é o número de
empresas brasileiras instaladas naquele país, a segunda preferida em termos de localização

1659

Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

geográfica, logo após a Argentina. A posição do Brasil entre os 10 maiores investidores
estrangeiros em Portugal, a frente de vários países tradicionalmente investidores no exterior,
bem como o facto de estarem em Portugal empresas reconhecidas internacionalmente, em
diversos sectores da economia, e portanto, agregando valor à economia portuguesa, também
são pontos relevantes ao nosso objecto de estudo. Destacamos ainda outros factores, dentro do
contexto do estudo da geografia económica: (por em rodapé que conclusões mais
sistemáticas serão postas no final da tese)
. Mercado interno potencial relevante: com PIB per capita de U$ 17555,00 em 2005 (FMI),
Portugal é um mercado relevante para muitos sectores económicos.
. Base para mercado mais alargado, como a UE: sendo um país membro da União Europeia, e
tendo que obedecer as regras comuns que este facto lhe impõe, Portugal é visto por muitas
empresas brasileiras como um país central para o aprofundamento dos investimentos na União
Europeia. Acrescenta-se a isso o profundo vínculo cultural advindo da imigração europeia para o
Brasil, a partir do século XIX e as suas relações comerciais, também de longa data, e detectarse-á facilmente a importância deste bloco para os investimentos brasileiros.
Comparação com o investimento japonês, alemão, italiano e americano (rodapé)
. A geografia económica: a posição geográfica de um país em relação ao outro é um aspecto
essencial na medição do potencial do comércio e investimento. O Brasil, no contexto da América
do Sul, e Portugal, na União Europeia, fazem parte de plataformas continentais distintas e,
portanto, podem tirar a vantagem de serem pontos estratégicos visando aqueles mercados.
. Importância crescente para algumas empresas de integrarem-se em redes mundiais: o
fenómeno da integração e globalização abriu as fronteiras dos países. Para muitos sectores da
economia, isto representou a diminuição de barreiras proteccionistas, tarifárias ou não, e o
consequente aumento da concorrência. Assim, as empresas necessitaram reorganizar o seu
negócio através de medidas como a internacionalização das suas actividades, seja para ganhar
escala, seja para aperfeiçoar seus produtos ou serviços.
. O relacionamento sócio-político-cultural entre o Brasil e Portugal favorece o investimento: em
conjunto com os factores colocados acima, com certeza o relacionamento cordial entre os dois
países influenciou a escolha de Portugal para investir por parte das empresas brasileiras, e não
a Suíça, por exemplo.
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Em termos espaciais, dentro do universo de empresas brasileiras instaladas em Portugal, temos
a seguinte localização espacial:
Portugal: Investimentos brasileiros por distrito
( percentagem )

Entre douro e Minho
Trás-os-montes e Alto Douro
Beira Litoral
Beira Interior
Estremadura e Ribatejo
Lisboa e Setúbal
Alentejo
Algarve
Açores
Total

11,9
0,0
5,9
3,0
1,0
74,3
2,0
1,0
1,0
100,0

Fonte: próprio autor

Constata-se que as principais regiões são Entre o douro e Minho, com 11,95 e Lisboa e Setúbal,
com 74,3%. Isso deve-se, basicamente, porque os investimentos brasileiros em Portugal estão
fundamentalmente nos serviços, além dos factores de atracção provenientes da instalação mais
próxima a capital (logísticos, renda per capita, dinamismo…). 28
4. Casos
Nesta secção abordaremos dois cases de investimentos directos brasileiros que estão fazendo
sucesso em território português.. Em primeiro lugar, relataremos a experiência da WEG S/A,
indústria do sector eletro-eletrónico. Logo após, a Lusosider, empresa da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), será objecto de nossa análise. Por fim, faremos um quadro comparativo e
algumas considerações destas experiências.

