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Resumo
Esta dissertação estuda o impacto da crise financeira internacional de 2007-2009 em dois
conjuntos representativos das grandes empresas não financeiras de Portugal e de Espanha:
PSI-20 e IBEX-35. Para o efeito, foram analisados indicadores económicos de referência e do
modelo

KTC

no

período

de

2006

a

2009

nos

dois

conjuntos,

individualmente,

comparativamente e, quando apropriado, face à economia real do respectivo país. Deu-se
especial atenção ao impacto da crise na dimensão das empresas, no VAB, nos níveis de
inventário, na eficiência, na produtividade dos factores de produção Conhecimento, Tecnologia
e Capital e na sua contribuição para o VAB, e no investimento em capital fixo e em tecnologia.
Os resultados mostram que as empresas do PSI-20 foram menos afectadas negativamente
que as empresas do IBEX-35. O PSI-20 ganhou dimensão face ao IBEX-35; obteve um
crescimento acumulado do VAB de +11% no período de 2007 a 2009 enquanto o VAB do
IBEX-35 caíu -16%; apenas verificou uma queda na Escala de Inventário em 2009 enquanto no
IBEX-35 caíu em todos os anos; e, de forma geral, ganhou eficiência, ao passo que o IBEX-35
perdeu continuamente eficiência em todos os anos. Concluiu-se também que em 2009 o
impacto da crise na economia de cada país divergiu do impacto nestes conjuntos das grandes
empresas. Enquanto 2009 foi um ano de recessão nas duas economias, nomeadamente na
economia real, no PSI-20 e no IBEX-35 foi um ano de crescimento do VAB.
O impacto da crise no valor acrescentado pelo uso do factor Conhecimento (L) no PSI-20 e no
IBEX-35 revelou-se em linha com o esperado – que se reduza num período de contracção do
VAB. Quanto ao factor Tecnologia (T), o valor acrescentado pelo uso deste factor cresceu em
todos os períodos, tanto no PSI-20 como no IBEX-35, independentemente da evolução dos
respectivos VAB. Porém, as variações da sua contribuição relativa para o VAB apresentaram
uma forte correlação, em sentido negativo, com as variações do Volume de Negócios dos
conjunto de empresas. O valor acrescentado com origem no uso do Capital (C), tanto no PSI-20
como no IBEX-35, não revelou uma tendência clara em períodos de expansão ou de
contracção do VAB quer do conjunto, quer da respectiva economia. Contudo, a evolução da
sua contribuição relativa para o VAB também apresentou uma forte correlação com a variação
do Volume de Negócios das empresas, mas agora em sentido positivo.
Por fim, ao nível do investimento em geral, confirmou-se que este se reduz em períodos de
contracção do crescimento do VAB (das empresas) e aumenta em períodos de expansão, de
forma aparentemente independente da evolução da economia real. Quanto ao investimento em
tecnologia – basicamente equipamento – os resultados sugerem um comportamento
semelhante, reflectindo uma diminuição do Passivo de Capital em períodos de recessão e uma
consequente diminuição dos Bens de Tecnologia que são, por norma, gerados pelo Passivo de
Capital.
Palavras chave: crises financeiras, indicadores económicos, Bens de Tecnologia, PSI-20,
IBEX-35.

2

3

Abstract
This dissertation studies the impact of the 2007-2009 global financial crisis in two relevant
groups of large Portuguese and Spanish non-financial firms (PSI-20 and IBEX-35). To this end,
relevant economic and KTC model indicators of these firms were analysed, for the period of
2006 to 2009, individually, comparably and, when thought appropriate, comparably to its
respective real local economy. It was given special attention to the impact of the crisis on the
firm‟s dimension, Gross Value Added (GVA), inventory levels, efficiency, production factors‟
(Knowledge, Technology and Capital - KTC) productivity and their contribution for the GVA, and
in investment in general and in technology.
The results show that the PSI-20 firms were less adversely affected than the IBEX-35 firms.
The PSI-20 gained size over the IBEX-35; got a cumulative growth of +11% in the GVA (in the
period 2007 to 2009) while the IBEX-35‟s fell -16%; had a decrease in Inventory Scale only in
2009 while the IBEX-35‟s fell every year; and, in general, gained efficiency, while the IBEX35 continuously lost efficiency every year. It was also concluded that in 2009 the impact of the
crisis in each country‟s economy differed from that of the sets of studied firms. While 2009 was
a year of recession in the two economies, mainly in the real economies, for the PSI-20 and the
IBEX-35 it was a year of growth in GVA.
The impact of the crisis in the value added by the use of the production factor Knowledge (K) in
the PSI-20 and IBEX-35 proved to be in line with expectations – decreasing in periods of
decline in GVA. As for the Technology factor (T), the value added by the use of it increased
every

year,

both in

the

PSI-20 and

in the

IBEX-35, regardless

of

the progress

of

their GVA. However, the variations in its relative contribution to the GVA showed a strong
correlation, in negative direction, with the variations in the firms‟ Turnover. The value added by
the use of Capital (C) in both the PSI-20 and the IBEX-35 did not show a clear trend in
periods of expansion or contraction of either its GVA or that of the respective real
economies. Nevertheless,

the

evolution

of

its

relative

contribution

to the

GVA also

showed a strong correlation with the variations of the firms‟ Turnover, but now in a positive
direction.
Finally, for investment in general it was confirmed that it declines in periods of contraction in the
growth of GVA (firms‟ GVA) and increases in periods of expansion, in a seemingly independent
way from that of the real economy. The investment in technology - mostly equipment - the
results suggest a similar behavior, reflecting a decrease in Capital liabilities in periods
of recession (of the firm‟s GVA) and a consequent reduction of technology assets that are
normally generated by Capital liabilities.

Keywords: Financial Crises, Economic Indicators, Technology Value, PSI-20, IBEX-35.
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1. Apresentação
O presente trabalho insere-se na dissertação de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial e
tem como objectivo apresentar um estudo fundamentado e sistematizado do impacto da crise
financeira de 2007-2009 nos conjuntos de empresas não financeiras dos índices bolsistas PSI20 e IBEX-35, efectuando análises comparativas entre si e com as economias dos respectivos
países. Pretende-se estudar uma parte da dinâmica microeconómica durante períodos de
recessão causados por crises financeiras, focando-se no estudo de alguns indicadores
económicos de referência e em indicadores relacionados com o valor acrescentado pela
utilização do conhecimento, da tecnologia e do capital.
Este trabalho baseia-se fundamentalmente na teoria económica, de cujas análises se pretende
extrair ensinamentos que conduzam a um melhor entendimento dos factores que afectam a
actividade económica, onde se insere a engenharia e a gestão industrial. A teoria económica é
aqui considerada como um instrumento racional insubstituível para conduzir a prática da
engenharia e gestão industrial, área do conhecimento na qual me insiro.

1.1 Contextualização
O contexto deste trabalho tem a ver com a existência de ciclos económicos, com a crise de
2007-09 em particular, e com a necessidade de estudar o respectivo impacto ao nível das
empresas.
Ao longo da história, em particular desde o final século XIX (FMI, 2002), o mundo tem-se
deparado com diversas crises

1

económico-financeiras e recessões

2

que fazem parte,
3

inevitavelmente, de ciclos económicos (Kindleberger & Aliber, 2005) . As recessões
correspondem à segunda parte do ciclo económico: expansão – recessão – recuperação.
Aquilo que aqui se refere por crise compreende essencialmente esta segunda parte, a
recessão, a qual deve ser estudada no contexto do ciclo completo.
Esta recente crise não foi excepção: precedeu-lhe uma crise (2001), seguida de um período de
4

recuperação e expansão (2002-2007), terminando na recessão de Dez.2007-Jun.2009 (NBER,
2010). Esta crise internacional teve forte impacto na economia mundial, sendo apenas
5

superada, no que diz respeito à queda do PIB mundial, pela Depressão nos anos 30 , o que o
1
2
3

Ver definição na secção 3.1.
Ver definição na secção 3.1.
Ver também Outra Bibliografia Consultada na secção Referências Bibliográficas.

4

Intervalo de tempo de contracção económica nos Estados Unidos da América (NBER, 2010) que é também o período
assumido como referência para este trabalho.
5

A recessão do período da II Guerra Mundial, embora tenha apresentado uma queda do PIB mundial superior à crise
de 2007-09, não foi considerada pois teve origem na guerra e não numa crise puramente financeira.
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torna num tema interessante de estudo, não só para a comunidade científica ligada às ciências
económicas mas também para muitas outras áreas do conhecimento.
Ao longo dos tempos, inúmeros livros, artigos, teorias e opiniões foram escritos sobre o
impacto que as crises financeiras têm na economia e sobre o comportamento das economias
durante os períodos de recessão. Neste momento, outros estarão a ser elaborados, com
certeza. Porém, no âmbito da dinâmica das empresas e dos sectores da economia, a pesquisa
para este trabalho não encontrou estudos aprofundados sobre este tema. Por um lado, a
completa explicação da dinâmica de uma crise económico-financeira ao nível das empresas
não se encontra devidamente sistematizada. Por outro lado, há dificuldades em obter a
informação necessária relativa às empresas de cada país de forma harmonizada, o que é
confirmado por Claessens, Kose & Terrones (2008).
Este trabalho foca-se na dinâmica de crises financeiras ao nível das empresas, nomeadamente
num conjunto de grandes empresas portuguesas e espanholas, estudando uma parte dessa
problemática.

1.2 Pergunta a responder
A pergunta a que este trabalho se propõe responder é a seguinte:
Qual o impacto da crise financeira de 2007-2009 num conjunto representativo das grandes
empresas não financeiras de Portugal e de Espanha (PSI-20 e IBEX-35)?
A resposta a esta pergunta será dada usando os seguintes critérios:
1) Individualmente, comparativamente entre si e face à economia dos respectivos países,
ao nível:
o

da dimensão;

o

do valor acrescentado bruto;

o

do inventário; e

o

da eficiência.

2) nas partes do valor acrescentado bruto com origem nos usos
o

do Conhecimento;

o

da Tecnologia; e

o

do Capital.

3) no investimento em geral e em tecnologia em particular
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1.3 Objectivo da Dissertação
O objectivo desta dissertação é responder à pergunta proposta, nas suas três dimensões.
Nesse sentido, vai-se analisar qualitativa e quantitativamente a dinâmica de indicadores
económicos de referência e de indicadores do modelo de produção KTC de Fernandes (2011),
no período de crise economico-financeira 2007-2009, focada no conjunto de empresas não
financeiras do PSI-20 e do IBEX-35. A evolução dos indicadores será analisada
individualmente e em comparação com a respectiva economia nos seguintes aspectos:
(1) Dimensão;
(2) Valor Acrescentado;
(3) Níveis de Inventário;
(4) Eficiência;
(5) Produtividade dos factores de produção Conhecimento, Tecnologia e Capital;
(6) Contribuição dos factores de produção Conhecimento, Tecnologia e Capital para o VAB;
(7) Investimento em capital fixo e em tecnologia.

Para estudar a evolução da dimensão das empresas vai-se analisar os níveis de volume de
negócios, número de empregados e activo total.
Para caracterizar a evolução da eficiência serão estudados os indicadores Custo Unitário do
Trabalho, Produtividade do Trabalho e Volume de Negócios por Trabalhador. Este último será
utilizado também para estudar a evolução do outsourcing nas empresas.
Para estudar a produtividade dos factores de produção serão utilizados os indicadores
Produtividade do Conhecimento, Produtividade da Tecnologia e Produtividade do Capital do
modelo KTC.
Ainda no âmbito deste modelo, serão utilizados os Índices de Incorporação do Conhecimento,
de Tecnologia e de Capital para analisar a contribuição destes factores de produção para o
VAB.
Por fim, para analisar o investimento em capital fixo, incluindo o investimento em tecnologia,
serão estudados os indicadores Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), FBCF de Investigação
e Desenvolvimento (I&D) e ainda os indicadores Produtividade da Tecnologia e Produtividade
do Capital do modelo KTC que fornecem informações importantes ao nível do investimento.
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Este conhecimento é vital para preparar atempadamente as estratégias de compensação e os
ajustes necessários para ultrapassar a crise e aumentar a competitividade. O resultado deste
estudo não servirá apenas a gestores e responsáveis políticos e económicos, mas também às
comunidades científica e académica e a outros interessados.

1.4 Estrutura da dissertação
Este documento está organizado da seguinte forma:
No capítulo 2 apresenta-se uma revisão da literatura científica relacionada com a pergunta que
a dissertação se propõe responder. Na secção 2.1 descreve-se, de uma forma geral, a crise
financeira internacional de 2007-2009, seguindo-se, na secção 2.2, uma descrição da dinâmica
macroeconómica típica das crises financeiras e na secção 2.3 uma perspectiva histórica, onde
se faz uma exposição de aspectos comuns e diferenciadores com a Grande Depressão de
1929-35. Na secção 2.4 apresenta-se dados macroeconómicos das economias portuguesa e
espanhola desde 2002 até 2009, terminando o capítulo com a secção 2.5, dedicada à
influência que a dimensão da empresa e as particularidades da economia do respectivo país de
origem podem ter nos indicadores económicos e financeiros.
No capítulo 3 faz-se uma descrição dos dados coligidos e trabalhados e da metodologia de
investigação utilizada, incluindo uma secção (3.1) de definições e pressupostos utilizados no
presente trabalho. Na secção 3.2 descreve-se a estrutura da base de dados BDTec, o
processo de construção das novas bases de dados (PSI-20 e IBEX-35) e o tratamento
posterior que foi necessário aplicar aos dados para a sua análise. A secção 3.3 define os
indicadores utilizados neste trabalho e ainda aqueles que, embora calculados, não foram
utilizados. A secção 3.4 descreve o processo científico utilizado neste trabalho.
No capítulo 4 faz-se a análise e a discussão dos resultados. No capítulo 5 apresenta-se um
sumário e as principais conclusões deste trabalho. Finalmente, conclui-se a dissertação com o
capítulo 6 onde se deixa algumas ressalvas e ainda alguns temas a estudar no futuro.
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2. Estado da arte

Este capítulo faz um apanhado do que se sabe e se escreveu neste campo do conhecimento.
Esta revisão da literatura ajuda a um melhor entendimento do contexto da dissertação e dos
objectivos e fronteiras deste trabalho. Grande parte do material obtido no processo de pesquisa
situa-se no âmbito da macroeconomia mas poder-se-á daí tirar algumas noções gerais do
impacto de uma crise económico-financeira nas empresas.
A secção 2.1 descreve, a nível global, como a literatura caracteriza a crise de 2007-2009. Na
secção 2.2 faz-se uma revisão sobre a dinâmica de uma economia numa crise financeira,
apresentando-se na secção 2.3 uma perspectiva histórica dos efeitos da Grande Depressão de
1929-1935. Na secção 2.4 faz-se um levantamento dos indicadores económicos relevantes das
economias portuguesa e espanhola de 2002 a 2009.

2.1 A crise de 2007-2009
A recente crise teve aspectos semelhantes a outras crises causadas por factores financeiros.
Foi precedida por um período de rápido crescimento no crédito, por baixos prémios de risco,
6

abundante disponibilidade de crédito, forte alavancagem , aumento do valor dos activos e,
como se pode ver na Figura 1, o desenvolvimento de bolhas no sector imobiliário.

Figura 1 – Preços reais das casas de 2000 a 2009 na zona euro, Reino Unido e EUA (European
Commission, 2009a, p.12)

6

Ter a exposição total aos benefícios de deter uma posição num activo financeiro sem que tenha que financiar essa
posição com fundos próprios, ou seja, utilizar fundos emprestados por terceiros para aumentar lucros e poder de
compra (Glossário OCDE, 2010).
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É assumido por Brunnermeier (2009) que o início da crise financeira se deu no verão de 2007
quando o banco BNP Paribas congelou os resgates de três fundos de investimento. No entanto
convém salientar que o início da recessão é assumido pelo National Bureau of Economic
Research (NBER) como sendo em Dezembro de 2007 na economia dos Estados Unidos da
América (EUA) (NBER, 2010). Como resultado da acção do BNP Paribas, a percepção de risco
assumido no mercado interbancário aumentou drasticamente, levando a um aumento
acentuado nas taxas (spreads) cobradas entre bancos nos empréstimos de curto prazo (Figura
2).

