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Resumo: 0 presente estudo procura analisar os desafios que se colocam a 
economia portuguesa, num quadro de implementa~ao de uma polftica de rigor 
or~amental que se procura conciliar com a realiza~ao de reformas estruturais e 
com a inversao de urn "ciclo para-recessionista" ou, numa perspectiva mais 
optimista, de crescimento lento da economia nacional. 

Recorre-se a conceitos como os de "sindroma despesista" e de "sindroma 
hiper-competitivo", referindo-se, ainda, o conceito de "comportamento FTL" 
("Follow the leader") e a indispensabilidade de se enveredar por medidas que 
assegurem uma nova transparencia do mercado. 

Depois de se proceder a caracteriza~ao de estrategias alternativas empresa
riais conclui-se pela vantagem na adop~ao da estrategia de "playing for long 
run profit and diversification", suscitando-se a questao do eventual recurso ao 
investimento publico, nomeadamente, na versao P.P.P. (Public - Private - Pro
ject) -com referenda ao conceito de "paliativo" - , bern como a necessidade de 
revisao do Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

Em sintese, pretende-se, com o presente estudo, chamar a aten~ao para a 
relevancia do "novo-Keynesianismo", em articula~ao com a indispensabilidade 
de aumento do "stock" de capital e de acrescimo da produtividade, procurando
-se, por conseguinte, conciliar as reformas estruturais com a expansao sustentada 
da economia e como respeito de criterios de rigor nas Finan~as Publicas. 

Abstract: The present study aims to analyse the challenges facing the Portu
guese economy while implementing a budgetary control policy which can be con
ciliated with structural reforms and with the reversing of a "para-recessionist cy
cle", or, in a more optimistic perspective, of slow growth of the national economy. 

We will resort to concepts such as "spending syndrome" and "hyper
-competitive syndrome", will refer the concept of "FTL (follow the leader) 
behaviour" and the indispensability of resorting to measures that can assure a 
new market transparency. 

After characterizing alternate business strategies, we will conclude on the 
advantage of adopting a "playing for long run profit and diversification" stra
tegy and will underline the matter of resorting to public investment, namely on 
the PPP (Public - Private - Project) version, referring the "palliative" concept 
and the need to review the Stability and Growth Pact. 

In short, the present study aims to underline the relevance of the "New 
Keynesianism", in articulation with the need to increase the stock of capital and 
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productivity, by looking, consequently, to conciliate the structural reforms with 
the sustained growth of the economy and the respect of control criteria in Public 
Finances. 

1. Dos desafios que se colocam a economia portuguesa 

E sabido que a economia portuguesa conheceu urn significativo cresci
mento no decurso das duas ultimas decadas, chegando mesmo a convergir com 
a entao Europa dos Quinze, entrando para a zona do euro, melhorando muitas 
das suas infraestruturas de enquadramento e passando por uma fase (ate 2000) 
de incremento das suas vantagens competitivas externas. 

Convira, todavia, reconhecer que, ja na decada de 90, o crescimento da eco
nomia portuguesa foi mais conseguido gra<;as ao aumento da popula<;ao activa 
(que resultou, em larga medida, da entrada de urn numero muito significativo 
de mulheres na dita popula<;ao activa) do que a partir de acrescimo de produti
vidade. 

E, hoje em dia, nao se tornando possfvel continuar a apostar numa expan
sao substancial da popula<;ao activa, s6 nos resta considerar a produtividade 
como correspondendo a variavel explicativa fundamental a considerar para 
efeitos do nosso crescimento econ6mico futuro . 

Para tal, havera que dispor de urn adequado "stock" de capital, a par de 
uma mao-de-obra qualificada, o que se apresenta dificil num quadro de insufi
ciente forma<;ao de poupan<;a end6gena e de urn sistema de ensino (e de forma
<;ao profissional) com elevados nfveis de ineficiencia. 

A crise para-recessionista que se instalou a partir de 2002 nao contribuiu 
para melhorar - como, alias, seria de esperar - a situa<;ao estrutural da econo
mia portuguesa, agravando-se, entretanto, os desequilibrios nas Finan<;as Publi
cas e desenvolvendo-se uma nova tendencia de agravamento da divergencia 
com a Europa (mesmo considerando a Europa dos 27 e nao a dos 15). 

E neste quadro que importa ter presente os desafios, estruturais e conjun
turais, com que se defronta a economia portuguesa, a saber: 

14 

- do ponto de vista estrutural, a introdu<;ao de profundas transforma<;6es 
em areas estrategicas, da Administra<;ao Publica a Educa<;ao, passando 
pela Saude e pela Justi<;a, criando-se condi<;6es para a consolida<;ao sus
tentada das Finan<;as Publicas, para o aumento da produtividade e para 
a maximiza<;ao das nossas vantagens competitivas dinamicas (natural
mente, com o objectivo ultimo de melhoria do nfvel de Bem-Estar da 
colectividade a que pertencemos); 

- numa perspectiva conjuntural, a concilia<;ao das limita<;6es decorrentes 
do Pacto de Estabilidade e Crescimento com a indispensabilidade de se 
criar urn "clima" de confian<;a junto dos agentes econ6micos, tendo em 
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vista inverter o "ciclo da crise", aumentando o investimento, acelerando, 
de novo, o crescimento da economia e diminuindo o desemprego (e evi
tando-se, se possivel, urn agravamento dos desequilibrios externos) . 

Ora sucede que nao se afigura simples promover reformas estruturais num 
quadro de para-recessao, nem tao pouco reduzir o numero de funcionarios 
ptlblicos contendo, simultaneamente, a despesa publica e nao deixando aumen
tar o endividamento do Estado. 

Por outro lado, tambem nao se afigura facil (agora, ja na perspectiva con
junturalista) reduzir o defice on;amental, canter a divida publica, promover o 
crescimento econ6mico, evitar as press6es inflacionistas (com efeitos indutores 
negativos na competitividade externa) e reduzir o desemprego, tudo ao mesmo 
tempo, como se existisse uma varinha magica que tudo consegue. 

0 modelo que alguns te6ricos defendiam ha dois anos atras - mas, que, 
presentemente, tern tido mais dificuldade em defender - consistia em se envere
dar pela promo<;ao das exp orta<;6es, as quais aumentariam urn "belo dia", 
quando a economia europeia conhecesse uma maior expansao. Entiio, quando 
tal sucedesse, chegaria a inversao do "ciclo da crise", o investimento aumenta
ria, o PIB cresceria acima dos 2,5% e o desemprego sofreria uma redu<;ao. 

Em suma, encomendavamo-nos a Deus N osso Senho1~ na esperan<;a desse 
"belo dia" chegar e, nessa altura, tudo estaria resolvido. 

Acresce, ainda, ao facto de, sendo crente, nao acreditar em m ilagres fre
quentes, existirem dois aspectos fundamentais a ter em conta na implementa<;ao 
de uma qualquer estrategia de inversao do "ciclo de crise", a saber: 

o fen6meno que designo de "sindroma despesista"; 
o comportamento FTL - "Follow the leader" - de uma grande parte do 
tecido empresarial, designadamente nos mercados com predominancia 
de PME's e de micro-empresas. 

2. Do "Sindrorna despesista" ao "sindroma hiper-cornpetitivo", condicionado 
pela variavel tempo 

Conforme ja tive oportunidade de expor em ocasi6es anterioresl, afigura
-se, perfeitamente, razoavel afirmar que qualquer economia, ao necessitar de 
realizar reformas estruturais, precisa de passar por urn periodo de ajustamento 
no decm·so do qual o desemprego aumenta, havendo, concomitantemente, uma 
conten<;ao da despesa. 