4.1. Caso 1: WEG S/A
A WEG S/A é uma empresa com 100% de capitais brasileiros, nascida em 1961 e sedeada em
Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, que actua no sector eletro-eletrónico. É a empresa
líder na América Latina e está entre as maiores do mundo na fabricação de motores eléctricos
28

Uma análise descritiva pormenorizada está em fase de elaboração e faz parte da tese de doutoramento
do último autor, sob o tema “ A Ascensão dos Países Emergentes como Investidores Internacionais: o
Caso das Empresas Brasileiras em Portugal”, com a orientação do Prof. Dr. Joaquim Ramos Silva (ISEG)
e co-orientação do Prof. Dr. Tomaz Dentinho (UA) e do Prof. Dr. Gustavo Franco (PUC-RJ).
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industriais. Produz motores eléctricos de baixa e média tensão, variação electrónica de
velocidade, arrancadores suaves, aparelhagem industrial de baixa tensão, transformadores de
força e distribuição, geradores, tintas, vernizes e resinas industriais. É a nona maior
multinacional brasileira e está presente em mais de 100 países nos cinco continentes. Utiliza os
princípios da Qualidade Total e tem como meta ser o maior fabricante de motores eléctricos
industriais do mundo até 2007 (hoje é a segunda). Como parte deste objectivo, estabeleceu-se
em Portugal, na cidade de Maia, em Maio de 2002, através da aquisição da Efacec Universal
Motors, tradicional fabricante de motores eléctricos português, permitindo desta forma manter a
posição de líder de mercado em Portugal e dar continuidade a uma presença destacada nos
principais sectores de actividade das Engenharias, Industrias e utilities.
. A internacionalização e as principais motivações para o investimento directo em Portugal
Com a posse de mais de 80% do mercado brasileiro de motores eléctricos, a empresa começou
a sua internacionalização pelas Américas através da Argentina (2000, aquisição), e México
(2000, construção), com vista ao mercado mais amplo do NAFTA. Ambos os países foram
escolhidos tendo em vista as similaridades culturais com o Brasil, o que proporciona uma maior
facilidade de transferência de tecnologia e cultura da empresa. Em 2002, parte para a primeira
fábrica fora das Américas, escolhendo Portugal como plataforma para a internacionalização da
empresa na Europa. Na actualidade, ela possui mais duas fábricas na Argentina, uma na China
(2004, aquisição) afim de atender seus clientes Ásia e aproveitar as vantagens comparativas
locais Possui filiais de venda e assistência técnica nos principais mercados do mundo. A
importância da internacionalização para e empresa pode ser visto na tabela 2, a qual mostra a
evolução do facturamento da empresa. Na actualidade, o sector externo (incluindo as
exportações a partir do Brasil) corresponde a 40% do facturamento da empresa.
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WEG S/A - Evolução do faturamento, 2001-2005
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. A escolha de Portugal
Dentro do planeamento estratégico traçado pela empresa, as principais motivações para a
escolha de Portugal para investir em uma fábrica foram: a logística, afim de diminuir os prazos
de entrega; a complementaridade da linha de motores (nesta unidade, a empresa complementa
e acrescenta uma nova linha de produtos); ganhar maior espaço no mercado europeu, segundo
maior mercado para os seus produtos; contribuir para a imagem da marca, tornando-se um
fabricante local como seus concorrentes na Europa; e a afinidade linguística e cultural, que
facilita a comunicação e a transferência tecnológica, Nas palavras do seu presidente, Décio da
Silva, "Escolhemos Portugal como porta de entrada para a Europa principalmente pela questão
cultural e linguística. A produção de motores tem muitos aspectos técnicos importantes, e boa
comunicação é fundamental para a transferência de tecnologia e consequentemente para um
produto de qualidade". Assim, Portugal foi o escolhido como plataforma para a
internacionalização na Europa, com a exportação de produtos de alta tecnologia, além do
contínuo processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, contribuindo para o
aperfeiçoamento qualitativo do parque industrial português.
. A experiência no mercado português e perspectivas
A experiência da WEG S/A é positiva, como constataremos nos seus resultados. Como pontos
fortes de Portugal como país hospedeiro dos investimentos directos brasileiros, citamos a boa
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aceitação dos produtos brasileiros pelos portugueses, o nível salarial ser inferior aos outros
países da União Europeia (sem contar os países do leste). Nesse item, bem como energia,
ressaltamos não ser tão importante quanto a mão-de-obra qualificada, devido ao fato da
empresa produzir produtos de alto valor agregado. Além disso, destacamos o custo financeiro
ser compatível com a União Europeia e a boa logística, apesar da localização periférica na
Europa.
Como pontos que devem ser melhorados citamos a legislação do trabalho, o qual é onerosa,
burocrática e proteccionista. a falta de formação de pessoal técnico; a falta de produtividade dos
trabalhadores e a dificuldade de obtenção de vistos de trabalho.
Quanto aos resultados, são altamente positivos. Conforme a tabela 3 percebemos a evolução
altamente significativa do volume de vendas em Portugal:
WEGeuro: evolução do volume de vendas