Figura 2 – Evolução mensal em pontos base (Bps) dos spreads de crédito interbancário, das yelds de
Bilhetes do Tesouro e das taxas de juro dos Overnight Indexed Swap (OIS) entre 2000 e Jan.2009
(European Commission, 2009a, p. 9)

No entanto, a percepção pelo mercado do perigo de uma crise sistémica (se um cai, os outros
caiem também) só tomou relevância na primavera de 2008 quando os bancos Bear Sterns dos
EUA, Northern Rock do Reino Unido e Landesbank da Alemanha declararam incapacidade de
fazer face às suas responsabilidades (European Commission, 2009a). Segundo este relatório,
7

nos seis meses seguintes o panorama agravou-se, com várias instituições financeiras a
declarar falência: Lehman Brothers, Fannie Mae, Wachovia, Fortis, Bradford & Bingley, Dexia,
ABN-AMRO, Hypo Real Estate, os bancos da Islândia e outras. Estes acontecimentos
baixaram a confiança dos investidores para níveis historicamente baixos, o que tornou
aumentos de capital dos bancos através de depósitos e títulos ainda mais difíceis. Os bancos
8

deixaram de se conseguir financiar e tiveram de vender activos a “preços de saldo” e de
restringir o crédito. Por sua vez, os preços de activos semelhantes desceram, o que reduziu
ainda mais o capital e a concessão de crédito. Assim que a concessão de crédito, de uma
7

Não é quantificado o número total de instituições financeiras que declararam falência em todo o mundo por ser uma
quantificação difícil de efectuar e pouco relevante para a dissertação. Por estas razões, listam-se apenas as que são
referidas em European Commission (2009a)
8
Tradução de fire sale prices (European Commission, 2009a).

20

forma geral, se tornou mais difícil e os agregados familiares sofreram cortes no valor dos seus
rendimentos de capital e do seu património, na ressaca das quedas dos valores dos activos
(acções e imobiliário em particular), instalou-se uma crise de confiança, a poupança aumentou,
o consumo privado diminuiu, nomeadamente a procura de bens duradouros (por exemplo
automóveis) e o investimento residencial caiu a pique.

9

Ainda segundo o mesmo relatório, os efeitos na oferta foram acentuados devido à acumulação
involuntária de stocks, levando a cortes ainda mais acentuados na produção industrial.
Também do lado da oferta, per se, investimentos que pareciam rentáveis com a expectativa de
procura constantemente a crescer deixaram de o ser, e rendimentos menores implicam
maiores necessidades de crédito para pagar compromissos (Lipsey & Chrystal, 2007). Com o
mercado de crédito em contracção, empresas em todo o mundo foram levadas a falhar o
pagamento dos seus compromissos financeiros e a declarar falência. De uma forma geral, com
as empresas a reduzir ou mesmo a cessar a actividade, o desemprego aumentou, ou seja,
menos rendimento disponível - e maior a diminuição do consumo privado (European
Commission, 2009a). Assim, o efeito “bola de neve” instalou-se e a desaceleração económica
aumentou de tal forma que o Produto Interno Bruto (PIB) Real

10

mundial caiu 0,6% em 2009,

com o PIB Real da zona euro a cair 4,1% (Gráfico 1). Outro factor importante para a gravidade
da crise internacional de 2007-2009 foi a elevada razão entre o nível de crescimento
económico na fase de expansão do ciclo, que foi acentuado, e o nível de contracção
económica durante a fase de recessão (Claessens, Kose & Terrones, 2008).

Taxa de crescimento do PIB real (%)
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0

Mundial
Zona Euro
2006

2007

2008

2009

Fonte dos dados: International Monetary Fund

Gráfico 1 - Evolução do PIB Real mundial e da Zona Euro

9

Este parágrafo descreve qualitativamente parte da dinâmica geral da crise internacional de 2007-2009 e é baseado
em European Commission (2009a) , no qual não é especificado um país ou uma região mas relatando o que
aconteceu, de forma geral, no mundo. Por esta razão e por ser irrelevante para a dissertação, não se quantificou.
10
Ver definição na secção 3.1.
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Resumindo, o que inicialmente foi visto como dificuldades no mercado americano de hipotecas
Subprime rapidamente escalou e se alastrou aos mercados financeiros em todo o mundo
(Allen, Babus & Carletti, 2009), levando à crise económico-financeira mundial de 2007-2009.

2.2 Dinâmica macroeconómica das crises financeiras
Impacto no consumo e no investimento
Reflectindo a natureza síncrona entre os países, a quebra nas exportações está positivamente
relacionada com a gravidade das recessões (Claessens, Kose & Terrones, 2008). Segundo
estes autores, as alterações nos preços no mercado imobiliário têm influência significativa no
custo das recessões. É sugerido que o consumo e o investimento normalmente registam
quedas mais acentuadas em recessões coincidentes com bolhas imobiliárias, conduzindo a
aumentos mais significativos no desemprego do que em recessões coincidentes com
contracções no crédito.
Romer (2001) sugere que o consumo de bens duradouros, o investimento residencial e o
investimento em inventários são as componentes do produto

11

que mais caem durante um

período de crise, apesar do reduzido peso que têm no produto, e são também as que mais
12

sobem durante o período de expansão. As restantes componentes do produto , com a
excepção do Saldo Líquido das Exportações, também caem mas não de forma tão agressiva,
e, durante períodos de recessão, também não sobem de forma tão acentuada. No mesmo
sentido, Yanru & Zhaofen (2010) sugerem que a Escala de Inventário (medida pelo rácio
existências sobre activo total) está em proporção directa com crises financeiras, ou seja, que
quanto menor for o volume de inventário, menor a probabilidade de existir uma crise financeira.
Complementarmente, Haugh, Ollivaud & Turner (2009) sugerem que durante o período de crise
o investimento das empresas cai drasticamente sugerindo também a queda acentuada do
investimento residencial. Esta queda do investimento das empresas e do investimento
residencial pode até ser maior se o processo de investimento for caracterizado por custos
afundados

13

(Pindyck, 1991).

Resumindo, quanto mais profunda for a recessão, maior será o impacto negativo no consumo,
nomeadamente de bens duradouros, e no investimento, principalmente no investimento
residencial e no investimento em inventário.

11

Neste caso, em Romer (2001), refere-se ao PIB na óptica na despesa onde PIB = Consumo + Poupança; Poupança
= Investimento; e logo, PIB = Consumo + Investimento (Fernandes, 2007, p.271)
12

Restantes componentes do produto (na óptica da despesa): Consumo de Produtos Não Duradouros, Consumo de
Serviços, Consumo Público, Investimento Fixo Não Residencial e Saldo Líquido das Exportações (Romer, 2001, p.170)
13

“Custos afundados são custos que são irreversíveis, irrecuperáveis no caso de a empresa querer interromper a sua
actividade.” (Mata, 2005, p. 112).
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Influência das condições económicas anteriores à crise
Segundo European Commission (2009a), o impacto das crises financeiras nos países, a nível
individual, depende fortemente das condições iniciais - antes da crise - das economias e das
vulnerabilidades associadas, nomeadamente em três aspectos:


Mercado imobiliário e dimensão do sector da construção: quanto maior a dependência
de uma economia do mercado imobiliário, incluindo a dependência dos aumento dos
preços das casas no consumo, maior a sensibilidade da procura dos mercados
domésticos aos abalos nos mercados financeiros;



A dimensão do sector financeiro na economia e a sua exposição a activos de risco;



Dependência das exportações e da posição inicial da balança de pagamentos: países
com grande nível de exportações ou com consideráveis excedentes da balança de
pagamentos ficam muito expostos a uma contracção acentuada do comércio
internacional. Por outro lado, em países com possibilidade de desvalorizar a sua
moeda, as exportações têm papel potencialmente importante na recuperação da
economia, pois normalmente o mercado de exportações mantém-se mais forte que o
mercado doméstico (Haugh, Ollivaud & Turner, 2009).

Impacto nas importações e exportações
Tanto Claessens, Kose & Terrones (2008) como a Comissão Europeia (European Commission,
2009a) – este no caso da Europa - sugerem que países excedentários são atingidos mais
fortemente pelo abalo no comércio internacional do que países deficitários, sugerindo que a
crise será propícia a reequilíbrios nas balanças de pagamentos entre países. De facto, o Fundo
Monetário Internacional (FMI) (FMI, 2010) confirma que países com grande peso das
importações na balança comercial, tendem a ter um queda muito mais acentuada nas suas
importações, o que ao deixarem de importar dos países “exportadores”, explica a propagação
da crise para o país “exportador”. Durante uma crise financeira ligada à banca, as importações
tendem a cair cerca de 8% no primeiro ano de crise e outros 8% no ano seguinte, enquanto as
exportações tendem a cair apenas 3% no primeiro ano e apresentam uma queda acumulada
de cerca de 8% ao fim de cinco anos, face a 15% nas importações (Figura 3).

23

Figura 3 – Quebras nas importações e exportações (FMI, 2010, p. 134)

Nas principais crises internacionais dos últimos 40 anos

14

– 1975, 1982, 1991, 2001 e 2008 - as

importações de bens de consumo duradouros e de capital em países afectados
significativamente, foram as que caíram mais abruptamente no curto prazo enquanto as
importações dos restantes grupos de produtos caíram de forma gradual (Figura 4).

14

FMI (2010) estuda apenas um conjunto de 13 economias e utiliza a definição de crise internacional de Freund (2009)
– ver secção 3.1.
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Figura 4 – Quebra nas importações de diferentes tipos de produtos (FMI, 2010, p.137)

Impacto no emprego e na Produtividade do Trabalho
Reinhart & Rogoff (2009) sugerem que o desemprego continua a aumentar durante dois ou três
anos após as economias começarem a recuperar das recessões. Esta tendência está
normalmente associada fortemente ao efeito de histerese

15

(Lipsey & Chrystal, 2007, p. 580).

Romer (2001) sugere que o desemprego aumenta menos abruptamente que a queda do
produto devido a uma tendência de decréscimo do número de horas de trabalho por semana,
em vez da redução imediata de pessoal, durante uma recessão.
A produtividade

16

tende a cair devido à diminuição mais acentuada do produto face à

diminuição do número de horas de trabalho semanais, mas este decréscimo da produtividade
em tempo de recessão nem sempre acontece (European Commission, 2009b) pois como
grandes partes dos stocks de capital se podem tornar obsoletos, as partes menos eficientes
15

Em economia, histerese refere-se à persistência ou irreversibilidade de efeitos, ou seja, neste caso, a tendência do
aumento do desemprego se manter apesar de a economia começar a recuperar (Lipsey & Chrystal, 2007, p. 641).
16

Neste caso, Produtividade = valor do produto por hora de trabalho (Romer, 2001, p. 171).
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poderão desaparecer e isto pode ter um efeito positivo na produtividade (European
Commission, 2009a), diminuindo o efeito acima mencionado. Este estudo sugere também que
as empresas irão cortar na I&D pois, numa altura de baixas receitas, o lucro terá de vir pelo
corte de custos e a I&D é das componentes de custo mais fáceis de cortar. Adicionalmente,
Guellec & Pottelsberghe (2008) sugerem que a I&D tende a reduzir-se em tempo de recessão
devido à sua característica pro-cíclica. Uma crise reduz o retorno esperado de um investimento
em I&D ao mesmo tempo que lucros decrescentes das empresas reduzem a capacidade de
financiamento de actividades de I&D.

Resumindo, num período de recessão os níveis de consumo e de investimento caem, levando
as exportações e importações a caírem também (mais as segundas que as primeiras). Por sua
vez, também a I&D e o emprego são afectados negativamente, embora os níveis de emprego
caiam de forma menos abrupta e mais prolongada que a queda da actividade económica. A
extensão do impacto de uma crise económico-financeira depende fortemente do estado da
economia anterior à crise, principalmente ao nível do saldo comercial e da dimensão quer do
sector financeiro, quer do sector da construção.

2.3 Perspectiva histórica – A Grande Depressão
A crise internacional de 2007-2009 foi a maior crise financeira internacional desde a Grande
Depressão (FMI, 2009). Há semelhanças claras entre as duas nas causas e na origem
geográfica. No entanto, na Grande Depressão a queda do produto foi mais profunda e a sua
duração mais longa.
De acordo com o mesmo relatório, ambas ocorreram após um crescimento elevado da
economia mundial apoiado na expansão de liquidez e de crédito, o que elevou o preço dos
activos, a confiança dos investidores e a redução da aversão ao risco. As duas crises tiveram
início nos EUA, embora a crise de 2007-2009 tenha causas mais complexas e características
globais e ambas se alastraram internacionalmente afectando a economia mundial. As duas
17

tiveram origem no sector financeiro e repercussões na economia real , nomeadamente com a
contracção do comércio internacional.
Contudo, a Grande Depressão teve uma duração mais longa (entre 1929 e 1935) e foi
agravada por falências de um número superior de bancos nos EUA e, na Europa, por políticas
de resposta inadequadas, nomeadamente um aumento generalizado do proteccionismo, o que,
por alterações das taxas de câmbio das moedas dessincronizadas, destruiu o comércio e os
fluxos internacionais de capital (European Commission, 2009a). O PIB real das economias

17

Ver secção 3.1.
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avançadas caiu 17,1% entre 1929 e 1932 (Figura 5) e o volume de comércio internacional caiu
26,8%. Nas economias em que se deram os colapsos iniciais – EUA, Canadá, Alemanha e

Áustria – a queda do PIB Real chegou aos 24,6%, enquanto a média da queda nos restantes
países “avançados” rondou os 7,5% (World Bank, 1986).

Figura 5 – Evolução do PIB Real mundial durante a Grande Depressão (European Commission ,2009a,
p.15)

A taxa de desemprego atingiu níveis máximos nos EUA e na Europa, atingindo em 1933 os
38% nos EUA, os 43% na Alemanha e mais de 20% em outros países europeus (Figura 6).

Figura 6 – Taxas de desemprego durante a Grande Depressão (European Commission, 2009a, p. 18)
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Resumindo, a Grande Depressão foi mais prolongada e mais profunda mas os efeitos da
recente crise alastraram-se mais rapidamente a todo o mundo, em grande parte devido ao
efeito da globalização. A Grande Depressão de 1929-1935 causou a maior crise económicofinanceira alguma vez vivida no mundo, servindo assim como uma importante referência
histórica.

2.4 Alguns dados das economias Portuguesa e Espanhola
Como foi mencionado na secção 2.2, o estado da economia anterior à crise influencia o modo
como esta reage. Assim, é importante conhecer a evolução de alguns indicadores
macroeconómicos das economias portuguesa e espanhola antes de 2007.
Crescimento do PIB Real
A taxa de crescimento do PIB Real foi diferente entre os dois países nos anos que a
precederam. O PIB espanhol cresceu +2,7% em 2002 e aumentou a taxa de crescimento
constantemente até +4,0% em 2006. Pelo contrário, o PIB de Portugal teve uma evolução
inconstante, crescendo apenas +0,7% em 2002, caindo -0,9% em 2003 e recuperando para um
crescimento de +1,6% em 2004, +0,8% em 2005 e +1,4% em 2006, valores muito abaixo dos
de Espanha (Gráfico 2).
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Fonte: Eurostat
Gráfico 2 - Evolução da taxa de crescimento do PIB Real em Portugal e Espanha (2002-2009)

De 2007 a 2009 o crescimento do PIB português registou uma queda de -4,9pp, enquanto o
crescimento do PIB espanhol caíu -7,3pp, uma queda muito superior. Assim, em linha com a
literatura referida na secção 2.2, o crescimento superior do PIB espanhol face ao crescimento
do PIB português nos anos que antecederam 2007, enquadra-se com a queda mais acentuada
do PIB espanhol nos anos de crise, 2007 a 2009.
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PIB Nominal e PIB per capita
O PIB Nominal espanhol em cada ano apresentava uma grande diferença para o português,
sendo no ano de 2006 cerca de 6,3 vezes superior. Esta diferença pode justificar-se pelas
diferenças de dimensão e de população dos dois países mas, analisando os respectivos PIB
per capita no mesmo ano, nota-se que o de Espanha é 1,5 vezes superior ao português.
Quando tido em conta o poder de compra (Purchasing Power Standards - PPS), a diferença
reduz-se um pouco, para cerca de 1,43 vezes (Gonzalez, 2010).
Peso de alguns sectores no VAB
Outro aspecto relevante e também referido na secção 2.2 é o peso do sector da construção na
economia. Em 2006, o peso do sector da construção no VAB de Portugal era 6,6%, sendo em
Espanha mais elevado: 12,2%. A contribuição para o VAB, no universo das mil maiores
empresas portuguesas, dos sectores da Construção (9%), Imobiliário (1%), Comércio
Automóvel (3%) e Indústria Automóvel (2%) é de 15%. Em Espanha é de 26%, com os
sectores da Construção e do Imobiliário a pesarem 16% e 6%, respectivamente (Gonzalez,
2010).
18