1 Vide SousA, Ant6nio Rebelo de e QurNTINO, Ant6nio Manuel in "Das variaveis explicativas 
do crescimento na economia portuguesa", revista de "Economia & Empresa", II Serie, n. 0 6, Univer
sidade Lusfada Editora, 2006, pags. 11 a 26. 

Lusfada. Economia & Empresa, Lisboa, n. 0 8/2008 15 



Ant6nio Rebelo de Sousa 

Deste modo, o aumento temporario do desemprego e a dita contenc;:ao da 
despesa nao deveriam ser, necessariamente, consideradas como correspon
dendo a urn sinal de evoluc;:ao negativa da economia em causa. 

Pelo contrario, se tal evoluc;:ao resultasse de um esforc;:o serio de reestrutu
rac;:ao do tecido produtivo, poderia e deveria a mesma ser considerada urn sinal 
positivo no que concerne a criac;:ao de condic;:6es propiciadoras de uma transfor
mac;:ao qualitativa da economia, o que, por sua vez, permitiria gerar novas 
"expectativas" em relac;:ao ao futuro. 

Ora, num quadro deste tipo, seria concebivel que as "ordens de investi
mento" aumentassem, uma vez que haveria a percepc;:ao de que estariam em 
curso reformas estruturais de sentido positivo, reformas essas que - mau grado 
a evoluc;:ao conjuntural negativa de algumas variaveis - permitiriam aumenta1~ 
a prazo, a competitividade externa da economia portuguesa. 

Contudo, a generalidade dos agentes econ6micos, em Portugal, nao apre
senta esse "padrao comportamental". 

A generalidade dos agentes econ6micos nacionais tende a retrair o investi
mento quando o desemprego aumenta e a despesa diminui, independente
mente de analisar se existem ou nao reformas estruturais em curso (de sinal 
positivo ou, eventualmente, negativo). 

Trata-se, por conseguinte, de um comportamento "mecanicista" ou automa
tico que designo de "sindroma despesista", conduzindo a urn comportamento 
algo paradoxa! por parte dos investidores: "por um lado, exige-se a adopc;:ao de 
polfticas de contenc;:ao da despesa e a reestruturac;:ao da Administrac;:ao Publica e 
do sector tradicional da economia, libertando-se mao-de-obra excedentaria, como 
pre-condic;:ao de um ulterior acrescimo do investimento privado e de um desen
volvimento econ6mico sustentado; por outro lado, o aumento do desemprego e a 
contenc;:ao da despesa levam, mecanicamente, a um quebra do investimento pri
vado, dadas as "expectativas" existentes quanto a evoluc;:ao da procura". 

Do que se disse conclui-se nao ser facil influenciar positivamente a compo
nente psicol6gica do investimento num contexto de reduc;:ao ou de contenc;:ao da 
despesa e de agravamento do desemprego. 

Por outro lado, a generalidade das empresas assumem urn comportamento 
FTL ("Follow the leader"), que o mesmo e dizer que, se, porventura, a empresa 
lfder ou de referenda aumenta os prec;:os, desinveste, diminui o nfvel de produ
c;:ao ou transfere activos para o exterior, entao os seguidores ("followers") ten
dem a imitar o seu comportamento. 

0 comportamento FTL pode levar as empresas seguidoras a cometerem 
grandes erros, sendo de referir que, na sua origem, poderao estar situac;:6es dife
renciadas, desde a ausencia de informac;:ao a desfasagem temporal na decisao, 
passando pela induc;:ao deliberada em erro por parte da empresa lider. 

Esta tipologia comportamental pode tornar, ainda, mais dificil actuar ao 
nfvel das "expectativas racionais" por forma a contribuir-se para a inversao do 
"ciclo da crise". 
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Em boa verdade, a questao das "expectativas" nao pode ser reconduzida 
ao que se convencionou designar de "expectativas racionais", sendo de real<;ar 
que existe, por vezes, muito de irracional na componente psicol6gica do investi
mento (e, por conseguinte, na "explica<;ao" do proprio comportamento das 
variaveis macroecon6micas). 

Desenvolvendo um pouco mais, o pressuposto da racionalidade na Teoria 
Econ6mica apresenta-se, em larga medida, discutfvel. 

A titulo exemplificativo, se urn indivfduo A tiver a sua disposi<;ao 500 € 
nao vai, seguramente, fazer uma analise detalhada sobre a melhor forma de 
aplicar o seu capital no sistema financeiro. 

E se B ganhar o salario mfnimo nacional nao vai, certamente, aplicar os 200 
ou 250 € que nao utiliza na primeira semana do mes, por forma a obter uma 
remunera<;ao "optimizada" do seu capital. 

E, ainda, se C for urn pequeno aforrador e pretender aplicar na Bolsa nao 
vai estudar os Relat6rios e Contas das principais empresas que nela se encon
tram cotadas, limitando-se a seguir o conselho de algum amigo que considera 
perito na materia. 

Em resumo, a racionalidade econ6mica nao apenas esta, em muitos casos, 
associada a um mfnimo de riqueza e I ou de rendimento, como tam bern a urn 
mfnimo de instrw;ao I formac;ao. 

Se pensarmos no facto de que existem milh6es de micro-agentes que estao 
nessa situac;ao, entao, se agregarmos os fluxos respeitantes a esses segmentos 
s6cio-econ6micos, chegamos a conclusao de que uma parte substancial do com
portamento das variaveis macroecon6micas nao e racionalmente explicavel, 
antes tendo que ver com aspectos de natureza psicol6gica (nao racional). 

E a inegavel tendencia para a adopc;ao generalizada de urn comporta
mento F.T.L. e, ainda, refor<;ada pelo sindroma hiper-competitivo, centrado na 
obsessao do tempo como variavel determinante da eficacia na gestao. 

Aos "turtle years" da Administrac;ao Publica contrap6em-se os "dog 
years" dos sectores da informatica e das telecomunicac;oes (em que um anode 
progresso tecnol6gico corresponde a sete da industria tradicional). 

0 gestor X ou Y e eficaz porque "solucionou em poucas horas uma crise 
interna" ... 

Ora, este sindroma hiper-competitivo conduz, ainda mais (na ansia de 
"ganhar tempo"), ao comportamento redutor FTL. 

E neste quadro que se apresenta diffcil que o investimento privado possa 
vir a aumentar significativamente em 2008, a menos que se venha a constatar 
um incremento algo inesperado no que se refere ao investimento al6geno. 

E, pelo que se disse, nao se apresentara, tambem, facil que a taxa de cres
cimento do PIB, no decurso do ano corrente, venha a ser superior a 1,5-2,0%, 
o que, aplicando a tao conhecida lei de OKUN, nos leva a concluir ser improva
vel a constatac;ao de uma reduc;ao significativa da taxa de desemprego. 
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3. Da relevancia do comportamento FTL 

A grande generalidade das empresas - sobretudo em economias com falta 
de iniciativa empresarial, em que, por isso mesmo, o Estado tern urn peso signifi
cative, a varios niveis - tende a comparar-se com uma ou duas empresas de refe
renda, reconduzindo o seu comportamento a imita<;ao dessa ou dessas empresas. 

Afigura-se possfvel considerar, pelo menos, tres tipos distintos de compor
tamento F.T.L., a saber, o comportamento FTL com informa<;ao incompleta, 
o comportamento FTL com desfasagem decisional e o comportamento FTL com 
manipula<;ao. 