+41 %

+38 %

+90 %

2002 *

2003

2004

2005 (forecast)

* Referente a 7 meses

Quanto ao destino das vendas, verificamos uma forte presença no mercado português, com 29%
em 2005. Outros países da União Europeia perfizeram 63% e o resto do mundo 8%. Em relação
a quantidade de postos de trabalho directos, saíram de 156 em 2002 para 184 em 2005, com
aumento de 15,22%.
Conforme constatamos, a empresa tem um poder de mercado forte, e além disso possui uma
estratégia orientada para o mercado, com fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
A WEG Portugal encontra-se nesse contexto, com a empresa contribuindo substancialmente
para atingir os objectivos da empresa.
4.2- Case 2: Lusosider
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A Lusosider, empresa privatizada em Portugal em 1996, localizada no Seixal, faz parte da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) desde 2003, a qual detém 50% da empresa. A outra
parte é da holandesa Corus Staal BV, formando assim uma joint-venture. Faz parte da estratégia
de internacionalização da CSN, a qual trabalha num sector muito competitivo, de ferro e aço. A
empresa produz minério de ferro em folha-de-flandres, chapa galvanizada e chapa fina. Também
é uma peça fundamental no planeamento estratégico da sua empresa mãe, como veremos na
actuação da Lusosider em Portugal. A CSN é uma empresa robusta: nos nove primeiros meses
de 2005 sua receita foi de R$ 7,6 bilhões, com lucro de R$ 1, 6 bilhões e rentabilidade sobre o
património líquido de 24%. Entre suas metas está o aumento da produção das placas de aço de
6 milhões para 11 milhões de toneladas e destiná-las para as fábricas dos EUA e Europa para
agregar valor a este produto. Ressaltamos que na siderurgia os equipamentos não ficam
obsoletos, precisando apenas de manutenção e actualização de comandos.
. A internacionalização e as principais motivações para o investimento directo em Portugal
A internacionalização da CSN faz parte da sua própria sobrevivência: ao cresce, ou não tem
condições de competir e é adquirida. Para termos uma noção, a capacidade anual da CSN é de
6 milhões de toneladas, enquanto a Arcelor produz 47 milhões e a Mittal, 70 milhões de
toneladas, num cenário de consolidação do sector, o que aumenta o poder de barganha em
disciplinar os preços aos seus clientes. Estas duas correspondem a cerca de 10% do mercado
do aço, o que demonstra o mesmo ser ainda bastante fragmentado. Neste contexto, a
internacionalização é importante para diminuir os custos de frete, factor importante para a
competitividade do sector. A CSN possui uma unidade fabril nos Estados Unidos desde 2001 (
LLC) e uma na Europa (Lusosider). Sua vinda para Portugal, então, faz parte de um plano global
de actividades, procurando se aproximar dos clientes europeus dentro da estratégia de adquirir e
montar centros de serviços na América Latina e península ibérica com o objectivo de estabelecer
relacionamentos de longo prazo. Neste contexto, ressaltamos que a empresa investirá na
ampliação de produção da sua fábrica em Portugal, a Lusosider. A opção por Portugal em
relação a outros países europeus, pesou significativamente as relações histórico-linguísticoculturais entre Brasil e Portugal. Nas palavras do presidente da empresa, Sr. João Audi, “O que
nós fizemos foi trazer a cultura empresarial da CSN para a Lusosider e com a vantagem de
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falarmos a mesma língua foi fácil motivar os trabalhadores em torno dos nossos objectivos. As
mudanças foram tranquilas e hoje temos o ritmo de trabalho que queríamos para a empresa”.
. A escolha de Portugal
Portugal é um país chave para a consecução dos objectivos globais da empresa: mesmo que na
actualidade os seus clientes estejam maioritariamente na península ibérica, a empresa vislumbra
este mercado como preferencial e Portugal como um centro estratégico a longo prazo que está