Na economia real , os pesos do sector da construção em conjunto com o sector do imobiliário
em cada país apresentavam pesos bastante diferentes em 2006. Em Portugal, o conjunto
destes dois sectores tinha um peso de cerca de 27% no VAB da economia real. Em Espanha, o
peso era muito superior, 42% (Tabela 1). O sector da construção, isoladamente, tinha um peso
de cerca de 13% em Portugal e de 24% em Espanha (Tabela 1).
Tabela 1 - Peso dos sectores da Construção e Imobiliário no VAB (economia real) em Portugal e em
Espanha (2006-2009)

Peso dos sectores da Construção e Imobiliário
VAB (economia real)
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no

País

2006

2007

2008

2009

Portugal

26,9%

N/A

N/A

N/A

Espanha

42,0%

N/A

N/A

N/A

Peso do sector da Construção no VAB
(economia real)

18

País

2006

2007

2008

2009

Portugal

12,9%

13,5%

13,1%

11,6%

Espanha

23,8%

24,5%

24,1%

21,6%

Ver definição de economia real na secção 3.1.
O sítio do Eurostat não disponibiliza o VAB do sector imobiliário, isoladamente, a partir do ano de 2007. A partir
desse ano o VAB do sector imobiliário é dado em conjunto com o VAB de outros sectores.
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O facto de os principais sectores de actividade a serem afectados na crise de 2007-2009, além
do sector financeiro, terem sido os sectores da construção e imobiliário (Ortiz, 2010), e tendo
em conta o peso destes sectores em cada país, ajuda a explicar a queda mais acentuada do
PIB espanhol face ao PIB português nos anos 2007 a 2009.
Balança Comercial (Conta Corrente)
Tanto Portugal como Espanha são países deficitários quanto à balança comercial. Apesar de
terem um défice semelhante em 2006, ano anterior ao início da crise, Portugal tem – contando
a partir de 2002 – um défice da balança comercial estruturalmente alto, enquanto a Espanha
apenas atingiu níveis próximos dos de Portugal em 2005 (Gráfico 3).
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Fonte: Eurostat
Gráfico 3 - Evolução do défice da balança de pagamentos de Portugal e Espanha (2002-2006)

Produtividade do Trabalho
Quanto à Produtividade do Trabalho das economias portuguesa e espanhola
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(Gráfico 4),

Portugal apresenta uma tendência de afastamento face à Produtividade do Trabalho de
Espanha, somando à diferença já significativa em 2002 – 66,3% da produtividade da economia
espanhola – representando em 2006 apenas 65,4% da produtividade da economia espanhola,
ou seja, a economia espanhola era 1,5 vezes mais produtivas que a economia portuguesa. No
período de 2007 a 2009, Portugal diminuiu a diferença na Produtividade do Trabalho em 2007
mas voltou a aumentar essa diferença em 2008 e 2009, ficando com apenas 61,6% da
produtividade da economia espanhola.

20

VAB total da economia a dividir pelo número total de trabalhadores da economia.

30
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Fonte: Eurostat
Gráfico 4 - Evolução da Produtividade do Trabalho em Portugal e Espanha (2002-2009)

Resumindo a análise macroeconómica apresentada, a economia espanhola cresceu mais que
a economia portuguesa nos anos anteriores à crise de 2007-2009, estando simultaneamente
mais dependente dos sectores da construção e do imobiliário, facto que propicia um impacto
mais profundo desta crise. Por outro lado, Portugal mostra um défice da balança de
pagamentos estruturalmente alto, diferindo da economia espanhola, que o aumentou de forma
significativa apenas a partir de 2004 (+16pp entre 2003 e 2006). Quanto à evolução da
Produtividade do Trabalho, os trabalhadores portugueses mostram ser tendencialmente menos
produtivos que os trabalhadores espanhóis.

2.5 Modelo KTC
Como exposto na secção 1.3, um dos objectivos que a dissertação propõe cumprir é a análise
da evolução de alguns indicadores económicos do modelo KTC durante uma crise,
nomeadamente as contribuições para o VAB das componentes Conhecimento, Tecnologia e
Capital21.
O modelo KTC é um modelo económico desenvolvido em Fernandes (2007 e 2011) que
considera o VAB (Y=L+T+C) como sendo a soma dos valores acrescentados pelos usos do
Conhecimento, da Tecnologia e do Capital – (1). Fernandes distingue cada uma destas
parcelas de forma a podê-las quantificar objectivamente:
(i)

o recurso Conhecimento como sendo o conhecimento individual e tendo o
trabalho como sua expressão. O valor acrescentado pelo uso do Conhecimento
corresponde ao valor do trabalho - parcela L;

21

Para diferenciar o conceito de Capital do modelo KTC do conceito clássico de Capital, escreve-se Capital - e
qualquer conceito associado - com um tipo de letra diferente e em itálico.
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(ii)

o recurso Tecnologia como sendo o conhecimento incorporado em formas
materiais, um produto produzido, como, por exemplo, equipamento. O valor
acrescentado pelo uso da Tecnologia corresponde à parcela T;

(iii)

o recurso Capital como correspondendo “a entes perfeitamente identificáveis
apresentando as mesmas características da tecnologia mas, na sua
funcionalidade, tendo uma grande flexibilidade de aplicação” (Fernandes, 2007,
p. 89), como um terreno, um edifício ou dinheiro. O valor acrescentado pelo
uso do Capital corresponde à parcela C.

É importante clarificar que este conceito, Capital, se diferencia do conceito clássico de Capital
(C) que não distingue Tecnologia e Capital. No modelo KTC, o parâmetro Capital diferencia-se
do parâmetro Tecnologia pela variada aplicabilidade das formas de Capital face a uma
aplicabilidade mais rígida das formas tecnológicas. Este modelo considera que o Capital é a
soma da Tecnologia e do Capital representados pelas suas formas físicas e de valor líquido
referenciado respectivamente como Bens de Tecnologia (BT) e Bens de Capital (BC) – (2)
Y=L+T+C

(1)

C = BT + BC

(2)

O modelo KTC propõe “que a classificação das partes de tecnologia e de capital do património
duma empresa se faça identificando as partes de tecnologia e de capital, tanto no activo como
no passivo. Desta forma, conhecidos os valores do activo tecnológico e do activo de capital e
ainda do passivo tecnológico e do passivo de capital, pode-se calcular, por diferença, o valor da
tecnologia e o valor do capital que existe no património da empresa ou seja no capital próprio”
(Fernandes, 2007, p.291-292). A Figura 7 ilustra essa equação.

Figura 7 - Património de uma empresa. Activo líquido, passivo e capital próprio, divididos nas suas partes
de tecnologia e capital (Fernandes, 2007, p.292)

O valor da tecnologia e do Capital que existe no capital próprio de uma empresa é
representado pelos Bens de Tecnologia e pelos Bens de Capital e calculam-se da seguinte
forma:
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Bens de Tecnologia = Activo de Tecnologia – Passivo de Tecnologia

(3)

Bens de Capital = Activo de Capital – Passivo de Capital

(4)

Por sua vez, o Activo de Tecnologia, o Passivo de Tecnologia, o Activo de Capital e o Passivo
de Capital calculam-se da seguinte forma:
22

Activo de Tecnologia = [ k a
corpóreas ) + ( TI .

24
kp

23

+ ( TI

. ( 1 – ka ))] . ( imobilizações incorpóreas + imobilizações

) . ( investimentos financeiros )

Passivo de Tecnologia = ( TI . k p ) . provisões para riscos e encargos

(5)
(6)

Activo de Capital = [( 1 – TI ) . ( 1 - ka )] . ( imobilizações inorpóreas + imobilizações corpóreas )
+ (1 - TI . kp) . ( investimentos financeiros ) + existências + dívidas de terceiros MLP/CP +
títulos negociáveis + depósitos bancários e caixa + acréscimos e diferimentos

(7)

Passivo de Capital = ( 1 – TI . kp ) . ( provisões para riscos e encargos ) + dívidas a terceiros
MLP/CP + acréscimos e diferimentos

(8)

O modelo KTC introduz também alguns parâmetros novos:
Os parâmetros KP, TP e CP consistem no valor acrescentado por cada unidade de valor
atribuído, ao trabalho, à Tecnologia e ao Capital, respectivamente.
Produtividade do Conhecimento (KP):
KP = Y / L

(9)

Produtividade da Tecnologia (TP):
TP = Y / BT

(10)

Produtividade do Capital (CP):
CP = Y / BC

(11)

É comum falar-se de tecnologia, de inovação tecnológica e da sua importância mas sempre
sem quantificação objectiva. A separação do Capital em Tecnologia e Capital e a sua
22

ka é o Coeficiente Tecnológico, que “mede a relação entre as amortizações das formas exclusivamente tecnológicas
e as amortizações de todo o imobilizado corpóreo e incorpóreo” (Fernandes, 2007, p.284) e o seu valor é calculado
pelo sistema da BDTec (ver exemplo em Anexo I).
23
TI é o Índice de Incorporação da Tecnologia, definido pela equação (13) e o seu valor é calculado pelo sistema da
BDTec (ver exemplo em Anexo I).
24
kp é o Coeficiente de Valor Acrescentado “que reflecte a razão entre o VABpb e os custos totais” (Fernandes, 2007,
p.287) e o seu valor é calculado pelo sistema da BDTec (ver exemplo em Anexo I).
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contabilização na forma de Bens de Tecnologia e de Bens de Capital fornece um critério para
analisar o papel da tecnologia face a outros factores de produção. Nesta lógica, o Capital serve
maioritariamente para se obter tecnologia que por sua vez contribui para multiplicar a acção do
trabalho (conhecimento). O Conhecimento das pessoas e o seu trabalho são transversais a
toda a produção e imprescindíveis para a actuação da Tecnologia e do Capital.
Os índices de incorporação do Conhecimento, da Tecnologia e do Capital representam “as
percentagens de Conhecimento, de Tecnologia e de Capital que são incorporados no produto
ao longo do processo de transformação levado a cabo por empresas, sectores ou economias.”
(Fernandes, 2007, p.262)
Índice de Incorporação do Conhecimento (KI):
KI = L / Y

(12)

Índice de Incorporação da Tecnologia (TI):
TI = T / Y

(13)

Índice de Incorporação do Capital (CI):
CI = C / Y

(14)

O índice de Incorporação do Conhecimento é calculado da mesma forma que o conhecido
indicador Custo Unitário do Trabalho (CUT) que relaciona a produtividade e o custo do trabalho
para a geração de valor acrescentado. O KI e o CUT podem ler-se da mesma forma segundo a
definição da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE): o CUT
relaciona a produtividade e o custo do trabalho para gerar valor acrescentado, no qual um
aumento no custo do trabalho superior ao aumento da produtividade pode ser uma ameaça
para a competitividade ao nível de custos da economia ou empresa, se os restantes custos não
forem ajustados em compensação (Glossário OCDE, 2010). No âmbito do modelo KTC, o KI
(ou CUT) deve ser interpretado como a percentagem de conhecimento individual directamente
incorporado no VAB.
Desta forma, no capítulo 4 o indicador que mede os custos com pessoal sobre o VAB será
analisado como CUT (segundo a interpretação da OCDE), individualmente e no conjunto de
indicadores de eficiência, mas também estará presente como KI no âmbito da análise dos
indicadores do modelo KTC - índices de incorporação de Conhecimento, Tecnologia e Capital
(ver secção 3.3.1).
Evolução do Índice de Incorporação do Conhecimento
O Índice de Incorporação do Conhecimento KI calcula o peso do valor acrescentado pelo
Conhecimento no VAB. Nos gráficos Gráfico 5 e Gráfico 6 analisa-se a evolução deste índice
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no período de 2006 a 2009 na economia portuguesa e na economia espanhola e faz-se uma
comparação com o período de 2000 a 2003 - que inclui a crise de 2001 (NBER, 2010) – para
um melhor entendimento da dinâmica das contribuições para o valor acrescentado em períodos
de crise economico-financeira.
Num período de expansão a componente L (custos com pessoal) tende a crescer, numa óptica
de optimismo nos retornos futuros e de aumento de capacidade produtiva. Num período de
expansão este aumento pode estar associado também a perdas de eficiência pois, num
período de abundância de recursos, a eficiência tende a ser colocada em segundo plano.
Num período de crise, a tendência será contrária. A componente L, numa economia flexível,
tenderá a cair em valor absoluto para compensar a perspectiva de diminuição da procura do
mercado nesse período (Fernandes, 2011). Para a evolução do KI, a questão está na
capacidade da economia em reduzir a componente L numa proporção superior à queda do
VAB nesse período conturbado. Numa óptica de eficiência, não existindo uma queda da
contribuição da componente L para o VAB, a economia perde eficiência pois aumenta o KI.
A contribuição do KI para o VAB em Portugal no período de 2006 a 2009 apresenta uma
tendência contrária à descrita acima para um período de crise. No entanto, a economia
espanhola apresentou uma tendência mais semelhante à descrita acima, na qual, para uma
economia flexível, a componente L tende a cair num período de crise (Gráfico 5).
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Gráfico 5 - Evolução da variação do Índice de Incorporação do Conhecimento de Portugal e Espanha
(2006-2009)

No período de 2000 a 2003 a tendência foi de queda do KI apenas no principal ano de crise –
2001 – em Portugal. No caso espanhol porém, o KI caíu em todos os anos registando uma
queda mais acentuada no principal ano de crise, em linha com o expectável (Fernandes, 2011)
numa economia flexível e atenta (Gráfico 6).
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Gráfico 6 – Evolução da variação do Índice de Incorporação do Conhecimento de Portugal e Espanha
(2000-2003)

2.6 Influência da dimensão e do país de origem das empresas
Analisar a influência da dimensão da empresa e do país de origem das empresas

25

nos

resultados dos indicadores económicos e financeiros torna-se importante para se obter um
melhor entendimento das condicionantes externas às empresas que os podem influenciar.
Dimensão da empresa
Serrano Cinca et al. (2005) analisaram o efeito da dimensão da empresa e do país de origem
nos resultados de rácios e indicadores e concluíram que alguns rácios reflectem a dimensão da
empresa mas que esta influência depende de país para país. Este estudo verificou que a
dimensão da empresa influencia, entre outros, os indicadores de eficiência, nomeadamente o
26

indicador Custo Unitário do Trabalho (CUT) . Serrano Cinca et al. (2005) concluíram que
empresas de maior dimensão apresentam, tendencialmente, melhores resultados ao nível da
eficiência do que empresas de menor dimensão, principalmente ao nível do peso dos custos
com pessoal no VAB. Neste sentido, Gonzalez (2010) concluíu no seu estudo que as mil
maiores empresas espanholas no período de 2002 a 2006 apresentam, em média, uma
dimensão 4,5 vezes superior às mil maiores empresas portuguesas, medida pelo Volume de
Negócios.
Para desenvolver esta análise da dimensão das empresas Gonzalez (2010) recorreu a três
indicadores: Volume de Negócios, número de empregados e Activo Total. O número de

25

Por país de origem das empresas entende-se o país (economia) onde as empresas estão sediadas ou no qual
concentram grande parte da sua actividade.
26
A OCDE define como total dos custos com pessoal a dividir pelo total do produto – neste caso o VAB (Glossário
OCDE, 2010).
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empregados é o indicador de referência da Comissão Europeia (96/280/CE) para a definição
de dimensão de uma empresa mas o Volume de Negócios é o indicador mais utilizado para
analisar a dimensão das empresas. Gonzalez (2010) utilizou também o indicador activo total
por ser normalmente utilizado para comparar a dimensão de empresas capital-intensivas.
País de origem da empresa
Serrano e Cinca et al. (2005) concluíram também que o país de origem da empresa influencia
alguns rácios, nomeadamente financeiros. Este estudo desenvolveu uma análise de clusters
para identificar grupos de países com características semelhantes ao nível destes rácios. Esta
análise de clusters observou a existência de três grupos diferentes de países com
características semelhantes, sendo um deles o cluster “latino” onde se incluiem Portugal e
Espanha, independentemente da dimensão das empresas.

Embora os rácios de teor estritamente financeiro estejam fora do âmbito desta dissertação,
estes resultados são importantes para se ter um melhor conhecimento das condicionantes
externas às empresas que influenciam os indicadores. Assim, deduz-se que será expectável
que alguns indicadores a analisar no capítulo 4 sejam influenciados pela maior dimensão
relativa das empresas espanholas, e ainda pelas particularidades da economia de cada país,
embora Portugal e Espanha sejam considerados países semelhantes – cluster “latino”.
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3. Dados e metodologia de investigação

Neste capítulo apresenta-se os dados que foram objecto de análise e define-se as
metodologias deste trabalho.
Na secção 3.1 define-se os termos e conceitos utilizados. Dentro da secção 3.2, na sub-secção
3.2.1 apresenta-se a base de dados BDTec e o processo de construção das novas bases de
dados do PSI-20 e do IBEX-35; e na secção 3.2.2 descreve-se o posterior tratamento dos
dados. Na secção 3.3 descreve-se os indicadores seleccionados (sub-secção 3.3.1) e explicase ainda as razões para certos indicadores não terem sido analisados apesar de calculados
(sub-secção 3.3.2). O capítulo termina na secção 3.4, onde se explica o processo científico e o
processo de análise utilizados na elaboração desta dissertação.