No primeiro caso, a empresa B (seguidora- "follower") parte do pressu
posto de que a empresa A ("leader") e bern gerida, dispondo de mais dados, de 
tecnologia mais adequada ou de melhor gestao do que ela propria, o que a leva 
a considera-la empresa de referenda. 

Se A decide comprar as materias-primas num determinado mercado, 
B tende a imita-la. 

SeA utiliza certas tecnicas de gestao de "stocks", B tende a enveredar pela 
mesma solu<;ao. 

E se A opta por realizar certos investimentos, B tende a ponderar a hip6-
tese de seguir caminho identico. 

S6 que, contrariamente a imagem que B tinha de A, esta ultima pode nao 
estar a ser bern gerida, cometendo a sua Administra<;ao varios erros em materia 
de gestao, erros asses que nao sao detectados por B. 

B apenas segue A por ausencia de informa<;ao, por informa<;ao incorrecta 
ou incompleta, havendo urn certo "comodismo" ou uma certa "inercia" que esta 
na origem da adop<;ao deste comportamento redutor. 

Importa frisar que, praticamente, todas as empresas de pequena e media 
dimensao adoptam esta tipologia comportamental- e, muitas vezes, as pr6prias 
grandes empresas -, pelo menos, a certos nfveis. 

Mesmo uma empresa bern gerida, com preocupa<;6es de analise aprofundada 
das op<;6es de gestao a realizar, tende a considerar que as despesas com toalhas de 
papel nas instala<;6es sanitarias ou ao nivel das Iampadas a utilizar no escrit6rio 
nao exigem estudo comparative exaustivo, recorrendo, muitas vezes, a imita<;ao. 

Digamos que, abaixo de urn certo nfvel de despesa, o tropismo para o 
"seguidismo" e bern maior, raramente se escapando ao "comportamento FTL" 
e, por conseguinte, as suas debilidades. 

No segundo caso, i.e., no "comportamento FTL" com desfasagem decisio
nal podera, tambem, existir uma deficiencia de informa<;ao, mas, em regra, veri
fica-se urn erro de analise ou de interpreta<;ao, o qual induz o "follower" em erro. 

Admitamos, por mera hip6tese, que a empresa A ("leader") decide com
prar terrenos para constru<;ao de habita<;6es na cidade da Guarda e que, ao cabo 
de ano e meio, dois anos, poe em comercializa<;ao uma grande urbaniza<;ao com 
manifesto sucesso. 
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A empresa B ("follower") decide seguir o mesmo caminho. 
E outras empresas, C, e D, tambem, enveredam pelo mesmo tipo de estrategia. 
Todavia, o que e que se passou ao longo de dois a tres anos? 
A oferta de habita~ao aumentou, significativamente, na cidade da Gum·da 

e os pre~os desceram substancialmente. 
Logo, enquanto A obteve elevados lucros, B sofreu algum prejufzo e os res

tantes "seguidores" foram muito m al sucedidos. 
Tudo isto aconteceu porque existiu um desfasamento temporal importante 

entre o momento em que A tomou a decisao de investir e o momento em que os 
seus "followers" enveredaram pelo mesmo caminho, nao tendo estes ultimos 
sabido prever a situa~ao que viria a ocorre1~ no futuro, em virtude de terem feito 
uma analise deficiente do que se convencionou chamar de "oportunidade do 
neg6cio". 

Ja no terceiro caso, que designamos de "comportamento FTL com manipu
la~ao" (ou com indu~ao em erro), a situa~ao apresenta-se, manifestamente, dife
rente, uma vez que existe a inten~ao, por parte da empresa-lide1~ de conduzir os 
seus seguidores a cometerem um erro. 

Tal pode ser feito a partir de diversas metodologias como, por exemplo, 
a cria~ao de "falsos alvos" ou a transmissao de informa(.:6es "orientadas" ou 
"dirigidas" para a obten~ao de certos objectivos. 

0 "comportamento FTL com manipula(,:ao" pode resultm~ por exemplo, de 
uma estrategia de "hit and run". 

Do que se disse, resulta que o Estado deve desempenhar urn papel regulad01~ 
nomeadamente, criando condi(,:6es para um maior acesso a informa(.:ao, evitando 
excessos de concentra~ao resultantes de externalidades em cadeia e dificultando 
os conluios e a carteliza(.:ao sempre que os mesmos prejudiquem os consumidores. 

0 papel regulador do Estado evita, sobretudo, a excessiva oscila(,:ao dos 
pre(.:OS, das quantidades produzidas e dos lucros, contribuindo para aumentar 
a previsibilidade da evolu(,:ao da actividade econ6mica. 

Considere-se, a titulo exemplificativo, o Graf. 1, no qual se procura medir 
os pre(.:OS no eixo das ordenadas e o tempo no eixo das abcissas. 

A curva EL da-nos o comportamento da empresa lider ao longo do tempo, 
em materia de pre(.:OS, enquanto que a curva E51 nos da o comportamento da 
empresa seguidora, na ausencia de regula(,:ao do mercado. 

Saliente-se que, inicialmente, a inclina(,:aO de Esl e inferior a inclina(,:aO de 
EL, mas, na parte finat a situa(.:ao inverte-se, i.e., a inclina(.:ao de E51 e superi01~ 

o que podera ser explicado a partir de uma postura "pessimista", ap6s a desilu
sao com o movimento "ascensional" da primeira fase. 

A oscila(,:ao de pre~os e dada por 0, oscila~ao essa medida entre o mo
mento t0 e o momento t 1. 

Se considerarmos, agora, a hip6tese de regula(,:ao do mercado, o comporta
mento da empresa seguidora (melhor informada) ja sera diferente, correspon
dendo a curva Es2· 
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Note-se que a inclinac;:ao da curva E52 se apresenta inferior a inclinac;:ao da 
curva da empresa lfder, i.e., de Eu uma vez que se encontra em condic;:6es de 
prever melhor as eventuais oscilac;:6es de prec;:os. 

Neste ultimo caso- de regulac;:ao do mercado -, a oscilac;:ao dos prec;:os, 
entre t 0 e tv para a empresa seguidora, seria, tao somente, de 0'. 

+P 

-P 

Graf. 1 

~------~~----------------~~~-------------8 
~----T-~-.~------------~~~------------ C 

~--~~--?-----------------~~~L---------- 0 

Fonte: SousA, Ant6nio Rebelo de in "De urn novo conceito de desenvolvimento no quadro 
da economia internacional", ISCSP, 2008, pag. 257. 

E claro que esta analise estara sempre condicionada pela forma de mer
cado e pela capacidade da empresa lfder (e, bern assim, das empresas seguido
ras) influenciar os prec;:os. 

Todavia, afigura-se possfvel concluir existir vantagem na regulac;:ao do 
mercado, podendo, inclusive, o Estado desempenhar urn papel supletivo em 
relac;:ao a propria actividade empresarial quando se esta confrontado com urn 
problema de falta de lideranc;:a. 

Nessa circunstancia, o Estado devera contribuir para a criac;:ao de centros 
de pesquisa, incentivando a investigac;:ao, informando, implementando meca
nismos que facilitem a concretizac;:ao de parcerias e utilizando organismos que 
operem no domfnio do capital de risco. 

Mas, o Estado nao deve substituir-se, por sistema, a iniciativa privada, 
limitando a liberdade de iniciativa e atabafando a criatividade empresarial, 
antes se tornando necessaria, isso sim, ajudar a criar uma nova mentalidade ao 
nfvel dos que estao em condic;:6es de impulsionar o desenvolvimento econ6-
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mico, nao obstante se reconhecer a existencia do duplo condicionalismo "sin
drama despesista" I "comportamento FTL". 