entre os EUA, Brasil, norte da África e Europa, não sendo, portanto, periférico.
Ainda há muito o que produzir para o mercado português. O segmento de aços planos é
importador líquido no valor de um milhão e trezentas mil toneladas (o que significa também que a
empresa não tem poder de barganha no preço). A Lusosider produz trezentas e cinquenta mil
toneladas. Assim, existe uma grande parte do mercado português que não é fornecido pela
empresa, sendo que esta é a única produtora deste tipo de aço em Portugal. O mercado
espanhol também é importador, em particular de chapa galvanizada, o principal produto da
empresa, e isto significa que o mercado natural, a Península Ibérica, a Lusosider tem
oportunidade de crescer. Assim, a empresa está aumentando a sua capacidade de produção de
400 mil toneladas em 2005 para 500 mil toneladas em 2006, totalizando um investimento de 19
milhões de euros em três anos. Este novo investimento também proporcionará a empresa criar
um novo produto destinado a novos segmentos do mercado, como o decapado e oleado, um
produto com grande procura no mercado ibérico.
. A experiência no mercado português e perspectivas
O negócio da empresa é o refino do aço bruto do Brasil. Em relação aos mercados de destino,
as chapas galvanizadas são vendidas maioritariamente para a Espanha (62%), Portugal (31%) e
7% para outros países. A folha-de-flandres é vendida predominantemente para Portugal (42%),
Espanha (19%) e o restante para outros países.
Como pontos fortes, citamos também a facilidade na ambientação, a boa aceitabilidade dos
produtos da empresa e a facilidade de implantação de um novo sistema de gestão. O tamanho
do mercado português, levando em consideração também os seus vizinhos, é relevante, bem
como o custo de capital.
Em 2003, a empresa tinha 206 trabalhadores directos, e na actualidade tem 400, o que pela
natureza do negócio, ainda gera milhares de trabalhadores indirectos.
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Para melhorar, citamos ainda o sentido de hierarquia e formalismo, o que dificulta a aliança e
cooperação; a quase inexistência da remuneração variável demonstra a falta da cultura do
resultado, a qual aliada a falta do senso de urgência tornam-se capacidades a serem
estimuladas no ambiente empresarial português, o que realmente aconteceu, pois hoje a
produtividade é de padrão mundial; melhorar o código de trabalho, aumentar os quadros técnicos
e regras comunitárias que surgem de uma hora para outra são outros pontos que influenciam
negativamente na experiência da empresa em Portugal. Neste sector, a principal desvantagem
em relação a Espanha são a falta de trem para escoamento da produção, os preços portuários e
os custos de energia. O primeiro item foi solucionado, o segundo está em negociação e o
terceiro permanece como desvantagem.
A despeito destes pontos a melhorar e das dificuldades conjunturais da competição internacional
para a empresa mãe, as perspectivas para e empresa em Portugal são as melhores possíveis,
tendo ainda em vista a envergadura e a experiência administrativa da empresa mãe ( a
siderurgia no Brasil é muito desenvolvida e a mais competitiva do mundo em custos, não apenas
pelas matérias-primas, mas porque é bem organizada), e a enorme demanda por cultivar não
apenas em Portugal, mas na península ibérica e outros mercados-alvo, contribuindo em
empregos, exportações e produtos para aquele país. O Gráfico quadro assinala bem o aumento
da produtividade desde a privatização da empresa, em 1996,e principalmente a entrada da CSN
em 2003:
Lusosider: evolução do volume de vendas em
Kilo-toneladadas (Kt)
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4.3- Quadro comparativo das experiências de internacionalização
Nesta secção coloca-se uma visão comparativa das duas experiências de internacionalização de
empresas com capital brasileiro.
Indicador
Estratégia
Visão Global
Influência Upsala