3.1 Definições e Pressupostos
Ciclo económico
A definição de ciclo económico que foi usada é a das instituições NBER, OCDE e FMI que, por
sua vez, é inspirada na definição “clássica” de Burns & Mitchell (1946) (Harding & Pagan,
2006). Em particular, define que um ciclo económico consiste em expansões que ocorrem ao
mesmo tempo em diversas actividades económicas, seguidas por generalizadas recessões e
contracções, seguidas de uma recuperação que se funde na fase de expansão do ciclo
seguinte. Esta sequência de alterações é recorrente. Em duração, os períodos dos ciclos
económicos variam de mais de um ano até dez ou doze anos (Claessens, Kose & Terrones,
2008).
Produto e PIB
Quando se utiliza neste trabalho a palavra “produto” para referir o valor da produção mensal,
trimestral ou anual de uma economia ou grupo de economias, refere-se ao PIB que é, de forma
abstracta, o valor total de tudo o que é produzido pela economia desse país durante um certo
27

período .
28

Ao longo do documento é utilizado o PIB Real (ou PIB a preços constantes ) para questões de
comparação, uma vez que elimina o efeito da inflação. Usar-se-á o PIB Nominal quando
necessário, nomeadamente quando se tratar o PIB num ano isolado.

27
28

Definição do European System of Accounts (1996).
Definição do European System of Accounts (1996).
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Recessão
A definição de recessão é a utilizada pelo NBER: uma queda significativa na actividade
económica transversal à economia, durando mais do que apenas alguns meses, visível na
produção industrial, emprego, rendimento real

29

e comércio grossista e retalhista. Uma

recessão começa no momento em que a economia alcança o pico de actividade e termina
quando atinge o seu ponto mais baixo (Claessens, Kose & Terrones, 2008). Normalmente,
define-se recessão como uma queda do PIB Real em dois trimestres sucessivos (Lipsey &
Chrystal, 2007).
Economia Real
Termo utilizado em diversas publicações, como Lal & Wolf (1986), Reinert (2009) e European
Comission (2009), referindo-se à parte da economia que produz bens e serviços, distinguindose da “parte financeira” da economia. No sítio do Eurostat, este organismo considera cinco
componente da economia para cálculo do VAB e de outros indicadores: “Financial
Corporations”; “Non Financial Corporations”; “Government”; “Households”; e “Non Profit
Institutions Serving Households”. Aquilo a que se chama neste documento “economia real” ou
“componente real da economia” refere-se às “Non Financial Corporations” que exclui todas as
outras componentes da economia.
Crise
A palavra crise pode ser utilizada em diversos contextos. Neste trabalho, este termo será
utilizado no âmbito da economia e das finanças, entendendo-se (i) crise económica como uma
situação de queda do crescimento do produto, escassez de liquidez, inflação ou deflação
anormal e outras questões associadas; (ii) crise financeira como uma situação financeira em
que activos se desvalorizam subitamente, em que existe restrição de crédito e outras questões
associadas; (iii) a conjugação das duas, crise económico-financeira; (iv) crise internacional,
segundo a definição de Freund (2009), como a que é considerada uma crise internacional em
que o PIB Real mundial anual apresenta uma queda do crescimento de mais de 2% e de mais
de 1,5 pontos percentuais abaixo da média dos cinco anos anteriores; e, finalmente, (v) crise,
apenas, como referindo-se a qualquer uma das quatro anteriores, dependendo do contexto em
que se insere. A utilização do termo crise não implica a coincidência exacta com o período de
recessão, correspondendo-lhe apenas aproximadamente.

29

Rendimento nominal deflacionado por um índice de preços, ou seja, o real poder de compra de um rendimento
nominal (European Systems ou Accounts, 1996).
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3.2 Fonte estatística e definição do universo
Para responder aos objectivos da dissertação, foi necessário estudar dados macroeconómicos
e dados microeconómicos. Para a obtenção de dados macroeconómicos das economias
portuguesa e espanhola foi utilizado o sítio do Eurostat. Para obter os dados financeiros e
económicos correspondentes às empresas não financeiras do PSI-20 e do IBEX-35, procurouse e analisou-se os relatórios financeiros das respectivas empresas para os anos de 2006 a
2009. Esses 180 relatórios foram lidos e interpretados e a partir dos dados dos mapas
financeiros e respectivas notas explicativas, elaborou-se um conjunto harmonizado de novos
mapas financeiros susceptíveis de serem facilmente comparados entre si e consolidados de
acordo com determinados critérios.
Na secção 3.2.1 começa-se por descrever a base de dados BDTec, pré-existente. Explica-se
ainda o processo de contrução das novas bases de dados com a informação das empresas
não financeiras do PSI-20 e do IBEX-35 e respectiva inclusão na BDTec. Na secção 3.2.2
descreve-se o tratamento posterior que foi necessário aplicar aos dados PSI-20 e IBEX-35,
2006 a 2009.

3.2.1 Processo de contrução das bases de dados PSI-20 e IBEX-35
Nesta secção explica-se o conteúdo da BDTec e descreve-se o processo e os critérios
utilizados para a construção das duas novas bases de dados das empresas não financeiras do
PSI-20 e do IBEX-35, nos anos 2006 a 2009.
A BDTec
A BDTec é uma base de dados online desenvolvida no Centro de Estudos de Gestão do
Instituto Superior Técnico (CEG-IST) e dedicada a estudantes e investigadores que contém
dados financeiros e económicos dos sectores da economia portuguesa e de empresas a nível
individual do mercado português. Estes dados estão organizados em sete bases de dados
independentes, como se pode ver no anexo 1.
Para este trabalho foram acescentadas as duas bases de dados PSI-20 e IBEX-35 que contêm
os quadros de demonstração de resultados, quadros de balanço, quadros de amortizações,
número de trabalhadores e os parâmetros do modelo KTC, para cada ano de 2006 a 2009, das
45 empresas não financeiras constituintes destes dois índices bolsistas. Esta informação
contém uma natureza especial na medida em que descrimina os dados de uma forma que não
se encontra em nenhuma outra base de dados. Contém ainda os mesmos quadros para os
totais consolidados de cada um dos dois conjuntos PSI-20 e IBEX-35, para cada ano.
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Critérios para definição do conjunto de empresas
1 ) Foram escolhidos dois conjuntos de empresas, o PSI-20 e o IBEX-35, que representam um
conjunto significativo das maiores empresas de cada país;
2) Não se incluíram empresas cujas actividades fossem de carácter financeiro que, pelo próprio
nome da actividade, não contribuem de forma directa para a produção de bens e serviços na
economia real.
3) Uma vez que a maioria das empresas cotadas são Sociedades Gestoras de Particições
Sociais (SGPS), foram considerados os resultados consolidados pois estes reflectem a
actividade económica do respectivo grupo económico.
4) O período escolhido foi de 2006 a 2009 por não existirem ainda dados relativos ao ano de
2010 à data da construção das bases de dados.
5) A composição dos índices bolsistas sofre revisões ao longo do ano, pelo que, nos anos em
que existiram substituições de empresas cotadas durante o decorrer do ano, optou-se pela lista
das empresas cotadas no índice à data de 31 de Dezembro.
Lista de empresas
As empresas incluídas nos conjuntos PSI-20 (Tabela 2) e IBEX-35 (Tabela 3) em cada ano são
as seguintes:
PSI-20 – 17 empresas
Tabela 2 - Lista de empresas não financeiras constituintes do PSI-20
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IBEX-35 – 28 empresas
Tabela 3 - Lista de empresas não financeiras constituintes do IBEX-35

Processo de construção das bases de dados
Para construir as bases de dados com a informação financeira e económica, foi necessário um
trabalho volumoso e rigoroso. Todo o processo, desde a definição do conjunto de empresas até
à inclusão dos dados na estrutura da BDTec levou vários meses a ser completado.
A BDTec possui um formato de apresentação dos relatórios contabilísticos em alguns aspectos
diferente dos formatos publicados pelas empresas em análise, as quais, por seu lado, também
apresentam variantes. Os mapas estão apresentados no Anexo I. Assim, foi necessário
construir um ficheiro excel para inserção dos dados de uma forma compatível com um formato
30

standardizado , o da BDTec, o que exigiu uma harmonização dos dados recolhidos dos 180
relatórios e contas publicados pelas empresas nos quatro anos em questão. Para esta
harmonização foi necessária a definição de pressupostos cuja lista pode ser consultada no
anexo V.
Na consequência deste trabalho, foi possível agregá-los, tornando os dois conjuntos das 17
empresas não financeiras do PSI-20 e das 28 empresas do IBEX-35 em duas entidades únicas
em cada ano.

30

O sistema de inserção dos dados na base de dados BDTec foi desenvolvido pelo aluno de Mestrado Luís Pereira.
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Todos os dados foram tratados com base no Plano Oficial de Contas (POC) – em vigor até 31
de Dezembro de 2009.

3.2.2 Tratamento dos dados da BDTec
Nesta secção descreve-se o posterior tratamento dos dados PSI-20 e IBEX-35.
Ajustamento à inflação
Uma vez que os valores correspondentes a cada ano se encontravam a preços correntes, foi
necessário ajustá-los ao valor de um ano-base para eliminar o efeito da inflação. Para anobase foi escolhido o ano inicial do período em estudo – 2006 – e os deflatores para Portugal e
para Espanha foram obtidos através de cálculos
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com dados do sítio da Eurostat.

Limitações dos dados
Os dados apresentam algumas limitações que condicionaram os resultados.
As principais limitações são as seguintes:


O universo de empresas consideradas em cada ano e em cada índice não é sempre o
mesmo;

Algumas empresas deixaram de constar dos índices em determinado ano, sendo substituídas
por outras que serão diferentes, nomeadamente com diferentes dimensões, pertencendo a
outros sectores de actividade económica, etc. Por exemplo, algumas das empresas que
deixaram de estar cotadas foram substituídas por empresas com uma melhor performance, o
que, por si só, terá obrigatoriamente impacto nos resultados da análise.


Os dados de algumas empresas correspondem a dados consolidados do respectivo
grupo de empresas;

Ao serem consolidados, os resultados dos grupos são afectados por resultados externos ao
país de origem. Desta forma, quanto mais os resultados obtidos por estes grupos forem
provenientes do exterior, menor poderá ser a correlação com a evolução da economia dos
países Portugal e Espanha.


Algumas empresas sofreram reestruturações drásticas ao longo do período em
estudo;
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O deflator de um determinado ano pode ser obtido através da divisão do PIB nominal pelo PIB real desse ano. Para
manter a coerência na origem dos dados e tendo os valores de PIB nominal e de PIB real de cada país em cada ano
fornecidos pelo Eurostat, obtiveram-se os respectivos deflatores através dessa fórmula.
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As empresas que tenham sido alvo de spin-off, fusões e aquisões ou alienações de capital,
influenciam de forma especial a evolução anual dos indicadores a analisar.


O investimento em I&D aparentemente nem sempre é contabilizado como activo;

Muitas empresas consideram a I&D como um gasto do período, não sendo contabilizado como
activo e não descriminando a quantificação desse gasto. Assim, teve-se especial cuidado na
análise destes dados (ver secção 3.3.1), mas considera-se que a fidelidade é reduzida. Desta
forma, qualquer conclusão que se tire a partir destes valores deverá ser interpretada com
reservas.


Algumas empresas não detalham por completo os gastos na Demonstração de
Resultados;

Por vezes, o Relatório e Contas de algumas empresas não apresenta a descriminação de
rubricas como Fornecimento e Serviços Externos, Provisões ou Impostos, constando tudo ou
uma parte em rubricas como Outros Gastos ou Outros Gastos de Exploração. Isto afecta
nomeadamente os valores de alguns indicadores do modelo KTC.
Peso dos sectores da construção e do imobiliário
Torna-se importante aferir o peso das empresas dos sectores da construção e do imobiliário
em cada conjunto de empresas antes de se iniciar a análise dos indicadores, pois este foi um
dos sectores que esteve na origem da crise de 2007-2009 e foi um dos mais afectados (Ortiz,
2010). Admite-se que quanto maior for o peso destes sectores no respectivo conjunto de
empresas, maior será o impacto negativo expectável causado pela crise 2007-2009.
Em linha com as métricas de dimensão de uma empresa definidas na secção 2.6, mediram-se
os pesos destes sectores nos respectivos conjuntos de empresas pelo valor de Volume de
Negócios e de Activo Total.
Analisando a Tabela 4, constatou-se que os sectores da construção e do imobiliário têm um
peso muito inferior no conjunto do PSI-20 do que no mesmo conjunto do IBEX-35 ao longo do
período 2006-2009, tanto em Activo Total como em Volume de Negócios. Note-se que o facto
de estas empresas constarem do índice em determinado ano pode significar, em grande parte,
terem tido bons resultados no ano anterior ou nos seis meses anteriores à admissão no índice.
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Tabela 4 - Peso dos sectores da Construção e Imobiliário no PSI-20 e no IBEX-35 (2006-2009)

PSI-20

Unidade

2006

2007

2008

2009

1

1

3

2

1.419

1.559

4.311

3.711

4,3%

3,1%

7,0%

6,5%

1.735

3.386

8.268

8.127

2,6%

3,9%

8,2%

6,8%

2006

2007

2008

2009

5

4

5

6

33.059

43.466

42.918

53.323

13,9%

16,2%

20,0%

25,1%

94.266

118.136

109.968

129.260

18,5%

19,6%

22,1%

24,1%

Número de empresas*
Volume de Negócios (VN)

('000.000 Eur.)

Peso no conjunto em VN
Activo Total (AT)

('000.000 Eur.)

Peso no conjunto em AT
* Listadas no anexo IV

IBEX-35

Unidade

Número de empresas*
Volume de Negócios (VN)

('000.000 Eur.)

Peso no conjunto em VN
Activo Total (AT)

('000.000 Eur.)

Peso no conjunto em AT
* Listadas no anexo IV

Se se medir o peso dos sectores da construção e do imobiliário nos dois conjuntos de
empresas utilizando o indicador VAB (Tabela 5), os resultados são semelhantes.
Tabela 5 - Peso dos sectores da Construção e do Imobiliário no VAB do PSI-20 e no IBEX-35 (20062009)

Peso

2006

2007

2008

2009

PSI-20

3,1%

3,4%

8,4%

6,7%

13,0%

17,1%

18,9%

26,5%

IBEX-35

3.3 Definição dos indicadores a analisar
Para responder à pergunta proposta na secção 1.2, analisou-se a evolução de indicadores
económicos de referência e de indicadores do modelo KTC nos dois conjuntos de empresas,
individualmente e em comparação com a evolução da respectiva economia, para cada ano.
Aqui define-se em concreto os indicadores que foram utilizados nas análises (sub-secção
3.3.1) e ainda os indicadores que, embora calculados, foram excluídos (sub-secção 3.3.2).