Para tornar mais claros os desafios que se colocam a economia portuguesa, 
importa articular a sobredita problematica do "sindroma despesista" e do 
"comportamento FTL" com a analise das estrah~gias empresariais diferenciadas, 
a fim de se procurar compreender quais as op<;6es estrategicas com que se 
defronta, hoje em dia, o nosso tecido empresarial. 

Por outras palavras, afigura-se necessaria conhecer as estrategias empresa
riais alternativas para se compreender em que "nucleos de criatividade" se deve 
apostar, i.e., para se saber qual deve ser a atitude, a aposta estrategica da classe 
empresarial portuguesa e, muito em particular, das novas gera<;6es de jovens 
empresarios que tem um papel crucial a desempenhar no futuro. 

4. Da aposta na estrah~gia de "Playing for long run profit and diversification" 

Afigura-se, naturalmente, possivel considerar diversas estrategias empre
sariais, adaptadas, naturalmente, as diferentes formas de mercado2. 

Procurar-se-a, todavia, considerar, tao somente, aquelas que correspondem 
aos "comportamentos" mais correntes no mercado, muito embora se reconhe<;a 
a possibilidade de, em muitos casos, ser possfvel que ocorram justaposi<;6es. 

Uma primeira estrategia a referir e, precisamente, a de "hit and run" ("Bate 
e Foge"). 

A empresa A, por exemplo, cria falsos alvos, induzindo a sua concorrente 
B em erro e levando-a a propor-lhe uma solu<;ao que lhe e favoravel, embora 
no convencimento de que ela - empresa B - esta a fazer um "bom neg6cio", 
obtendo, por conseguinte, uma "vantagem negocial" em rela<;ao a A. 

Admitamos que a BMW tem conhecimento que a Renault pretende fazer-lhe 
concorrencia na Pol6nia, lan<;ando neste mercado um novo produto autom6vel. 

A BMW sabe que a Renault esta presente na Romenia e na Bulgaria e, ape
sar de nao ter a inten<;ao de apostar nesses mercados, simula estar interessada 
em lan<;ar novos produtos nos mesmos. 

Abre escrit6rios de representa<;ao nesses pafses, estabelece contactos com 
entidades oficiais, inicia negocia<;6es tendo em vista a cria<;ao de parcerias com 
grupos econ6micos locais e faz chegar a Renault informa<;ao pretensamente 
confidencial com pianos de investimento naqueles mercados. 

A Renault e levada a acreditar no projecto expansionista da BMW e receia 
que o prejufzo que a mesma lhe possa vir a causar nos mercados da Romenia e 

2 Nao sera identica uma estrategia empresarial em mercado de monop6lio (em que nao existe 
concorrencia) e uma outra em mercado concorrencial, nem tao pouco a interven<;ao de urn agente 
empresarial em mercado de oligop6lio ou de concorrencia monopolistica, para ja nao falarmos nos 
mercados contestaveis. 
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da Bulgaria seja superior aos potenciais beneficios decorrentes da sua aposta no 
mercado palaeo. 

A Adrninistra<;:ao da Renault da, en tao, lm·gas a sua "imaginac;ao criadora" 
e decide propor a BMW urn acordo: a Renault desiste do mercado palaeo e a 
BMW desiste dos mercados romeno e bulgaro. 

E a Administrac;ao da Renault esta, sinceramente, convencida de que esta a 
fazer uma proposta que lhe e, altamente, favoravel. 

A BMW aceita e a Renault considera ter obtido uma grande "vit6ria", em 
termos negociais. 

S6 que a BMW nunca teria, verdadeiramente, a intenc;ao de apostar na 
Romenia e na Bulgaria. 

A BMW pretendia, precisamente, que a Renault lhe propusesse o que 
propos. 

A verdadeira "vencedora" foi, isso sim, a BMW, a qual conseguiu alcanc;ar 
o objectivo pretendido com urn a operac;ao de "hit and run". 

Esta estrategia pode ser integrada ou articulada com outras estrategias. 
Em certos casas, pode mesmo ser convertida naquilo que alguns autores 

designam de "sub-estrategia". 
Uma segunda estrategia a considerar (que, alias, pode ser combinada com 

a anterior) e a de "playing for the conquest". 
Trata-se de uma estrategia orientada, essencialmente, para a conquista de 

quotas de mercado, utilizando-se, para o efeito, diversas metodologias. 
As metodologias mais habituais passam pelas seguintes "linhas de inter

venc;ao": 

a) polfticas de pre<;:os competitivos e de facilidades de pagamento; 
b) polfticas de "marketing" agressivas; 
c) criac;ao de parcerias adequadas ao objectivo de conquista de mercados; 
d) fus6es e aquisic;oes, recorrendo-se, simultaneamente, a alavancagem, 

no pressuposto da obten<;:ao do que se convencionou designar de "leve
rage"; 

e) obtenc;ao de economias de escala, com eventual incorporac;ao de pro
gresso tecnol6gico e melhoria de qualidade de output; 

f) aproveitamento de eventuais externalidades, quer resultantes de inves
timento publico, quer advenientes de investimentos levados a cabo pela 
propria concorrencia. 

Em qualguer caso, uma estrategia de "playing for the conquest" (parti
culm·mente relevante num contexto de internacionaliza<;:ao) s6 se apresenta pos
sivel sea empresa tiver a sua disposi<;:ao urn "stock" de capital minima, sem o 
qual nao sera possivel implementar as metodologias acima mencionadas. 

Uma terceira estrategia consiste em "playing for survival", em que, ao fim 
e ao cabo, o que se pretende e, tao somente, assegurar a sobrevivencia da em
presa em causa. 
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Existem, nesta categoria, duas sub-estrategias, a saber: 

a da empresa "condenada" a desaparecer, mas cujo "tempo de vida" se 
procura prolongar; 
a da empresa que, em determinadas circunstancias, poderci se1~ ainda, 
viabilizada. 

Enquanto que no segundo caso faz sentido promover a reconversao da em
presa, promover a sua reestrutura<;:ao, introduzir inova<;:5es, reorganiza-la, pro
curar parcerias, enfim, utilizar diversas metodologias tendo em vista assegurar 
a sua sobrevivencia, ja no primeiro caso se afigura discutfvel a realiza<;:ao de urn 
"esfor<;:o viabilizador". Mais, a manuten<;:ao de uma empresa inviavel, recor
rendo a artificios e a actua<;:5es condenaveis (como, por exemplo, atrasar, por 
sistema, os pagamentos ao Estado e a Seguran<;:a Social, bern como aos forne
cedores, praticar pre<;:os abaixo do custo de produ<;:ao, utilizar pessoal sem as 
qualifica<;:5es necessarias), s6 podera contribuir para adulterar as regras da con
correncia. 

Existem, clara esta, alguns casos em que, em virtude de se tornar necessa
ria atender a uma "l6gica de grupo", se justifica (na perspectiva dessa "l6gica" e 
nao na perspectiva da "l6gica do mercado") o prolongamento artificial da vida 
da empresa. 

Urn grupo A, prestigiado, prefere prepara1~ de uma forma gradual (ate por 
integra<;:ao noutra empresa que lhe perten<;:a) o desaparecimento de uma uni
dade sua que se apresente inviavel do que proceder a seu encerramento em con
dit;:5es tais que a sua imagem possa vir a ser afectada negativamente. 