WEG
Market e Strategic seeking
Ser a líder
Implantação de novo modelo
de
gestão,
P&D,
conhecimento do mercado
Influência Paradigma Eclético Marca, tecnologia, gestão,
logística,
potencial
do
mercado,
estabilidade
instituições e RH
Forma de entrada
Aquisição
Posição empresa mãe
Domina o mercado
Início internacionalização
Argentina
Vantagens
Logística, complementaridade
internacionalização
na produção, imagem marca,
maior espaço na UE
Benefícios para o país Exportação de produtos com
hospedeiro
alto
valor
agregado,
investimento em P&D.
Determinante para escolha de MO qualificada e língua
Portugal
Factores
positivos
no Nível salarial, custo de capital,
mercado
logística,
aceitação
dos
produtos
Factores a melhorar
Legislação trabalho, falta de
pessoal técnico, melhora na
produtividade e vistos de
trabalho
Importância Portugal
forte
Importância Ibérico
média
Poder de mercado
forte

CSN/LUSOSIDER
Market-seeking
Ser competidora
Implantação do novo modelo
de gestão
Gestão,
potencial
do
mercado, custos transporte e
estabilidade instituições
Joint-venture
Emergente
EUA
Ganhar escala, diminuir
custos de transporte, relação
de longo prazo
Exportação,
empregos
directos e muitos indirectos
Custos de produção e frete,
logística e língua
Ambientalização, potencial do
mercado e facilidade de
implantar nova Gestão
Alguns factores culturais,
código labora, falta de
pessoal técnico e mudança de
regra (U E)
forte
forte
forte

Ressalta-se, no âmbito da geografia económica, a importância estratégica de Portugal para tais
empresas, não apenas no contexto da União Europeia, mas também num contexto mais amplo
de países e regiões do mundo, pois Portugal está localizado no núcleo considerando o norte da
Europa, Estados Unidos, Brasil, África e Oriente Médio.

1668

Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

5. Conclusão
O presente artigo procurou mostrar, dentro do novo contexto competitivo de aumento de
importância dos chamados países emergentes e das teorias e estudos empíricos do
investimento directo estrangeiro (IDE), a experiência de internacionalização de duas empresas
multinacionais brasileiras, com destaque para o investimento brasileiro no exterior e em Portugal
e o papel da geografia económica.
Constatamos que esta nova realidade está profundamente ligada a onda de globalização, a qual
faz estas empresas procurarem níveis cada vez mais elevados de competitividade, de acordo
com as suas vantagens competitivas, independentemente de protecção governamental. Parece
também que essa última opção é a mais adequada aos tempos da globalização, pois é mais
baseada nas vantagens comparativas dos países e pode aumentar a eficiência das empresas..
Seria melhor o governo “fazer a escolha” dos sectores vencedores, muitas vezes através de
dados incompletos ou de indicações/vantagens políticas (com o previsível efeito nas contas
públicas e na eficiência dos mercados), ou ser um agente estimulador (políticas pontuais) e
regulador, proporcionando um ambiente favorável ao investimento?
Nesse cenário, percebemos que tanto a WEG quanto a CSN através da Lusosider possuem alto
desempenho nos seus respectivos sectores, de acordo com suas próprias características de
competitividade (por exemplo a WEG cede maior valor a P&D e a CSN aos custos operacionais
e ambas dão importância a logística), proporcionando ganhos, para além dos accionistas e
consumidores, para os países investidor e investido, no caso Brasil e Portugal.
Neste ponto gostaríamos de salientar a importância da geografia económica. Portugal, no
mercado europeu, e o Brasil na América do Sul, podem, logicamente, mutuamente tirar proveito
desta sinergia e, assim, desenvolverem-se de forma mais vantajosa suas economias, dentro do
actual contexto de globalização. Ressalta-se ainda o papel dinamizador língua, história e cultura
similares, principalmente para empresas que estão começando a sua internacionalização num
novo mercado ou bloco económico (no nosso caso a WEG teve a sua primeira fábrica na
Argentina e a CSN nos EUA, mas pode ser válido para a inserção na União Europeia). Estas
relações criam sinergias, reduzem os riscos do negócio, através da maior facilidade de troca de
informações e do trabalho cooperativo.
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