3.3.1 Indicadores utilizados na análise
Indicadores macroeconómicos
Foram analisadas as evoluções do VAB da economia total de Portugal e de Espanha, do VAB
correspondente à economia real de cada país e da Produtividade do Trabalho.
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No âmbito de análises de correlação, foram ainda utilizados os seguintes indicadores: Número
de Empregados, Custo Unitário do Trabalho, Produtividade do Trabalho e Produtividade do
Conhecimento.
Indicadores microeconómicos
Relativamente aos conjuntos PSI-20 e IBEX-35, os indicadores escolhidos para analisar parte
da dinâmica microeconómica durante a crise (Tabela 6), foram agrupados em cinco grupos:
1) Indicadores de Dimensão
2) Indicadores Operacionais
3) Indicadores de Eficiência
4) Outros Indicadores KTC
5) Indicadores de Investimento

Tabela 6 - Lista de indicadores analisados

1 ) Indicadores de Dimensão


Volume de Negócios



Número de Trabalhadores
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Activo Total

Como foi apontado na secção 2.6, a dimensão das empresas influencia os seus indicadores de
performance. Esta dimensão é avaliada por estes três indicadores.
2) Indicadores Operacionais


Valor Acrescentado Bruto



Escala de Inventário

O Valor Acrescentado Bruto é a principal métrica de evolução das empresas ou economias e
corresponde à actividade ordinária das empresas.
Como se anotou na secção 2.6, a quebra da confiança do mercado no futuro próximo e a
diminuição dos níveis de inventário são efeitos normalmente associados a crises financeiras.
Assim, para estudar o efeito desta crise ao nível do inventário nas empresas, foi utilizado o
indicador Escala de Inventário que mede a proporção entre o inventário (Existências) e o valor
total dos activos da empresa (Yanru & Zhaofen, 2010).
3) Indicadores de Eficiência


Custo Unitário do Trabalho



Produtividade do Trabalho



Volume de Negócios por Trabalhador



Produtividade do Conhecimento



Produtividade da Tecnologia



Produtividade do Capital

O Custo Unitário do Trabalho segue a interpretação da OCDE já apresentada (Glossário
OCDE, 2010); a Produtividade do Trabalho é medida pela razão do VAB pelo número de
trabalhadores; o Volume de Negócios por Trabalhador é medida pela razão do Volume de
Negócios pelo número de trabalhadores; os três últimos indicadores pertencem ao modelo KTC
e foram já apresentados (ver secção 2.5).
O Volume de Negócios pode ser calculado como a soma do VAB com os Consumos
Intermédios (CI) (Fernandes, 2011). Da mesma forma, o indicador Volume de Negócios por
Trabalhador por ser calculado da seguinte forma:
VN / Nr Trabalhadores = VAB / Nr Trabalhadores + CI / Nr Trabalhadores
Conhecido o VAB/Nr Trabalhadores (Produtividade do Trabalho), os resultados do indicador
VN/Nr Trabalhadores podem ser interpretados consoante o seu valor estiver acima ou abaixo
do valor da Produtividade do Trabalho, indicando que os Consumos Intermédios aumentaram
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ou diminuíram mais do que na proporção da variação do VAB. Uma vez que os Consumos
Intermédios incluiem os Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) e
os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) (Fernandes, 2007, p.276), fizeram-se algumas
interpretações quanto à evolução do outsourcing face a trabalhos realizados internamente pela
própria empresa.
A evolução do indicador Produtividade do Conhecimento (KP) pode estar em linha com a
evolução da Produtividade do Trabalho (PT), uma vez que o primeiro é calculado pelo VAB
sobre os custos com o pessoal e o segundo pelo VAB sobre número de trabalhadores. No
entanto, o nível unitário de remuneração do trabalho (w) tem influência no KP. Um crescimento
do valor médio unitário de remuneração do trabalho diminui o valor do KP
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e vice-versa.

Assim, para um melhor entendimento do KP, foi também estudada a evolução dos níveis
unitários de remuneração do trabalho – Custos com pessoal médios mensais por trabalhador
(CPMMT).
Numa crise financeira, existe tendencialmente uma menor disponibilidade de Capital no
mercado e, por conseguinte, para um VAB constante, a Produtividade do Capital deve ficar
menos negativa. Num período de crise, diminuindo os Bens de Capital, também deveriam
diminuir os Bens de Tecnologia, uma vez que é o Capital que permite a obtenção de Bens de
Tecnologia.
A análise da variação do valor dos Bens de Tecnologia também forneceu informação útil para a
análise qualitativa do investimento.
4) Outros Indicadores KTC


Índice de Incorporação do Conhecimento



Índice de Incorporação da Tecnologia



Índice de Incorporação do Capital

A análise dos componentes do valor acrescentado foi feita através dos indicadores KI, TI e CI
(ver secção 2.5), os quais são fornecidos directamente pela BDTec.
De forma complementar e para um melhor entendimento da evolução dos índices KI, TI e CI,
foi analisada a evolução do VAB e do valor acrescentado pelas componentes Conhecimento,
Tecnologia e Capital, respectivamente L, T e C.
A evolução do KI tem impacto no peso da contribuição relativa da Tecnologia e do Capital para
o VAB (TI e CI) e esta análise permitiu estudar como varia a contribuição da Tecnologia e do
Capital de forma individual, entre si e face à evolução do VAB.

32

KP = Y / L = VAB / (w . nº trab) e PT = VAB / nº trab.
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5) Indicadores de Investimento


Formação Bruta de Capital Fixo



Formação Bruta de Capital Fixo (I&D)

Para analisar o investimento foi estudada a evolução do indicador Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF) e a FBCF correspondente somente ao investimento em Investigação e
Desenvolvimento (I&D). Foi possível o estudo deste último porque o formato standardizado das
bases de dados da BDTec discrimina quanto na conta do balanço Imobilizado Incorpóreo
corresponde à componente I&D e à componente Propriedade Industrial e Outros Direitos (ver
Anexo I).
A evolução dos Bens de Tecnologia (ver secção 2.5) foi também analisada para retirar algumas
noções sobre o impacto da crise no investimento em tecnologia, em particular. Porém, esta
análise deve ser feita com cautela, uma vez que não se tem em conta as depreciações dos BT
e, por essa razão, não pode ser utilizada directamente para a interpretação do impacto da crise
no investimento em tecnologia.

3.3.2 Indicadores calculados mas não utilizados na análise
Outros indicadores e rácios foram calculados, no entanto optou-se por não os analisar, uma
vez que houve a necessidade de focar a análise e foram considerados de menor importância
para o cumprimento dos objectivos propostos. Em alguns casos, foram excluídos por serem
condicionados consoante os sectores de actividade, o que, para os dados em análise, retiraria
algum rigor pois os conjuntos PSI-20 e IBEX-35 são compostos por empresas de diferentes
sectores de actividade económica. Os seus valores podem ser consultados no Anexo III.
Os rácios excluídos da análise foram os seguintes:
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Liquidez Geral



Liquidez Reduzida



Passivo / Activo



Dívida Financeira Total / Capital Próprio



Margem EBITDA



Margem de Lucro



Rentabilidade dos Capitais Próprios



Rentabilidade do Activo (antes de impostos)



Taxa de imposto efectiva



Dividendos pagos

3.4 Processo científico
Processo Genérico
Nos primeiros três capítulos desta dissertação, apresentou-se a informação como ela estava
publicada, observando-a e relatando-a como factual. Utilizou-se fontes consideradas credíveis
e procurou-se aplicar a dedução como método científico para que “os factos” pudessem ser
usados como hipóteses para a tese proposta. Noutras situações, quando impossibilitado de
utilizar a dedução, procurou-se esclarecer o significado ou a razão de certas afirmações ou
expressões, como foi o caso do termo “crise”. Finalmente, após o processo de pesquisa e
durante o processo de escrita, procurou-se filtrar a informação que não fosse directamente
necessária, o que por vezes foi difícil pela elevada quantidade e diversidade de informação
disponível sobre crises financeiras e ciclos económicos. No entanto, apesar de alguma
informação estudada não ter sido utilizada na escrita deste trabalho, o seu estudo foi útil para a
compreensão da temática de crises financeiras e até para conhecimentos gerais de
macroeconomia que se revelaram essenciais. Por esta razão, decidiu-se incluir uma subsecção
intitulada “Outra bibliografia consultada” no final deste documento.
Nos restantes capítulos, para responder à pergunta proposta na secção 1.2, o método foi
naturalmente diferente. Foram utilizadas abordagens indutivas e heurísticas, de forma a deixar
o tema em aberto para estudos futuros e mais aprofundados, que corroborem ou desmintam os
resultados que aqui se alcançaram, ou até que utilizem esses resultados como base para
estudos progressivos.
Processo de análise
A análise dos resultados foi feita de forma modular, dividindo-se numa componente de análise
qualitativa e numa de análise quantitativa. A análise qualitativa consistiu no estudo da evolução
de cada indicador ao longo do período em estudo (2006-2009). A componente de análise
quantitativa foi feita com base nos coeficientes de correlação de Pearson entre a evolução de
alguns indicadores dos conjuntos de empresas (PSI-20 e IBEX-35) com o indicador equivalente
da economia real do respectivo país, quando foi possível calculá-los (Figura 8).
No caso da Escala de Inventário, foi analisada a correlação com a evolução do VAB da
economia real e no caso da FBCF a correlação foi calculada com a variação dos Bens de
Tecnologia. Foi também calculada a correlação entre os índices de incorporação de Tecnologia
e de Capital com a variação do Volume de Negócios.
A análise qualitativa dos resultados seguiu os seguintes passos, de forma sequencial, para
cada indicador:

50

1) Análise individual da evolução do indicador de cada conjunto de empresas (PSI-20 e
IBEX-35);
2) Análise comparativa da evolução do indicador entre os conjuntos de empresas.
A análise quantitativa dos resultados seguiu os seguintes passos para cada indicador:
1) Análise do coeficiente de correlação de Pearson;
2) Análise comparativa dos índices de correlação do conjunto de empresas com a
respectiva componente real da economia.

Figura 8 - Processo de análise dos resultados
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4. Análise de resultados

Neste capítulo apresenta-se os resultados dos indicadores definidos na metodologia (secção
3.3.1) e as respectivas variações anuais em percentagem ou pontos percentuais (pp) quando
conveniente. Na secção 4.1, para as economias portuguesa e espanhola, analisa-se a
evolução dos indicadores macroeconómicos VAB e Produtividade do Trabalho. Na secção 4.2,
para o PSI-20

33

34

e o IBEX-35

analisa-se os indicadores agrupados como anteriormente

referido: indicadores de dimensão, operacionais, de eficiência, KTC e de investimento.
No anexo III mostra-se os quadros com os resultados dos rácios e indicadores que, embora
calculados, não foram analisados pelas razões explicitadas anterioremente (ver secção 3.3.2).

4.1 Indicadores macroeconómicos
Para um melhor enquadramento dos resulados, efectuou-se primeiro uma análise a nível global
da evolução das economias portuguesa e espanhola, estudando o VAB total e o VAB e
Produtividade do Trabalho da economia real de cada país, ao longo dos anos 2006 a 2009.
Todos os valores foram ajustados à inflação, sendo 2006 o ano-base.
VAB - Economia Total
Em 2007, Portugal apresentou uma taxa de crescimento do VAB de 2,8%, acima dos 0,9%
registados em 2006. Em 2008 apresentou um crescimento de 0,5%, menos 2,3pp que em 2007
e em 2009 um decréscimo de -1,2%. O VAB da economia espanhola cresceu 4,3% em 2007,
acima dos 3,5% do ano anterior. Em 2008 a taxa de crescimento do VAB caíu para os 3,0%,
menos 1,3pp que em 2007. Em 2009 continuou a queda, passando para um crescimento
negativo de -2,2%. (Gráfico 7)
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Neste capítulo, sempre que se refere o conjunto de empresas não financeiras do PSI-20, utilizou-se apenas a
palavra “PSI-20” para evitar repetições longas e desnecessárias.
34
Neste capítulo, sempre que se refere o conjunto de empresas não financeiras do IBEX-35, utilizou-se apenas a
palavra “IBEX-35” para evitar repetições longas e desnecessárias.
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Taxa de crescimento do VAB total da economia
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-1,2%

Espanha

-2,2%

Fonte: Eurostat
Gráfico 7 – Taxa de crescimento do VAB total da economia de Portugal e Espanha (2006-2009)

Em 2009 a variação do VAB da economia portuguesa caíu 2,5pp face ao ano anterior,
enquanto em Espanha essa queda foi de 5,2pp. Em Espanha a variação do crescimento do
VAB foi superior à variação em Portugal, o que está de acordo com a literatura (secção 2.2),
uma vez que o crescimento do VAB anteriormente à crise era superior em Espanha. Outro
factor que explica estes resultados é o peso muito superior que os sectores da construção e do
imobiliário tinham, juntos, no VAB da economia espanhola em 2006 e nos anos seguintes
(secção 2.4).
VAB - Economia real
O VAB da economia real em cada país teve um comportamento diferente do VAB da economia
total.
Em Portugal, o VAB desta componente da economia cresceu +4,9% em 2007, superior aos
+2,8% da economia total. Em 2008 e 2009 o VAB cresceu abaixo do nível da economia total,
0,2% e -2,1%, respectivamente. Este padrão de evolução da taxa de crescimento foi
semelhante ao da economia total, com uma subida em 2007 e uma queda em 2008 e 2009
(Gráfico 8).
Em Espanha, o comportamento do VAB da economia real foi algo diferente. Em 2007
apresentou um crescimento inferior à economia total (3,3%); em 2008 cresceu acima da
economia total (3,6%); e em 2009 voltou a ter um crescimento abaixo do total da economia
(-3,9%). Também o padrão de evolução da taxa de crescimento diferiu da economia total, com
subidas em 2007 e 2008, apenas caindo, e de forma mais acentuada, em 2009. (Gráfico 8)
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Taxa de crescimento do VAB da economia real
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Fonte: Eurostat
Gráfico 8 – Taxa de crescimento do VAB da economia real de Portugal e de Espanha (2006-2009)

Os resultados mostram que a variação do VAB da economia real portuguesa foi sempre
superior à das restantes componentes da economia. Em 2008 e 2009 a economia portuguesa
foi afectada fortemente pela crise financeira internacional, com maior impacto em 2009. No
caso da economia espanhola, estes resultados revelam que a economia real apresentava um
crescimento inferior às restantes componentes do VAB (componentes Financeira, Estado e
Famílias) em 2006 e 2007 mas que em 2008 foi menos afectada que a restante economia. Em
2009, o VAB desta parte da economia caíu mais 1,7pp que o VAB da economia total, o que
sugere um maior impacto da crise na componente real da economia espanhola face às
restantes componentes da economia. As diferenças na variação do VAB entre a economia total
e a economia real devem-se, com certeza, às componentes Financeira, Estado e Famílias. O
único padrão comum a Portugal e Espanha, neste período de quatro anos, foi a queda da
economia real, em 2009, superior ao conjunto das restantes componentes da economia. Isto
deve-se, provavelmente, a uma melhor evolução do VAB da componente Estado, uma vez que
as componentes Financeira e Famílias terão sido expectavelmente afectadas acentuadamente
pela crise.
Produtividade do Trabalho - Economia real
Em Portugal, a economia real perdeu produtividade em 2006 e 2008, -0,8% e -1,7%,
respectivamente, tendo recuperado em 2007 e 2009, terminando o período estudado com uma
Produtividade do Trabalho superior ao ano inicial. Em Espanha, a economia real reduziu a
Produtividade do Trabalho em 2006 e 2007, recuperando em 2008 mas voltando a cair em
2009 (Tabela 7).
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Tabela 7 - Produtividade do Trabalho da economia real de Portugal e de Espanha (2006-2009)

PRODUTIVIDADE DO TRABALHO (ECONOMIA REAL)
País
Portugal

Unidade

2006

2007

2008

2009

Milhares de Euros
por trabalhador

28,3

29,5

30,5

28,9

-0,8%

4,3%

3,5%

-5,3%

41,5

41,2

47,8

43,5

-2,0%

-0,7%

16,3%

-9,1%

Variação

Espanha

Milhares de Euros
por trabalhador

Variação

4.2 Indicadores do PSI-20 e do IBEX-35
Nesta secção são analisados os indicadores referentes aos dois conjuntos de empresas PSI-20
e IBEX-35, tal como foi definido na metodologia (secção 3.3).
Indicadores de Dimensão
A evolução do Volume de Negócios (VN) do PSI-20 foi postitiva em 2007 (+48%) e em 2008
(+19%), caindo ligeiramente em 2009 (-8%). A evolução do Emprego apresentou uma evolução
diferente, crescendo em todos os anos e de forma mais acentuada em 2008 (+25%). Quanto
ao Activo Total (AT), este também subiu em todos os anos. Em 2007 cresceu +26% e em 2008
e 2009 cresceu +15% e +17%, respectivamente (Tabela 8).
A evolução destes indicadores no IBEX-35 apresentou um padrão diferente do PSI-20. O VN
cresceu +9% em 2007, caíu fortemente em 2008 (-21%) e continuou a queda em 2009, embora
de forma mais ligeira (-3%). O Emprego cresceu acentuadamente em 2007 (+54%), caindo
-27% em 2008 mas recuperando +16% em 2009. O AT apresentou uma evolução semelhante
à do emprego, com um aumento em 2007 (+14%), uma queda em 2008 (-19%) e uma
recuperação de +7% em 2009 (Tabela 8).
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Tabela 8 - Indicadores de dimensão do PSI-20 e do IBEX-35 (2006-2009) a preços constantes de 2006