De qualquer forma, o futuro da internacionaliza<;:ao da economia portu
guesa nao se "joga" nesse segmento das empresas que se limitam a apostar em 
"playing for survival". 

Uma quarta estrategia consiste em "playing for profit and diversification". 
Neste segmento, importa distinguir, ainda, duas sub-estrategias, a saber: 

a de "playing for short run profit and diversification"; 
- a de "playing for long run profit and diversification". 

A primeira tern como objectivo a obten<;:ao de elevados lucros no curto 
prazo, no intuito de se conseguir uma rapida valoriza<;:ao da empresa no mer
cado, permitindo alavancar, muitas vezes implementando estrategias simulta
neas de crescimento ex6geno, com recurso a elevado endividamento. 

Por vezes, a "tecnoestrutura" impulsiona, ela propria, esta modalidade de 
estrategia, uma vez que a fun<;:ao objectivo de uma classe emergente de gestores 
assenta, em muitos casos, na promo<;:ao profissional-social, num acrescimo de 
protagonismo, no acesso ao poder politico, na acumula<;:ao rapida de rendimen
tos (fruto de premios ou de mais-valias obtidas no curta prazo), convergindo, 
em termos comportamentais, com os "business-angels" (dinamica impulsiona
dora do bin6mio Yuppies-business angels). 
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A adop<;ao de uma estrategia deste tipo comporta, quase sempre, riscos 
elevados, implicando aumento incomportavel de endividamento e/ ou dificul
dade de consolida<;ao de posi<;6es fortes no mercado, levando a que a empresa 
em questao se converta, com frequencia, em presa facil de grupos concorrentes, 
num segundo momenta. 

Uma estrategia de aposta na maximiza<;ao do lucro, numa perspectiva de 
curta prazo, tendo em vista a obten<;ao de "leverage" e a alavancagem, pode ser 
exemplificada pelo Graf. 2, se vier a comportar riscos elevados, a medio e Iongo 
prazos, que conduzam a urn excessivo endividamento da empresa e a urn pro
cesso de efectivo desinvestimento. 

Urn "risk lover" podera aceitar urn desafio deste tipo, se pensar que conse
gue vender a sua posi<;ao entre t0 e t1 (ou mudar para uma actividade mais inte
ressante) . 

Entre t1 e t2 esta-se numa fase de declfnio, mas em que, ainda, ha capaci
dade negocial significativa, mantendo-se o investimento a urn nfvel, relativa
mente, elevado e continuando a haver lucro, apesar de se registar uma redu<;ao 
nas vendas. 

Entre t2 e t3, o investimento decresce abruptamente, o mesmo se passando 
com as receitas, tornando-se indispensavel urn plano drastico de reconversao da 
empresa. 

Em alternativa a uma estrategia deste tipo, afigura-se preferfvel uma outra 
de "playing for long run profit and diversification", de acordo com a qual se 
pretende maximizar o lucro a Iongo prazo, apostando-se, simultaneamente, na 
diversifica<;ao (com redu<;ao do risco). 

R, E,l , L 
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A implementa<;:ao de uma estrategia como esta implica a aposta em R&D 
("Research and Development"), urn elevado nfvel de capitaliza<;:ao e capacidade 
de coordena<;:ao, em materia de gestao, de sectores diferenciados da actividade 
produtiva, o que implica a existencia de recursos humanos, altamente, qualifica
dos (vide Graf. 3). 

56 quando os nossos grupos empresariais come<;:arem a enveredar por 
uma estrategia consistente de "playing for long run profit and diversification" 
sera possfvel minimizar OS efeitOS perverSOS do "sindroma despesista" e do 
"comportamento FTL". 

Para tal, sera indispensavel ultrapassar as limita<;:6es, ainda, existentes ao 
nosso desenvolvimento econ6mico em termos de "stock" de capital, de R&D e 
de Forma<;:ao de mao-de-obra qualificada. 

Graf. 3 

R, E,l, L 
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Nota: periodo to a t1 - fase de arranque; 
Periodo t1 a t2 - fase de consolida<;ao; 
Posterior a t2 - fase de crescimento sustentado. 

. I 

E 

R- Receita 
E- Endividamento 
I - lnvestimento 
L- Lucro 

5. Da evolw;;ao mais recente da economia portuguesa, num quadro de "sin
droma despesista", de "comportamento FTL" e de estrah~gias empresariais 
condicionadas 

E, por conseguinte, num quadro em que, para alem das limita<;:6es estrutu
rais e conjunturais ja mencionadas, a componente psicol6gica se apresenta 
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determinante ("sindroma despesista" e "comportamento FTL") e se constatam 
condicionalismos que dificultam a adop<;ao de estrategias empresariais de 
"playing for long run profit and diversification" (niveis insuficientes de "stock" 
de capital, de R&D e de mao-de-obra qualificada), que importa analisar a evolu
<;ao mais recente da economia portuguesa. 

De acordo com a estimativa das Contas Nacionais Trimestrais do INE3, 
tera havido uma varia<;ao hom6loga do PIB de 2% no quarto trimestre de 2007, 
o que correspondeu a uma acelera<;ao face ao trimestre anterior (1,7%). 

Contudo, importa reconhecer que a generalidade dos indicadores aponta 
para urn comportamento menos dinamico da procura interna, nao se tornando, 
por outro lado, facil que se venha a operar uma evolu<;ao positiva - ou, pelo 
menos, significativamente positiva ao nivel da taxa de desemprego, conforme 
resulta, alias, da aplica<;ao da Lei de OKUN -, sendo, ainda, de referir que, no 
decurso do perfodo compreendido entre Janeiro e Novembro de 2007, as expor
ta<;6es e as importa<;6es de mercadorias cresceram, em termos hom6logos, res
pectivamente, 8,8% e 6,4%. 

Se considerarmos os ultimos doze meses, a terminar em Novembro do ano 
transacto, chegamos a conclusao de que as exporta<;6es de bens e servi<;os aumen
taram 10,4%, em termos hom6logos, com destaque para as rubricas respeitantes 
a "constru<;ao" (+32,8%), "informa<;ao e informatica" (+30,7%), "Direitos de Utili
za<;ao" (+25,1%), "Servi<;os Financeiros" (+22,5%) e "Comunica<;ao" (+22,2%)4. 

Analisando urn pouco mais aprofundadamente a evolu<;ao recente da eco
nomia nacional, importa referir que, em 2007, o Produto Interno Bruto (PIB) 
registou uma expansao, em termos reais, de 1,9%, tendo este sido o valor mais 
elevado desde 2001, tornando-se, ainda, possfvel considerar os seguintes indica
dares, relativamente ao quarto trimestre do ano transacto: 

a) o fndice de produ<;ao da industria transformadora cresceu 3,2%, em ter
mos hom6logos (2,2% no terceiro trimestre); 

b) o fndice de produ<;ao do sector da constru<;ao e obras publicas registou 
urn acrescimo de 0,3%, tambem em termos hom6logos (-2,7% no tri
mestre anterior); 

c) o fndice de volume de neg6cios no sector de servi<;os experimentou 
uma acelera<;ao (crescimento de 6,2%, contra 5,2% no terceiro trimestre) 

Apesar da evolu<;ao positiva dos sobreditos indicadores, manda a verdade 
reconhecer que os indicadores de confian<;a dos empresarios estabilizaram na 
industria, pioraram nos Servi<;os e no Comercio e melhoraram na constru<;ao, 

3 Vide "Boletim Mensa! da Economia Portuguesa", n. 0 2, Fevereiro de 2008, GPEARI- Gabi
nete de Planeamento, Estrategia, Avalia<;ao e Rela<;6es Internacionais. 

4 Note-se que, todavia, as rubricas que mais contribufram para o crescimento das exporta<;6es 
de bens e servi<;os foram o grupo de produtos "maquinas" (14,5%), os servi<;os "viagens e turismo" 
(14,3%) eo grupo "minerios e metais" (10,7%). 
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sendo certo que esta evolw;:ao devera ser articulada com as expectativas secto
riais de evolw;;ao da procura. 

E a prop6sito da evolu<;;ao da procura, convira referir que, no quarto tri
mestre de 2007, o fndice de volume de neg6cios no comercio a retalho sofreu 
um abrandamento face ao trimestre precedente, sendo, ainda, certo que o seg
mento dos bens alimentares evoluiu de forma desfavoravel (varia<;;2io hom6loga 
de -1,1%). 

Concomitantemente, os bens nao alimentares registaram um crescimento 
hom6logo de 0,9%, o que correspondeu a uma acelera<;;ao face ao trimestre 
anterior. 

No mes de Janeiro de 2008, o indicador de confian<;;a dos consumidores 
soh·eu uma significativa deteriora<;;ao, caindo para o valor mais baixo desde 
2003. 

Esta evolu<;;ao desfavoravel influenciou o indicador coincidente do con
sumo privado, prolongando a tendencia descendente, apresentando um valor 
negativo em Janeiro de 2008. 

Quanto ao investimento, o indicador coincidente da Forma<;;ao Bruta de 
Capital Fixo (F.B.C.F.) registou, nesse mesmo mes, uma forte desacelera<;;ao, 
invertendo a tendencia de melhoria que se vinha constatando desde princfpios 
de 2007. 

0 facto de a evolu<;;ao do investimento continuar a apresentar problemas 
tem, em larga medida, que ver como que designo de "sindroma despesista" e, 
por conseguinte, com a "componente psicol6gica". 

A evolu<;;ao positiva das exporta<;;6es em 2007 criou algumas expectativas 
de que pudesse vir a registar-se uma maior retoma da actividade econ6mica 
e uma melhoria nas "inten<;;6es de investimento" (de acordo com a metodologia 
subjacente ao "export led growth model"). 

Todavia, em Dezembro e de acordo com as primeiras estimativas, as safdas 
de mercadorias registaram uma varia<;;ao hom6loga negativa, a qual tera resul
tado de uma quebra nas exporta<;;6es para os pafses da E.U. e bem assim de uma 
desacelera<;;ao das exporta<;;6es extra-comunitarias. 

E ja mesmo em rela<;;ao ao quarto trimestre de 2007, as exporta<;;6es regis
taram um crescimento muito inferior ao verificado ao nfvel das importa<;;6es 
(3,5% a 9,4%, respectivamente), enquanto que, no decm·so do terceiro trimestre, 
o crescimento havia sido semelhante (6% para as exporta<;;6es e 6,7% para as 
importa<;;6es). 

No que se refere ao mercado de trabalho, convira real<;;ar que, em termos 
medios anuais, a taxa de desemprego atingiu os 8%, em 2007, valor este supe
rior ao registado em 2006 (7,7%). 

Por outro lado, no decorrer do quarto trimestre do ano transacto, o fndice 
de custo do trabalho ·- que mede o custo medio por hora de trabalho - sofreu 
um aumento de 5%, em tennos hom6logos (3,6% no trimestre anterior), evolu
<;;ao esta que reflecte, em larga medida, uma redu<;;ao das horas trabalhadas. 
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No conjunto do ana de 2007, verificou-se, tambem, uma acelera<;:ao no 
fndice de custo do trabalho, tendo sido registada uma varia<;:ao hom6loga 
de4%. 

Esta evolu<;:ao do custo do trabalho, num quadro de taxa de cambia fixa, 
implicaria urn aumento da produtividade deste factor de produ<;:ao a urn ritmo 
superior ao que se tern vindo a verifica1~ se se pretender aumentar a competiti
vidade externa da economia partuguesa junto dos prindpais parceiros comer
dais, tanto mais que a produtividade marginal do capital nao se tern vindo a 
apresentar mais elevada, em Portugal, do que na generalidade dos restantes 
Estados Membros da E.U. 

Paralelamente, a evolu<;:ao da taxa de infla<;:ao, tambem nao se tern apre
sentado, em Portugal, mais favoravel do que na generalidade dos nossos prind
pais parceiros comerdais, o que complexifica a obten<;:ao de ganhos de compe
titividade externa, sendo, nomeadamente, de salientar que, em Janeiro ultimo, 
o fndice de Pre<;:os no Consumidor - IPC - registou uma taxa de varia<;:ao hom6-
loga de 2,9%, superior em 0,2 pp a verificada no mes anteriar5. 

Importa, ainda, referir os tra<;:os caracterizadares prindpais da evolu<;:ao 
ocarrida no mercado de capitais, como no domfnio do Credito e das Finan<;:as 
Publicas. 

As incertezas quanta ao possfvel impacto relativo da crise financeira inter
nadonal nas economias influendaram, em Janeiro do corrente ana, a evolu<;:ao 
do fndice PSI-20, o qual sofreu uma redu<;:ao de 14,3%. 

A capitaliza<;:ao bolsista, tambem, soh·eu uma redu<;:ao, no principia do pre
sente ana, sobretudo no segmento accionario. 

No que se relaciona como Credito, convira referir que o ritmo de expansao 
dos emprestimos aumentou para o sector privado nao financeiro, o que tera 
resultado, essencialmente, de uma acelera<;:ao do credito as empresas. 

Ja o credito destinado a particulares continuou a conhecer uma tendencia 
descendente, designadamente no segmento do credito a habita<;:ao. 

Par outro lado, as taxas de jura activas continuaram a subir no final de 
2007, princfpios de 2008, dificultando a retoma do investimento, sendo, ainda, 
de referir que, mesmo que as taxas de referenda des<;:am, a redu<;:ao da rendibili
dade das institui<;:6es de credito (aliada a problemas de liquidez) implicara sem
pre urn aumento dos "spreads", tornando sempre diffdl a redu<;:ao das taxas de 
jura activas. 

Manda a verdade reconhecer que, no capitulo das Finan<;:as Publicas, se 
registou uma evolu<;:ao muito favaravel. 

Assim, em Janeiro de 2008 e na 6ptica da contabilidade publica, o defice 
global provis6rio do Estado atingiu os 382 milhoes de euros, registando-se, par 
conseguinte, uma melhoria de 143 milhoes de euros em rela<;:ao ao mes homo
logo do ana anterior. 

5 Taxa de varia<;ao media dos ultimos doze meses de 2,5%. 
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0 defice primario foi, nesse mesmo mes, de 148 milhoes de euros, o que 
correspondeu a uma melhoria, face ao mesmo perfodo de 2007, da ordem de 
215 milhoes de euros. 

Em sfntese e no que se relaciona com a execuc;ao orc;amental, verificou-se 
a seguinte evoluc;ao: 

- a receita fiscal aumentou 1,4% por comparac;ao com Janeiro de 2007; 
- a despesa primaria sofreu uma contracc;ao de 2,6%; 
- a despesa com juros e outros encargos correntes da dfvida apresentou 

uma expansao; 
- a dfvida directa do Estado atingiu, em 31 de Janeiro de 2008, o montante 

de 112 mil milhoes de euros, diminuindo 0,7% por comparac;ao com o 
final do mes anterior. 