INDICADORES DE DIMENSÃO
Indicador
Volume de Negócios
PSI-20

Unidade

2006

2007

2008

2009

34.321

50.888

60.585

55.917

48,3%

19,1%

-7,7%

266.934

210.695

205.437

8,5%

-21,1%

-2,5%

158.477

197.846

205.817

8,1%

24,8%

4,0%

1.183.666

862.046

998.987

54,0%

-27,2%

15,9%

84.177

96.806

113.590

26%

15%

17%

582.008

471.182

503.785

14%

-19%

7%

('000.000 Eur.)
M€

Variação
IBEX-35

M€

246.066

Variação

Emprego

Nº de pessoas

PSI-20

Nº de pessoas

146.594

Variação
IBEX-35

Nº de pessoas

768.478

Variação

Activo Total
PSI-20

('000.000 Eur.)
M€

66.982

Variação
IBEX-35
Variação

M€

509.092

Além de factores económicos, uma parte destas evoluções pode ser explicada,

como foi

alertado na secção 3.2.2, pelo facto de os conjuntos de empresas em cada ano não terem a
mesma composição, por fusões e aquisições neste período ou por reestruturações das próprias
empresas. No entanto, os números do PSI-20 mostram que, como regra, houve aumentos
significativos de 2006 para 2009 no VN, no Emprego e no AT, com a excepção do VN em
2009. No IBEX-35, neste período, apenas houve aumentos significativos no Emprego. Tanto o
VN como o AT do IBEX-35 terminaram 2009 em valores abaixo dos de 2006.
A análise dos resultados dos indicadores de dimensão relativa do PSI-20 face ao IBEX-35,
permite observar o seguinte: (1) o Volume de Negócios médio do PSI-20 é cerca de 22% do
volume de negócios do IBEX-35; (2) para o número de trabalhadores a proporção é de 19%;
(3) para o Activo Total, a dimensão do PSI-20 corresponde a 18% da dimensão do IBEX-35; e
(4) no período de 2006 a 2009 o PSI-20 ganhou dimensão face ao IBEX-35 nos três
indicadores (Tabela 9).
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Tabela 9 - Indicadores de dimensão relativa do PSI-20 face ao IBEX-35 (2006-2009)

INDICADORES DE DIMENSÃO
Indicador

2006

2007

2008

2009

Média

PSI-20 / IBEX-35

0,14

0,19

0,29

0,27

0,22

IBEX-35 / PSI-20

7,17

5,25

3,48

3,67

4,89

PSI-20 / IBEX-35

0,19

0,13

0,23

0,21

0,19

IBEX-35 / PSI-20

5,24

7,47

4,36

4,85

5,48

PSI-20 / IBEX-35

0,13

0,14

0,21

0,23

0,18

IBEX-35 / PSI-20

7,60

6,91

4,87

4,44

5,95

Volume de Negócios

Emprego

Activo Total

No período de 2006 a 2009, o PSI-20 ganhou dimensão face ao IBEX-35, nomeadamente em
2008. Nesse ano, nos três indicadores, enquanto o PSI-20 obteve ganhos, o IBEX-35
apresentou perdas. Esta evolução pode ter sido provocada pelo facto de os sectores da
construção e do imobiliário apresentarem um peso muito superior no IBEX-35 do que no
PSI-20 (secção 3.2.2), sectores estes que foram os mais afectados pela crise de 2007-2009
(Ortiz, 2010). Porém, em 2009 o IBEX-35 recuperou dimensão face ao PSI-20 nos indicadores
Volume de Negócios e Emprego, embora de forma ligeira.
Analisando a correlação da evolução do número de trabalhadores da componente real da
35

economia

portuguesa com a evolução do número de trabalhadores no PSI-20, o coeficiente

de correlação de Pearson de -0,34 mostra que não há correlação entre os dois. No caso do
IBEX-35, o coeficiente de correlação de Pearson de 0,59 revela uma correlação moderada, em
sentido positivo, com a evolução do número de trabalhadores da componente real da economia
espanhola (Gráfico 9). Esta correlação, embora moderada, deve ser explicada pelo elevado
peso dos sectores da construção e do imobiliário, tanto no conjunto de empresas do IBEX-35
como na economia espanhola.

Gráfico 9 - Gráficos de correlação do número de trabalhadores do PSI-20 e do IBEX-35 com a
componente real das economias portuguesa e espanhola
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Ver definição de economia real na secção 3.1.
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Valor Acrescentado Bruto
O VAB do PSI-20 cresceu em todos os anos, com um crescimento mais acentuado em 2007
(+22%). Em 2008 e 2009 a taxa de crescimento do VAB abrandou para +3% e +7%,
respectivamente. O VAB do IBEX-35 cresceu +7% em 2007, caíu acentuadamente em 2008
(-22%) e recuperou +7% em 2009, apresentando uma evolução visivelmente semelhante à do
PSI-20 (Gráfico 10).
Taxa de crescimento do VAB
30%
20%

22%

10%

7%

7%
7%

3%

PSI-20

0%
-10%

2007

2008

IBEX-35

2009

-20%
-22%

-30%

Gráfico 10 - Taxa de crescimento do VAB do PSI-20 e do IBEX-35 (2006-2009)

No período acumulado de 2006 a 2009, o PSI-20 apresentou um crescimento do VAB de cerca
de +35%, enquanto o do IBEX-35 caíu -10%. Excluindo o ano 2006, para incluir apenas os
anos da crise, o PSI-20 teve um crescimento acumulado do VAB de cerca de 11%, enquanto o
IBEX-35 teve uma queda de -16% (Tabela 10).
Tabela 10 - Evolução do Valor Acrescentado Bruto do PSI-20 e do IBEX-35 (2006-2009)

INDICADORES OPERACIONAIS
Indicador

Unidade

2006

2007 2008 2009 2006-2009 2007-2009

M€

12.810

15.621 16.109 17.255

Valor Acrescentado Bruto
PSI-20
Variação
IBEX-35
Variação

22,0%
M€

7,1%

34,7%

10,5%

110.265 118.508 92.299 99.141
7,5% 22,1%
7,4%

3,1%

-10,1%

-16,3%

Estes resultados mostram que o IBEX-35 foi mais afectado negativamente pela crise, enquanto
o PSI-20 conseguiu manter uma perfomance positiva ao nível do VAB no mesmo período.
Porém, as variações na constituição dos índices em cada ano podem ter influenciado a
variação do VAB.
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Uma forma de analisar a influência das variações na constituição dos índices no VAB, em cada
ano, é calcular a diferença do somatório do VAB das empresas que entraram no índice num
determinado ano com o somatório do VAB das empresas que saíram e dividir a diferença pelo
VAB desse determinado ano. No entanto, o VAB das empresas que saíram refere-se ao VAB
do ano anterior e, para compensar a possibilidade de este ter aumentado ou diminuído,
assumiu-se que evoluiu da mesma forma que o VAB total do índice no ano em estudo. Este
cálculo pode ser representado pela seguinte equação:
n

m

i

Impacto = (Σ VABt - Σ VABt-1 ) / VABt

(15)

Com t = ano, n = empresa que entra, m = empresa que sai, e I = Índice

Os resultados desta equação (Tabela 11) sugerem que as alterações na constituição do índice
tiveram grande influência na variação do VAB do PSI-20 em 2007 e 2008. Em 2007, explica o
crescimento tão elevado (+22%) do VAB do conjunto. Em 2008, os resultados sugerem que o
VAB do conjunto poderia ter caído se não tivesse havido alterações na constituição do índice.
No caso do IBEX-35, os resultados sugerem que as variações na constituição do índice tiveram
uma influência reduzida na evolução do VAB do conjunto, nomeadamente em 2007 e 2008.
Tabela 11 - Peso da variação do VAB do PSI-20 e doIBEX-35 por alterações na constituição do índice
(2006-2009)

Peso na variação no VAB do índice
Índice

Unidade

2006

2007

2008

2009

PSI-20

%

N/A

16,2%

5,9%

2,6%

IBEX-35

%

N/A

-0,3%

-1,3%

4,2%

O coeficiente de correlação de Pearson do VAB do PSI-20 com o VAB da componente real da
economia portuguesa apresentou o valor 0,77 (Gráfico 11), o que revela a existência de
correlação e em sentido positivo. Em 2007, o VAB do PSI-20 cresceu acentuadamente à
semelhança da componente real da economia portuguesa. Em 2008, o crescimento foi mais
moderado, também à semelhança da respectiva economia real. No entanto, em 2009 o VAB do
PSI-20 voltou a crescer e a uma taxa superior à do ano anterior, contrariando o crescimento
negativo da economia real portuguesa. Esta diferença, em 2009, sugere uma adaptação
positiva das empresas do PSI-20 às condicionantes recessivas da economia. Uma vez que a
evolução do VAB do PSI-20, nesse ano, foi pouco afectada pelas variações na constituição do
índice e como o Volume de Negócios caíu (Tabela 8), a evolução positiva do VAB deve ser
justificada por ganhos de eficiência. De acordo com a literatura (secção 2.6), os ganhos de
dimensão do PSI-20 de 2006 a 2009 (Tabela 8) sugerem esta hipótese, mas deverá confirmarse na análise dos indicadores de eficiência.
O coeficiente de correlação de Pearson do VAB do IBEX-35 com o VAB da componente real da
economia espanhola apresentou o valor -0,69 (Gráfico 11), revelando uma correlação mais
moderada do que no caso português, mas, neste caso, em sentido negativo. Em 2007, tanto o
VAB do IBEX-35 como o da economia real espanhola cresceram. No entanto, em 2008 e 2009
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tiveram comportamentos contrários. Em 2008 o VAB do IBEX-35 caíu acentuadamente,
enquanto o VAB da economia real cresceu e a uma taxa de crescimento superior à do ano
anterior. Uma razão plausível para a queda acentuada do VAB do IBEX-35, nesse ano, deve
ser o facto de os sectores da construção e do imobiliário apresentarem um peso elevado no
VAB do conjunto que foram os mais afectados pela crise (secção 3.2.2). Em 2009, o VAB do
IBEX-35 voltou a crescer, enquanto a economia real entrou em recessão, o que revela, à
semalhança do PSI-20, uma boa adaptação às condições adversas da economia.

Gráfico 11 - Gráficos de correlação do VAB do PSI-20 e do IBEX-35 com a componente real das
economias portuguesa e espanhola

Escala de Inventário
A Escala de Inventário do PSI-20 aumentou +1,6pp em 2007 e +0,2pp em 2008, passando
para um decréscimo de -1,0pp em 2009. No caso do IBEX-35, a Escala de Inventário caíu em
todos os anos estudados com a queda mais acentuada a acontecer em 2008 (-1,1pp) (Gráfico
12).
Evolução da variação da Escala de Inventário
2,0 pp

1,6 pp

1,5 pp
1,0 pp

PSI-20

0,2 pp

0,5 pp

IBEX-35

0,0 pp
-0,5 pp
-1,0 pp

-0,5 pp
-1,1 pp

-1,5 pp
2007

2008

-1,0 pp

-0,8 pp

2009

Gráfico 12 - Evolução da variação da Escala de Inventário do PSI-20 e do IBEX-35 (2006-2009)
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Como se constantou na revisão da literatura (seccção 2.2), os inventários também tendem a
cair em períodos de crise com a perda de confiança nas perspectivas futuras. Assim, no caso
do PSI-20, estes resultados parecem estar em linha com a evolução do VAB da componente
real da economia portuguesa (secção4.1). O coeficiente de correlação de Pearson de +0,83
(gráfico 13) confirma a forte correlação positiva entre a Escala de Inventário do PSI-20 e o VAB
da economia real portuguesa. Em 2007, tanto a Escala de Inventário do PSI-20 como a taxa de
crescimento do VAB da economia real portuguesa cresceram. Em 2008 ambos apresentaram
um crescimento quase nulo. Finalmente, em 2009, a Escala de Inventário caíu, assim como o
VAB da economia real.
No caso do IBEX-35, o coeficiente de correlação de Pearson -0,53 mostra uma correlação
fraca e em sentido negativo. A Escala de Inventário caíu em 2007 e 2008, enquanto a taxa de
crescimento do VAB da economia real aumentou nesses anos (Secção 4.1). Talvez a queda da
Escala de Inventário, em 2007, se deva a um aumento da incerteza e do receio no futuro da
economia e em particular no futuro do negócio das empresas de construção e imobiliário
presentes no IBEX-35 (com um peso relevante), devido ao início da crise no mercado
imobiliário nos EUA na segunda metade de 2007 (secção 2.1). Embora o início da crise nos
EUA não tivesse um impacto negativo imediato e significativo na economia e no seu negócio,
parece ter sido o suficiente para este conjunto de grandes empresas se precaver face a uma
hipotética crise futura. Em 2008, a deterioração das perspectivas económicas, causada pela
queda acentuada do VAB do IBEX-35 e pelo agudizar da crise financeira internacional (Secção
2.1), podem explicar a queda da Escala de Inventário. Em 2009, tanto a Escala de Inventário
como o VAB da economia caíram, apesar do crescimento do VAB do IBEX-35. Também em
2009, o impacto que a crise teve na economia espanhola e nas perspectivas económicas
futuras justifica a queda do inventário.

Gráfico 13 - Gráficos de correlação da Escala de Inventário do PSI-20 e do IBEX-35 com o VAB da
componente real das economias portuguesa e espanhola

Custo Unitário do Trabalho
O indicador Custo Unitário do Trabalho no PSI-20 caíu -1,2% em 2007, subiu +2,7% em 2008 e
voltou a cair em 2009 (-4,3%). No IBEX-35, o valor deste indicador cresceu nos três anos de
2007 a 2009, nomeadamente em 2008 e em 2009 (Tabela 12).
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Tabela 12 - Evolução do Custo Unitário do Trabalho do PSI-20 e do IBEX-35 (2006-2009)

INDICADORES DE EFICIÊNCIA
Indicador
Custo Unitário do Trabalho
PSI-20

Unidade

2006
0,267

Variação
IBEX-35
Variação

2007

2008

2009

0,264

0,271

0,259

-1,2%

2,7%

-4,3%

0,244

0,269

0,292

1,8%

10,4%

8,8%

Adimensional

0,239

Os valores do indicador no PSI-20 são superiores aos valores do IBEX-35 nos três primeiros
anos estudados, o que está em linha com as conclusões de Serrano Cinca et al. (2005) de que
o CUT em empresas de menor dimensão tende a ser maior do que o CUT de empresas de
maior dimensão. A tendência no período em estudo foi de aproximação do valor do CUT dos
dois conjuntos de empresas, com o IBEX-35 a superar o PSI-20 no ano de 2009. A tendência
está também em linha com Serrano Cinca et al. (2005) uma vez que a dimensão do IBEX-35 se
aproximou da dimensão do PSI-20 neste intervalo de tempo. Esta tendência também sugere
um ganho de eficiência do PSI-20 face ao IBEX-35, segundo a interpretação de CUT da OCDE
(Glossário OCDE, 2010).
Em 2007, o VAB do PSI-20 e do IBEX-35 cresceu (Gráfico 10), assim como o número de
empregados (e consequentemente os custos com pessoal), mas o PSI-20 diminuiu o CUT,
enquanto o IBEX-35 o aumentou. Em 2008, tanto o PSI-20 como o IBEX-35 aumentaram o
CUT, com um aumento mais acentuado no IBEX-35. No PSI-20, nesse ano, tendo em conta
que o VAB cresceu apenas +3% (Gráfico 10) e o número de empregados cresceu +25%
(Tabela 8), o aumento do CUT sugere uma perda de eficiência na aquisição de mão-de-obra.
Em 2009, apesar do VAB do PSI-20 e do IBEX-35 ter crescido, esse ano foi caracterizado, de
forma geral, por um receio nas perspectivas económicas futuras. Como se analisou na Secção
4.1, em 2009 Portugal e Espanha registaram quedas acentuadas no VAB. Neste sentido, no
ano em que o VAB nacional caíu – 2009 – o PSI-20 conseguiu reduzir a proporção dos custos
com pessoal no VAB. O IBEX-35, pelo contrário, aumentou essa proporção.
O facto de em 2009 o valor do CUT do IBEX-35 ultrapassar o do PSI-20 sugere que o PSI-20
se tornou mais eficiente nos gastos com pessoal com vista à geração de valor acrescentado,
apesar da sua menor dimensão. Este ganho de eficiência do PSI-20 está em linha com a
justificação sugerida (ganho de eficiência) para o VAB do PSI-20 ter crescido em 2009, apesar
de um decréscimo no Volume de Negócios e da economia portuguesa ter caído
acentuadamente.
O índice de correlação de Pearson da evolução do CUT do PSI-20 com a evolução do CUT da
economia real portuguesa de -0,38 revela uma ausência de correlação (Gráfico 14). No
IBEX-35, face à economia real espanhola, a correlação foi forte e com sentido negativo (-0,84)
(Gráfico 14). Apesar de a amostra ser pequena, isto sugere que, num período de crise, para
62

uma descida no CUT da componente real da economia espanhola se verifica um aumento no
CUT das grandes empresas.