Por outro lado, o excedente da execuc;ao orc;amental da Seguranc;a Social 
foi de 519 milhoes de euros, em Janeiro de 2008, apresentando uma subida de 
299 milhoes de euros face ao mesmo mes de 2007, sendo, ainda, de referir que 
a sobredita execuc;ao orc;amental se caracterizou por: 

- urn acrescimo da receita corrente em 12,9%, a qual podera ser explicada 
pela evolw;ao das contribuic;oes e das transferencias correntes da Admi
nistrac;ao Central e do Fundo Social europeu; 

- urn decrescimo da despesa corrente em 5%, decorrente, fundamen
talmente, do comportamento da despesa com pensoes e da evoluc;ao 
ocorrida com os subsfdios de desemprego e bern assim com as acc;oes 
de formac;ao profissional. 

Em resumo, a economia portuguesa tent vindo a experimentar, mais recen
temente, uma evoluc;ao muito positiva ao nfvel das Financ;as Publicas, regis
tando-se, simultaneamente, alguma reanimac;ao da actividade produtiva, no 
decurso de 2007. 

Foram implementadas algumas refonnas que permitirao, a prazo, contri
buir para a desburocratiza<;ao da Administra<;ao Publica e para a cria<;ao de 
condic;oes propiciadoras de urn acrescimo do investimento (domestico e al6-
geno). 

Todavia, a economia portuguesa continua a apresentar urn ritmo de cres
cimento, relativamente, baixo, i.e., inferior a 2% ao ano (1,9% em 2007), man
tendo-se uma taxa de desemprego elevada e nao se registando uma efectiva 
tendencia para o relanc;amento do investimento. 

Melhor dizendo, ainda nao se constatou uma tendencia para uma conver
gencia (sustentada) da economia portuguesa com as restantes economias da EU, 
muito embora se tenha verificado uma melhoria em rela<;ao a situa<;ao existente 
entre 2002 e 2006. 

E nao fazendo sentido reconduzir a eventual possibilidade de urn relan<;a·· 
mento econ6mico a urn novo impulso expansionista da economia internacional, 
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impulso esse que nao se sabe quando e como existira, talvez fa<;a sentido pensar
-se em soluc:;6es alternativas a mera aplica<;ao de um "export led growth model". 

6. Da indispensabilidade de recurso aos "paliativos" a uma Nova Politica 
Econ6mica 

Existe, desde logo, uma questao previa por resolver: as crises econ6micas 
internacionais modernas apresentam., hoje em dia, caracteristicas diferentes, 
tendo, em larga medida que ver com o facto de sectores como os da informatica 
e das telecomunicac:;6es ja nao apresentarem o dinamismo suficiente para asse
gurar a "inversao do ciclo da crise" . 

Tal resulta, em larga medida, de uma certa "satura<;ao" do mercado em 
rela<;ao a produtos informaticos e de telecomunicac:;6es, tornando-se indispensa
vel a emergencia de um novo sector estrategico, em rela<;ao ao qual existam 
necessidades infindas por satisfazer. 

Sou dos que pensam que esse novo sector estrategico devera ser o da 
Sa(tde e que, por isso mesmo, quando se descobrir a cura do HIV ou de certo 
tipo de cancros, se encontrarem novas tecnologias que permitam reduzir, subs
tancialmente, o custo dos medicamentos e dos equipamentos medicos, havera 
Iugar a uma IV Revoluc:;ao Industrial, a que correspondera um aumento signifi
cativo da esperanc:;a de vida a nascenc:;a e o desenvolvimento de muitas activida
des - desde o turismo de sa(tde ao turismo de terceira idade, passando por acti
vidades ligadas ao aproveitamento dos tempos livres e do excedente potencial 
de popula<;ao activa empregavel. 

Ninguem, todavia, sabe quando se desencadeara esse processo, sendo 
certo que, ate la, tenderemos a viver em para-recessao ou, quanta muito, em 
expansao moderada. 

Ao nivel da EU existe uma segunda questao por solucionar, a sabe1~ a com
patibiliza<;ao do Facto de Estabilidade e Crescimento com o desiderata de ex
pansao competitiva da economia europeia, no quadro da globaliza<;ao. 

A este prop6sito, sou dos que defend em a revisao do Facto de Estabilidade 
e Crescimento, indo, porventura, ao encontro do que alguns designam de "neo
-Keynesianismo" ou, entao, de forma mais correcta, de "novo-Keynesianismo". 

Melhor dizendo, sou dos que entendem que as despesas publicas correntes 
nao deveriam ter o mesmo tratamento que o investimento p6blico, para efeitos 
da aplica<;ao do criteria do defice, tornando-se, simultaneamente, necessaria 
aplica1~ neste dominio, criterios uniformizadores a nfvel comunitario. 

Nao basta- nem faz sentido- afirmar-se que todo o investimento publico 
nao deveria ser tido em conta para efeitos do criterio do defice. 

Se assim fosse, um Frimeiro-Ministro italiano ou de outra nacionalidade 
qualquer poderia aumenta1~ em exponencial e de forma irresponsavel, o investi-
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mento publico (inclusive, de reprodutividade discutfvel) e a Comissao Europeia 
nada poderia fazer ... 

Mas, se se estabelecesse que nao deveria ser considerado o investimento 
p-L1blico que contasse com a participa<;ao de fundos comunitarios, na parte cor
respondente a sua componente nacional, entao ja seria diferente, uma vez que 
existiria urn criterio e urn padrao de aprecia<;ao a nfvel comunitario, tornando
-se, inclusive, possfvel proceder a aplica<;ao imediata desta metodologia. 

Enquanto a EU nao enveredar por uma solu<;ao deste tipo o Facto de Esta
bilidade sera sempre mais de Estabilidade do que de Crescimento. 

Urn terceiro problema a considerar consiste na ausencia de uma dinamica 
suficientemente forte conducente a adop<;ao pelo tecido empresarial portugues 
de estrategias de "playing for long run profit and diversification", o que, alias, 
implicaria, como se disse, a ultrapassagem das limita<;6es, ainda, existentes ao 
nosso desenvolvimento econ6mico ao nfvel do "stock" de capital, do R&D e da 
forma<;ao de mao-de-obra qualificada (ou, se se preferil~ adequada a melhor 
tipologia de combina<;ao de factores). 

Urn quarto problema a considerar- tendo em vista o "rompimento" com 
o "sindroma despesista" e como "comportamento FTL" -tern que ver com a 
indispensabilidade de implementa<;ao de uma polftica econ6mica consistente 
(que influencie positivamente a "componente psicol6gica" do investimento) e 
com a existencia de mecanismos de defesa da concorrencia que assegurem uma 
maior transparencia do mercado. 

Muito se tern feito neste domfnio, mas, ainda, se esta aquem do indispen
savel. .. 

Finalmente, importa adoptar uma postura diferente em rela<;ao ao inves
timento publico, procurando-se dar mais peso a metodologia PPP (Public -
Private - Projects) e criar condi<;6es propiciadoras das reformas tidas como 
necessarias a uma efectiva melhoria do Bem-Estar. 

Sao conhecidos os argumentos invocados contra o recurso ao investi
mento publico, podendo, alias, os mesmos ser reconduzidos as seguintes 
quest6es: 

a) o efeito multiplicador-acelerador e atenuado em economia aberta, como 
a nossa; 

b) a aposta no investimento publico e urn paliativo, uma vez que o desen
volvimento genufno de uma economia de mercado deve assentar no 
acrescimo de produtividade (e de competitividade) ao nfvel dos agen
tes econ6micos privados; 

c) a op<;ao de incrementar o investimento publico vai conduzir a que se 
privilegie a expansao do sector de Bens Nao Transaccionaveis (SBNT), 
sector esse que se apresenta estrategicamente menos relevante do que 
o Sector de Bens Transaccionaveis (SBT), em termos de concretiza<;ao de 
urn modelo de vantagens competitivas dinamicas; 
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d) as polfticas econ6micas que assentaram em programas de investimento 
publico contribufram, em muitos casos, para a existencia de urn Estado 
sobredimensionado e de excesso de burocratiza~ao. 

Ora, sucede que sou dos que pensam que, para uma economia como a par
tuguesa, em que o Estado se apresenta como elemento muito importante de 
referencia comportamental para os agentes econ6micos e em que se constatam 
os condicionalismos decarrentes do "sindroma despesista" e do "comparta
mento FTL", nao se afigura facil sair de uma para-recessao ou inverter urn ciclo 
de crise sem se recarrer ao investimento publico. 

E as quatro questoes acima mencionadas merecem alguns esclarecimentos 
adicionais ... 

Em primeiro luga1~ sendo verdade que o efeito multiplicadar-acelerador 
e atenuado em economia aberta, tambem e verdade que nao se apresenta nulo, 
uma vez que a propensao marginal a consumir bens nacionais nao e igual a zero. 

0 que interessa saber e se o efeito induzido no crescimento da actividade 
econ6mica nacional mais do que compensa ou nao o eventual efeito negativo ao 
nivel das Contas Externas. 

Em segundo lugar, nem todo o investimento publico e, necessariamente, 
urn paliativo, uma vez que podera, em muitos casos, competir ao Estado inves
tir em infraestruturas indutoras de externalidades positivas, 

Mas, mesmo os paliativos, em determinadas circunstancias, desempenham 
urn papel, altamente, positivo. 

Confarme ja tive oportunidade de expor6, se urn doente que padece de 
cancra terminal estiver cheio de dares, 0 medico nao lhe vai explicar que nao 
lhe da analgesicos parque mais nao sao do que paliativos, uma vez que o cancra 
s6 pode ser tratado com quimioterapia ou com radioterapia. 0 medico prefere 
que o doente seja submetido a tratamento nao tendo dores do que com dares. 

E ao faze-lo esta, ate, a influencia-lo positivamente, do ponto de vista psi
col6gico, podendo, inclusive, por essa via, contribuir para a sua cura ... 

Se transpusermos esta analise para a economia - com as necessarias adap
ta~oes -- podemos chegar a conclusao de que se apresenta, porventura, mais 
facil reformar a Administra~ao Publica e os Sectores da Saude e da Educa~ao 
num contexto de reduzido desemprego e de paz social do que num contexto de 
elevado desemprego e de intensas convulsoes sociais, no pressuposto de que 
nao se enverede par urn despesismo irresponsavel. 

Em terceiro lugm~ se e verdade que, em regra, o investimento publico tende 
a privilegiar o SBNT, tambem nao e menos verdade que a aposta na expansao 
do SBT deve ser, concomitantemente, acompanhada de algum crescimento ao 
nfvel do referido SBNT, evitando-se, par essa via, desequilibrios excessivos a 
nfvel sectorial e regional, bern como no que concerne ao mercado de trabalho. 

6 Vide SousA, Antonio Rebelo de in "De um novo conceito de desenvolvimento economico no 
quadro da economia internacional", ISCSP, 2008, pag. 160 a 169. 
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Em quarto lugar, nao se afigura lfquido que todo o investimento publico 
contribue, necessariamente, para o sobredimensionamento do Estado, para a 
adop<;:ao de solu<;:oes ineficazes e para o excesso de burocracia. 

Nos paises n6rdicos tern sido concretizados importantes programas de 
investimento publico, o Estado tern urn peso muito consideravel na economia e, 
todavia, nao seria justo afirmar-se que a Administra<;:ao Publica e extremamente 
ineficaz. 

Do que se disse resulta que para a economia portuguesa poder crescer a urn 
nivel superior a 2,4-2,5% (em termos de PIB) sera, muito provavelmente, neces
saria apostar num acrescimo de investimento publico, recorrendo-se a metodo
logia P.P.P. (e criando-se condi<;:oes para alguma inversao das tendencias existen
tes no mercado de trabalho, de acordo, alias, com a conhecida Lei de OKUN7). 

0 importante estara na aposta em investimento publico reprodutivo, a par 
de urn aumento de competitividade das nossas empresas e, por conseguinte, de 
urn significativo acrescimo da produtividade, permitindo uma evolu<;:ao da eco
nomia nacional semelhante a descrita na Fig. 4. 

Nesse caso, o defice or<;:amental- (SO)- come<;:aria por crescer, mas logo 
diminuiria, cruzando em A e curva do investimento. 

0 ponto A seria o "ponto crftico das Finan<;:as Publicas", uma vez que ode
fice seria inferior ao proprio investimento publico, o que significaria que o saldo 
corrente passaria a ser positivo. 

Y, I 
(BP, SO) 

0 

Graf. 4 

-----Y 

(BP) 

(SO) 

7 A Lei de OKUN estabelece uma rela<;:ao entre o abaixamento da taxa de desemprego e a ace
lera<;:ao do crescimento econ6mico. No caso particular de Portugal, o desemprego s6 deveni sofrer, 
consistentemente, uma redu<;:ao substancial da taxa de desemprego quando a taxa de crescimento 
anual do FIB se situar acima dos 2,25-2,5%. 
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Par outro lado, o defice das Contas Extemas (BP) - que podernos fazer cor
responder ao que, outrora, se designava de Balan<;:a de Opera<;:oes Nao Moneta
rias - aurnentaria inicialrnente para, depois, dirninuil~ cruzando a curva do 
investirnento ern B, o qual seria o "ponto crftico das Contas Externas". 

Ao ponto A poderiarnos, tarnbern, charnar de ponto de sucesso das Finan
<;:as publicas (SFP) e ao ponto B poderfarnos charnar deponto de Sucesso da 
Balan<;:a de Pagarnentos (SBP). 

0 recurso a rnetodologia PPP perrnitiria, inclusive, acelerar a evolu<;:ao 
positiva da curva (SO), tomando-se, por conseguinte, indispensavel definir 
rnecanisrnos transparentes e eficazes de selec<;:ao de parcerias. 

Ern qualquer caso, sera sernpre indispensavel definir urna estrategia con
sistente de desenvolvirnento da econornia portuguesa, seleccionando sectores 
estrategicos e areas prioritarias. 

Como sera sernpre indispensavel escolhe1~ a cada rnornento, os rnelhores 
instrurnentos de politica econ6rnica. 

Ern surna: estarnos nurna encruzilhada da vida nacional cuja evolu<;:ao nao 
devera ser facil. 

Mas, irnporta concluir corn urna nota de optirnisrno, ainda que rnoderado. 
Os portugueses, quando bern organizados, quando inseridos ern estruturas 

adequadas de gestao, quando confrontados corn as rnaiores adversidades, con
seguirarn, ern circunstancias diversas, dentro e fora do Pais, ultrapassar barrei
ras, convertendo, ern rnuitos casos, o irnpossivel ern possivel. 

Nao sera agora que baixarernos OS bra<;:os. 
Nao se desiste de urn Pais, nern de urna Cornunidade. 
E a nossa econornia, o nosso Pais e a nossa Cornunidade tern condi<;:6es 

para enveredar por urn rnodelo cornpetitivo e dinarnico de sucesso, no quadro 
da econornia internacional. 
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