Gráfico 14 - Gráficos de correlação do Custo Unitário do Trabalho do PSI-20 e do IBEX-35 com o CUT da
componente real das economias portuguesa e espanhola

Produtividade do Trabalho
No PSI-20, o indicador Produtividade do Trabalho (PT), medido pela razão do VAB pelo
número de trabalhadores, apresentou uma subida de aproxidamente +13% em 2007, uma
queda de -17% em 2008 e uma ligeira recuperação em 2009 (+3%). O IBEX-35 apresentou
uma evolução visivelmente oposta à do PSI-20, registando um queda acentuada em 2007
(-30%), uma ligeira recuperação em 2008 (+7%) e voltando a cair em 2009 (-7%) (Gráfico 15).
Taxa de crescimento da Produtividade do Trabalho
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Gráfico 15 - Taxa de crescimento da Produtividade do Trabalho do PSI-20 e do IBEX-35 (2006-2009)

No PSI-20, como se pode ver no Gráfico 16, o aumento da PT em 2007 é explicado por um
crescimento de +22% do VAB conjugado com um aumento inferior do número de
trabalhadores. Em 2008, a queda da PT é justificada por um crescimento muito acentuado do
número de trabalhadores (25%) conjugado com um baixo crescimento do VAB (+3%).
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Finalmente, em 2009, a PT voltou a crescer e deveu-se a um crescimento do VAB ligeiramente
superior ao crescimento do número de trabalhadores.
Estes dados sugerem que as empresas do PSI-20, em 2008, após um ano em que o VAB
aumentou muito acima do aumento do número de trabalhadores, tiveram uma estratégia de
aumento da força laboral que não acompanhou a evolução do VAB, o que a torna, portanto,
errada. Em 2009, os dados sugerem que o PSI-20 pôde continuar o aumento do número de
trabalhadores mas, nesse ano, sustentado pelo aumento do VAB.
PSI-20: Evolução do VAB e do número de empregados (%)
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Gráfico 16 - Taxa de crescimento do VAB e do número de empregados no PSI-20 (2006-2009)

No IBEX-35, como se constata no Gráfico 17, a queda da Produtividade do Trabalho em 2007
é explicada numericamente pelo elevado crescimento do número de empregados face a um
aumento muito inferior do VAB. Em 2008, a subida de +7% da PT é justificada por uma queda
do número de empregados superior à queda do VAB. Finalmente, em 2009, a PT voltou a cair
devido a um aumento do número de empregados superior ao aumento do VAB.
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IBEX-35: Evolução do VAB e do número de empregados (%)
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Gráfico 17 - Taxa de crescimento do VAB e do número de empregados no IBEX-35 (2006-2009)

Estes resultados sugerem que o IBEX-35, em 2007, investiu fortemente em mão-de-obra sem
um retorno em termos de aumento do VAB e que, após tentar equilíbrar o número de
empregados com o nível de produção em 2008, voltou a cometer o mesmo erro em 2009. Este
resultado de 2009 sugere que o IBEX-35 confiou numa recuperação nesse ano que não veio a
acontecer na proporção em que esperaram, ou seja, na proporção do aumento do número de
trabalhadores.
Analisando a comparação com a evolução da Produtividade do Trabalho na economia real dos
respectivos países, os coeficientes de correlação de Pearson revelam uma ausência de
correlação tanto no caso do PSI-20 (-0,18) como no caso do IBEX-35 (-0,30) (Gráfico 18).

Gráfico 18 - Gráficos de correlação da Produtividade do Trabalho do PSI-20 e do IBEX-35 com a da
componente real das economias portuguesa e espanhola

Volume de Negócios por Trabalhador

No PSI-20, a evolução do Volume de Negócios por Trabalhdor (VN por Trabalhador) evoluíu de
forma diferente da Produtividade do Trabalho, com o valor do indicador também a subir em
2007 (+37%) e a cair em 2008 (-5%), mas caindo novamente em 2009 (-16%). No IBEX-35 o
VN por trabalhador teve uma evolução semelhante à Produtividade do Trabalho, com uma
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subida ligeira em 2008 (+8%) e com quedas em 2007 (-30%) e em 2009 (-16%), com a queda
mais acentuada a acontecer também em 2007 (-30%) (Gráfico 19).
Taxa de crescimento do VN por Trabalhador
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Gráfico 19 - Taxa de crescimento do Volume de Negócios por Trabalhador do PSI-20 e do IBEX-35
(2006-2009)

O PSI-20, em 2007, apresenta um crescimento do VN por Trabalhador 24pp acima da
Produtividade do Trabalho, o que significa que os Consumos Intermédios (CI) aumentaram
significativamente em proporção com o VAB. Embora uma parte dos CI seja composta pelo
CMVMC, estes custos são, de certa forma, proporcionais às variações do VAB, o que implica
que um aumento dos CI em proporção com o VAB seja maioritariamente explicado por um
aumento dos FSE. Assim, este aumento dos CI pode ser interpretado como uma tentativa de
redução de custos internos através de outsourcing e uma tentativa de tornar a organização
mais flexível em termos operacionais. Em 2008, o VN por Trabalhador caíu menos 12pp que a
PT, o que significa que os CI continuaram a aumentar em proporção com o VAB. Contudo,
nesse ano o número de trabalhadores aumentou de forma acentuada enquanto a PT caíu, o
que, em conjunto com o aumento dos CI, sugere um aumento do recurso a outsourcing e um
sub-aproveitamento dos recursos internos em termos de pessoal, ou seja, uma falta de
eficiência. Finalmente, em 2009, o VN por Trabalhador negativo e 14pp abaixo da PT revela
que, após o aumento exagerado de trabalhadores em 2008, em conjunto com o aparente
aumento do recurso a outsourcing, o PSI-20 reduziu os CI em proporção com o VAB e utilizou
mais recursos internos, obtendo, neste aspecto, um ganho de eficiência.
O IBEX-35 apresentou um VN por Trabalhador em linha com a Produtividade do Trabalho em
2007 e 2008. Em 2007, o IBEX-35 aumentou tanto o número de trabalhadores (+54%) que
aparentemente não necessitou de aumentar os CI em proporção com o VAB. Em 2008, o VN
por Trabalhador 1pp acima da PT sugere um aumento ligeiro do peso dos CI no VAB (apesar
de este poder ser explicado por um aumento do peso do CMVMC) face a uma redução
acentuada do número de trabalhadores (-27%). Por último, em 2009, o IBEX-35 apresentou um
VN por Trabalhador 9pp abaixo da PT, o que indica uma redução acentuada dos CI em
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proporção com o VAB. Nesse ano, o IBEX-35 voltou a aumentar o número de trabalhadores
(+16%) e face a uma continuação da queda do VN (-3%), este resultado sugere uma redução
do recurso a serviços externos de forma a utilizar mais os recursos internos. Neste aspecto, o
IBEX-35 revela uma melhoria de eficiência em 2009, apesar de ter perdido na PT.

Produtividade do Conhecimento
O PSI-20 apresentou aumentos da Produtividade do Conhecimento (KP) em 2007 (+1%) e
2009 (+4%) e uma diminuição em 2008 (-3%). O IBEX-35, neste indicador, registou quedas em
todos os períodos, nomeadamente em 2008 (-9%) e em 2009 (-8%) (Gráfico 20).
Taxa de crescimento da Produtividade do Conhecimento
6%

4%

4%
2%
0%
-2%
-4%

1%
2007
-2%

2008

2009

-3%

PSI-20
IBEX-35

-6%
-8%
-10%
-12%

-8%
-9%

Gráfico 20 - Taxa de crescimento da Produtividade do Conhecimento do PSI-20 e do IBEX-35 (20062009)

No caso do PSI-20, estes resultados, embora sejam influenciados pela evolução dos níveis
salariais, estão em linha com a tendência positiva ou negativa de evolução da PT. Porém, em
2007 e 2008, as diferenças foram significativas, 12pp e 14pp, respectivamente. No caso do
IBEX-35, em 2007 e 2008, à semelhança do PSI-20, a KP teve uma variação muito diferente da
PT, de 28pp e 16pp, respectivamente. Em 2009, tanto o PSI-20 como o IBEX-35 apresentaram
variações semelhantes nos dois indicadores.
Como era expectável (ver secção 3.3.1), quanto maior a variação do valor médio mensal
unitário de custos com pessoal (Tabela 13), maior a diferença entre a variação da KP e a
variação da PT. No PSI-20, em 2007, os custos com pessoal médios mensais por trabalhador
(CPMMT) aumentaram 11%, o que explica o aumento de 1% na KP enquanto a PT aumentou
13% (Gráfico 15). Apesar do Volume de Negócios ter crescido acentuadamente nesse ano
(+48%), um aumento dos CPMMT em conjunto com o aumento de +8% no número de
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empregados revela alguma incapacidade de prever o que a crise, iniciada em 2007 nos EUA,
iria provocar na economia nos anos seguintes. Em 2008, a queda da KP 14pp abaixo da queda
da PT é explicada pela diminuição de -15% dos CPMMT, que parece dever-se ao aumento do
número de trabalhadores (+24%), provavelmente com uma base salarial mais reduzida. No
caso do IBEX-35, a diminuição do CPMMT de -29% em 2007 explica a diferença de 28pp na
queda da KP face à queda da PT. Em 2008, aconteceu o contrário. A KP caíu -9% enquanto a
PT subiu +7% devido ao aumento de 18% no CPMMT. Em 2009, como o CPMMT tanto do
PSI-20 como do IBEX-35 pouco se alterou, a evolução da KP foi semelhante à da PT nos dois
conjuntos de empresas.
Tabela 13 - Custos com pessoal médios mensais por trabalhador do PSI-20 e do IBEX-35 (2006-2009)

Indicador

Unidade

2006

2007

2008

2009

€

1.945

2.167

1.838

1.811

11%

-15%

-1%

2.033

2.399

2.419

-29%

18%

1%

Custos com pessoal / Trabalhadores
PSI-20
Variação
IBEX-35
Variação

€

2.861

Comparando a evolução da KP do PSI-20 com a evolução da KP da economia real em
Portugal, o coeficiente de correlação de Pearson de -0,37 mostra que não há correlação entre
as duas. No caso do IBEX-35, o coeficiente de correlação de Pearson de -0,82 indica que a
evolução da KP está correlacionada, em sentido negativo, com a evolução da KP da economia
real espanhola (Gráfico 21). Tanto no caso do PSI-20 como no caso do IBEX-35, os
coeficientes de correlação de Pearson face à respectiva economia real são semelhantes aos
registados para o CUT (Gráfico 14), como seria de esperar, uma vez que os dois indicadores
são o inverso um do outro.

Gráfico 21 - Gráficos de correlação da Produtividade do Conhecimento do PSI-20 e do IBEX-35 com a da
componente real das economias portuguesa e espanhola
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Produtividade da Tecnologia e Produtividade do Capital36
A Produtividade da Tecnologia (TP) do PSI-20 caíu ligeiramente em 2007 (-3%) e de forma
mais acentuada em 2008 e 2009, -13% e -15%, respectivamente. A Produtividade do Capital
cresceu +9% em 2007, +23% em 2008 e +10% em 2009 (Gráfico 22).
PSI-20: Evolução das Produtividades da Tecnologia e do
Capital
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Gráfico 22 - Evolução das Produtividades da Tecnologia e do Capital do PSI-20 em valor e em
percentagem (2006-2009)

O comportamento da TP justifica-se, nos três anos, pelo crescimento do valor dos Bens de
Tecnologia em proporção com o VAB (Gráfico 23).
O comportamento da CP em 2007 é explicado pela diminuição dos Bens de Capital (aumento
do Passivo de Capital face ao Activo de Capital, ou seja, um aumento em valor negativo) acima
do crescimento do VAB (Gráfico 23).
PSI-20: Evolução do VAB, dos Bens de Tecnologia e de Capital
(milhares de milhões de Euros)
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Gráfico 23 - Evolução do VAB e dos Bens de Tecnologia e de Capital do PSI-20 (2006-2009)

36

Os resultados da Produtividade da Tecnologia e da Produtividade do Capital e dos Bens de Tecnologia e dos Bens
de Capital, que foram utilizados no cálculo da TP e da CP, podem ser consultados no Anexo VI.
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Na secção 2.5, definiu-se como sendo expectável, em teoria, um aumento dos Bens de Capital
(diminuição do Passivo de Capital face ao Activo de Capital) numa contracção do VAB e
consequente diminuição dos Bens de Tecnologia, acontecendo o contrário num período de
expansão. No PSI-20, este comportamento confirmou-se. Em todos os anos o VAB cresceu, o
mesmo aconteceu com os Bens de Tecnologia e os Bens de Capital diminuíram (aumentaram
em valor negativo).
Quanto à Produtividade da Tecnologia e à Produtividade do Capital, no PSI-20 a evolução
destes indicadores revelou comportamentos opostos. Quando a TP caíu, a CP aumentou. Este
comportamento pode ser explicado por o Capital ter como função principal adquirir Tecnologia
que, por sua vez, contribui directamente para a geração de valor acrescentado (secção 2.5).
Porém, se o crescimento dos BT for correspondido com uma diminuição dos BC (por via do
aumento do Passivo de Capital) e não gerar um crescimento superior do VAB na proporção
com os BT, como aconteceu, a TP tenderá a cair e a CP a aumentar (ficar menos negativa).
No IBEX-35 a Produtividade da Tecnologia caíu em todos os períodos, -6% em 2007, -26% em
2008 e -4% em 2009. A Produtividade do Capital caíu -15% em 2007 e cresceu +62% em 2008
e +10% em 2009 (Gráfico 24).
IBEX-35: Evolução das Produtividades da Tecnologia e do
Capital
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Gráfico 24 - Evolução das Produtividades da Tecnologia e do Capital do IBEX-35 em valor e em
percentagem (2006-2009)

O IBEX-35 apresentou decréscimos na TP em todos os anos, à semelhança do que aconteceu
no PSI-20. Em 2007 e em 2009, a diminuição da TP deveu-se ao crescimento superior do valor
dos BT em proporção com o VAB. Em 2008, a diminuição da TP justifica-se, maioritariamente,
com a queda do VAB (Gráfico 25).
Em 2007, a CP apresentou um decréscimo devido a um aumento do valor dos BC em
proporção com o VAB (Gráfico 25). Porém, apesar do aumento do valor dos BC, o valor dos BT
aumentou e quando isto acontece, deve-se a um aumento do Activo de Capital que supera, em
proporção, o aumento do Passivo de Capital. Em 2008, a CP cresceu devido à conjugação da
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queda do VAB com a diminuição do valor dos BC e em 2009 deveu-se a um aumento, em valor
negativo, do valor dos BC em proporção com o VAB.
IBEX-35: Evolução do VAB, dos Bens de Tecnologia e de
Capital (milhares de milhões de Euros)
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Gráfico 25 - Evolução do VAB e dos Bens de Tecnologia e de Capital do IBEX-35 (2006-2009)

O comportamento dos Bens de Tecnologia e dos Bens de Capital do IBEX-35 apresentou o
mesmo padrão de evolução do PSI-20, em linha com o que era expectável, à excepção do ano
de 2007, no qual o valor dos Bens de Capital aumentou em simultâneo com o aumento dos
Bens de Tecnologia. O crescimento do Activo de Capital superior ao crescimento do Passivo de
Capital em 2007 pode dever-se a ganhos financeiros. Note-se ainda que, em 2008, apesar de o
valor dos Bens de Tecnologia aumentar enquanto o VAB decresce, esse aumento é menos
acentuado.
Em relação à Produtividade da Tecnologia e à Produtividade do Capital, no IBEX-35, verificouse também um comportamento aproximadamente igual ao do PSI-20, à excepção da CP em
2007 pelas razões já explicadas.

Outros Indicadores KTC
Relembrando os conceitos do modelo KTC explicados na secção 2.5, este modelo define L, T e
C como sendo os valores acrescentados pelos usos do Conhecimento, da Tecnologia e do
Capital, respectivamente. O parâmetro Conhecimento corresponde ao valor do trabalho (custos
com pessoal) e os parâmetros Tecnologia e Capital são representados pelas suas formas
físicas e de valor líquido Bens de Tecnologia e Bens de Capital, respectivamente.
Os índices de incorporação do Conhecimento, da Tecnologia e do Capital representam as
percentagens de Conhecimento, de Tecnologia e de Capital que são incorporados no produto
da empresa, sector ou economia.
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O Índice de Incorporação do Conhecimento (KI) do PSI-20 diminuíu -0,3pp em 2007, registou
um aumento de +0,7pp em 2008 e uma queda de -1,2pp em 2009. Consequentemente, o
conjunto do Índice de Incorporação da Tecnologia (TI) com o Índice de Incorporação do Capital
(CI) aumentou em 2007, diminuíu em 2008 e voltou a aumentar em 2009 (Gráfico 26).
Individualmente, o TI do PSI-20 caíu -3,2pp em 2007 e nos anos de 2008 e 2009 a tendência
foi positiva. Em 2008 a subida foi de +2,0pp e em 2009 de +4,3pp. O CI apresentou uma
tendência oposta à do TI, com um crescimento em 2007 de +3,5pp e quedas em 2008 e 2009
de -2,7pp e -3,1pp, respectivamente (Gráfico 26).

Gráfico 26 - Gráficos da evolução dos Índices de Incorporação KI, TI, CI, do VAB total e nas parcelas do
VAB com origem no uso do Conhecimento, da Tecnologia e do Capital do PSI-20 (2006-2009)

Tipicamente, num período de crise, o valor acrescentado com origem no uso do Conhecimento
(L) tende a diminuir em valor absoluto (secção 2.5) e a acontecer o contrário em período de
expansão, o que se confirmou no PSI-20: em todos os anos tanto o VAB como o L do PSI-20
cresceram. No entanto, o Índice de incorporação KI não apresentou uma relação evidente com
o VAB porque depende também do custo do trabalho (custos com pessoal) que, por sua vez,
depende do número de trabalhadores e do custo médio unitário do trabalho. Uma vez que o KI
tem a mesma fórmula que o CUT, a interpretação pode ser igual e, assim, as quedas do KI em
2007 e 2009 reflectem aumentos de eficiência e o aumento em 2008 reflecte o contrário.
No que toca ao VAB com origem no uso da Tecnologia (T), os resultados do PSI-20 sugerem
também uma relação positiva com a evolução do VAB total. Essa relação já não se verifica no
valor acrescentado pela utilização do Capital (C). Em 2007, a uma subida do VAB total
correspondeu um aumento do C mas em 2008 e 2009 a relação entre os dois foi negativa. Há
que notar que, para pequenas variações do VAB total, corresponderam pequenas variações,
em sentido negativo, do C, enquanto a um crescimento acentuado do VAB total correspondeu
um crescimento do C também mais acentuado.
A evolução do Índice de Incorporação TI e do Índice de Incorporação CI do PSI-20 não
apresentou uma relação aparente com a evolução do respectivo VAB. Porém as variações do
TI de cada conjunto aparentam uma relação inversa com as variações do Volume de Negócios
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(VN) (Tabela 8). De facto, o coeficiente de Pearson de -0,98 da relação entre as variações do
TI com as variações do VN revela uma correlação muito forte, em sentido negativo (Gráfico 27).
Quando a taxa de crescimento do VN diminuíu, o crescimento do TI aumentou e vice-versa.

Variação do TI vs. variação do VN do PSI-20
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Gráfico 27 - Correlação entre a variação do Índice de Incorporação da Tecnologia (TI) com a variação do
Volume de Negócios (VN) do PSI-20

O comportamento do CI sugere uma relação positiva com a sequencialidade do impacto da
crise financeira internacional na economia portuguesa. Em 2007, ano em que a crise financeira
pouco se fez sentir no VAB da economia e esta ainda apresentou uma subida da taxa de
crescimento do VAB, o CI cresceu. Em 2008 e 2009, com a crise a afectar fortemente a
economia e a confiança do mercado como um todo, o CI caíu. Este comportamento sugere que
em anos de crise financeira, o peso do C no VAB das grandes empresas tem tendência a
diminuir, provavelmente devido ao impacto negativo que a crise tem nos ganhos financeiros e
no endividamento.
O oposto aconteceu com a variação do TI. Quando o CI aumentou, o TI diminuíu e vice-versa.
Isto também sugere uma tendência: quando o VAB apresenta crescimentos acentuados, como
em 2007 (+22%), esse crescimento dá-se maioritariamente por via do crescimento do C; e
quando o VAB cresce de forma mais ligeira, como em 2008 (+3%) e 2009 (7%), esse
crescimento dá-se mais por via do crescimento do T. Mas, mais uma vez, esta dinâmica pode
estar associado à sequencialidade do impacto da crise financeira na economia.
Fazendo a análise da correlação da variação do CI com a variação do VN, o coeficiente de
correlação de Pearson de +0,90 (Gráfico 28) mostra uma correlação forte entre os dois e em
sentido positivo, contrariamente ao que acontece no TI.
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Variação do CI vs. variação do VN do PSI-20
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Gráfico 28 - Correlação entre a variação do Índice de Incorporação do Capital (CI) com a variação do
Volume de Negócios (VN) do PSI-20

O Índice de Incorporação do Conhecimento (KI) do IBEX-35, como já se analisou no Custo
Unitário do Trabalho, cresceu em todos os períodos e, por consequência, o conjunto do Índice
de Incorporação da Tecnologia (TI) com o Índice de Incorporação do Capital (CI) diminuíu
(Gráfico 29).
Individualmente, o TI do IBEX-35 caíu -0,6pp em 2007; cresceu +5,1pp em 2008 e voltou a cair
em 2009 com um decréscimo de -0,3pp. O CI apresentou com um crescimento de +0,2pp em
2007 e decréscimos de -7,6pp e -2,1pp em 2008 e 2009, respectivamente (Gráfico 29).

Gráfico 29 - Gráficos da evolução dos Índices de Incorporação KI, TI, CI, e do VAB total e do VAB com
origem no uso do Conhecimento, da Tecnologia e do Capital do IBEX-35 (2006-2009)

No IBEX-35, as componentes do VAB com origem no uso do Conhecimento e do Capital (C)
apresentaram relações positivas com a evolução do VAB total. Quando o VAB total caíu em
valor absoluto em 2008, o valor acrescentado pela utilização de cada uma destas componente
do VAB também diminuíu. Em 2007 e 2009, ao crescimento do VAB total correspondeu o
aumento do valor acrescentado por estas duas componentes do VAB. Aqui também se
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verificou a aparente influência da amplitude da variação do VAB na amplitude da variação do C.
Quanto maior foi a variação do VAB, maior foi a variação do C e vice-versa. Contudo, no
IBEX-35, quando o VAB variou de forma menos acentuada, a variação do C foi positiva, ao
contrário do que aconteceu no PSI-20. O valor acrescentado pelo uso da Tecnologia também
apresentou uma relação positiva com a variação do VAB em 2007 e 2009 mas, em 2008,
apresentou um relação negativa, apresentando um crescimento apesar do VAB total ter
decrescido.
O TI apresentou uma relação negativa com a evolução do VAB total. Quando este aumentou, o
TI diminuíu e vice-versa. O CI do IBEX-35, à semelhança do CI do PSI-20, apresentou uma
evolução em linha com a evolução do VAB da respectiva economia, crescendo em 2007 e
caíndo nos dois anos seguintes. Analisando a correlação da variação do TI e do CI com a
variação do Volume de Negócios do IBEX-35, os índices de correlação de Pearson de -0,95
(Gráfico 30) e +0,99 (Gráfico 31), respectivamente, mostram comportamentos semelhantes aos
verificados no PSI-20.
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Gráfico 30 - Correlação entre a variação do Índice de Incorporação da Tecnologia (TI) com a variação do
Volume de Negócios (VN) do IBEX-35
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Variação do CI vs. variação do VN do IBEX-35
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Gráfico 31 - Correlação entre a variação do Índice de Incorporação do Capital (CI) com a variação do
Volume de Negócios (VN) do IBEX-35

Resumindo, a evolução do KI, como analisado no âmbito do CUT, mostra no PSI-20 um
aumento de eficiência em 2007 e 2009 e no IBEX-35 uma perda de eficiência ao longo dos três
anos. Os resultados da evolução do índice de incorporação de Tecnologia no PSI-20 e no
IBEX-35 não apresentam uma diferenciação clara de tendência entre períodos de expansão
económica e períodos de recessão mas revelaram uma correlação forte, em sentido negativo,
com a variação do Volume de Negócios. Finalmente, os resultados da evolução do Índice de
Incorporação do Capital nos dois conjuntos de empresas sugere que o CI das grandes
empresas tende a crescer em anos de expansão da economia e a cair em anos de crise,
independentemente da evolução do VAB do conjunto de empresas. Porém, também no CI se
verifica uma forte correlação positiva com a variação do Volume de Negócios.

Indicadores de Investimento
No PSI-20, a FBCF foi positiva nos três anos de 2007 a 2009. No IBEX-35 a FBCF foi positiva
em 2007 e 2009 e negativa em 2008 (Tabela 14).
37

Quanto à FBCF de Investigação e Desenvolvimento , no PSI-20 também foi positiva em todos
os anos, enquanto no IBEX-35 foi positiva em 2007 e 2008 e negativa em 2009 (Tabela 14).

37

Formação Bruta de Capital Fixo calculada apenas para o investimento em Investigação e Desenvolvimento (ver
secção 3.3.1)
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Tabela 14 - Evolução da Formação Brutal de Capital Fixo (total e de I&D) do PSI-20 e do IBEX-35 (20062009)

INDICADORES DE INVESTIMENTO
Indicador
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
PSI-20

Unidade

2006 2007

2008

2009

N/A 21.908

17.910

24.845

N/A

-18,3%

38,7%

N/A 93.977

-105.812

91.517

N/A

-212,6%

186,5%

2,8

0,4

4,6

N/A

-86%

1087%

157

12.580

-7.457

N/A

7899%

-159%

('000.000 Eur.)
M€

Variação
IBEX-35

M€

Variação

FBCF (I&D)
PSI-20

('000.000 Eur.)
M€

N/A

M€

N/A

Variação
IBEX-35
Variação

Os resultados da FBCF, tanto no PSI-20 como no IBEX-35 estão em linha com a evolução do
respectivo VAB. De notar que em 2008, no PSI-20, a FBCF, apesar de positiva, foi inferior à do
ano anterior e coincide com o menor aumento dos Bens de Tecnologia e do VAB dos três anos
estudados. Estes resultados estão em linha com a literatura, ou seja, que o investimento tende
a cair em períodos de recessão. Neste caso, quando a taxa de crescimento do VAB foi
negativa, o investimento caíu (IBEX-35 em 2008) e quando o crescimento do VAB desacelerou,
o investimento também cresceu menos (PSI-20 em 2008).
Os resultados da FBCF relativos à Investigação e Desenvolvimento apresentam valores
estranhos, na medida em que os valores de FBCF de I&D do PSI-20 aparentam ser muito
reduzidos face aos do IBEX-35 e estes últimos apresentam valores muito díspares. Já eram
esperados resultados neste indicador que aparentassem não ser rigorosos devido às diferentes
formas e detalhe de divulgação dos dados contabilísticos por parte das empresas (secção
3.3.1). Logo, será um risco tentar efectuar qualquer análise aos resultados deste indicador.
Como se constatou nos Gráfico 23 e Gráfico 25, o valor dos Bens de Tecnologia (BT) do PSI20 e do IBEX-35 aumentou em todos os períodos. Nem em 2008, quando o VAB do IBEX-35
caíu, os BT deixaram de aumentar. Contudo, as taxas de crescimento variaram e em aparente
sintonia com as variações da FBCF. Os índices de correlação de Pearson da FBCF do PSI-20
(0,89) e do IBEX-35 (0,95) (Gráfico 32) com as variações dos respectivos Bens de Tecnologia,
confirmam que existiu uma correlação forte entre os dois indicadores. Assim, se a FBCF cai
quando o VAB cai ou cresce menos quando a taxa de crescimento do VAB decresce, o mesmo
se poderá deduzir para os Bens de Tecnologia. Isto sugere que, em períodos em que existe
uma queda do crescimento do VAB das empresas, o investimento em Tecnologia, que é
basicamente equipamento, tende a cair.
Como foi explicado na Secção 3.3.1, a análise da evolução do valor dos Bens de Tecnologia
(BT) não pode ser utilizada directamente para a interpretação do impacto da crise no
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investimento em tecnologia, por não incluir o valor da depreciação dos BT. Contudo, foi a forma
que se encontrou para conseguir obter algumas noções sobre o impacto da crise no
investimento em tecnologia em particular, a partir dos dados disponíveis.

Gráfico 32 - Gráficos de correlação da Formação Bruta de Capital Fixo com a variação do valor dos Bens
de Tecnologia no PSI-20 e no IBEX-35
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5. Sumário e conclusões

O intuito desta dissertação foi estudar o impacto da crise financeira de 2007-2009 num
conjunto representativo das grandes empresas não financeiras de Portugal e de Espanha
(PSI-20 e IBEX-35) individualmente, entre si e em comparação com a evolução da respectiva
economia. Para efectuar estas análises foram utilizados indicadores económicos de referência
e indicadores do modelo KTC, focando-se nos seguintes aspectos:
(1) Dimensão;
(2) Valor Acrescentado;
(3) Níveis de Inventário;
(4) Eficiência;
(6) Produtividade dos factores de produção Conhecimento, Tecnologia e Capital;
(7) Contribuição dos factores de produção Conhecimento, Tecnologia e Capital para o VAB;
(8) Investimento em capital fixo e em tecnologia.
A análise foi feita de forma modular, estudando-se primeiramente a evolução dos indicadores
de cada conjunto de empresas primeiro individualmente, depois comparativamente e,
finalmente, quando apropriado, em comparação com a economia real do respectivo país.
Todos os valores utilizados na análise são valores constantes com ano-base 2006.
Torna-se importante salientar que o facto de o universo de empresas não ser o mesmo durante
os quatro anos em estudo – e as trocas de empresas por outras com diferentes características
e de diferentes sectores – introduziu algum “ruído” que dificultou uma leitura meramente
estatística e, por consequência, tirou algum rigor às conclusões tiradas. Também as análises
de correlação feitas ao longo da dissertação têm pouco rigor pelo facto de terem sido feitas
com apenas três pontos. Contudo, considerou-se que era importante faze-las para obter uma
noção dessa relação.
Esta análise permitiu responder à pergunta proposta nas suas três dimensões:
Qual o impacto da crise financeira de 2007-2009 num conjunto representativo das
grandes empresas não financeiras de Portugal e de Espanha (PSI-20 e IBEX-35)?
1) Individualmente, comparativamente entre si e face à economia dos respectivos
países, ao nível:
o
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da dimensão;

o

do valor acrescentado bruto;

o

do inventário; e

o

da eficiência.

Dimensão
No período de 2006 a 2009, que inclui a crise financeira de 2007-2009, as empresas do PSI-20
ganharam dimensão nas três métricas: Volume de Negócios, Número de Empregados e Activo
Total – e bem acima do IBEX-35 no Volume de Negócios e no Activo Total, diminuindo a inicial
diferença de dimensão, nomeadamente em 2008 (Tabela 9). A perda de dimensão relativa do
IBEX-35 pode ter sido influenciada pelo facto dos sectores da construção e do imobiliário terem
um peso muito superior no conjunto do IBEX-35 do que no conjunto do PSI-20, tanto no
Volume de Negócios como no Activo Total (Tabela 4) e como no VAB (Tabela 5), uma vez que
foram estes os sectores mais afectados negativamente na crise de 2007-2009. Ao nível do
número de empregados, o PSI-20 não apresentou correlação com a economia real do
respectivo país, enquanto o IBEX-35 verificou uma correlação moderada em sentido positivo.
Valor Acrescentado Bruto
Em termos acumulados, de 2007 a 2009, o VAB do PSI-20 cresceu cerca de +11% e o VAB do
IBEX-35 caíu -16%. Estes resultados mostram que o PSI-20 ou não foi muito afectado
negativamente pela crise ou se adaptou de uma forma que possibilitou a continuação do
crescimento. O IBEX-35, pelo contrário, foi claramente afectado negativamente pela crise.
Analisando cada ano, desde 2006, o PSI-20 obteve crescimentos em todos os anos e de forma
mais acentuada em 2007 (+22%). Em 2008 e 2009 o VAB cresceu de forma mais ligeira, +3%
e

+7%, respectivamente. O IBEX-35 apresentou uma evolução do VAB semelhante à do

PSI-20 mas registando uma queda acentuada em 2008 (-22%). Tanto em 2007 como em 2009,
o crescimento do VAB do IBEX-35 foi de aproximadamente +7%. A sequencialidade das
oscilações do VAB do PSI-20 e do IBEX-35 face às respectivas economias reais foi um pouco
diferente. No caso do PSI-20, a evolução do VAB foi semelhante à da respectiva economia real
em 2007 e 2008. No entanto, em 2009, enquanto a economia real entrou em recessão, o
PSI-20 teve um crescimento do VAB - e a uma taxa superior à do ano anterior. Deve-se ainda
salientar que o VAB do PSI-20 cresceu apesar de uma queda no Volume de Negócios, o que
revela um aumento de eficiência por via da redução dos custos operacionais. No caso do
IBEX-35, em 2007, o VAB teve um comportamente semelhante ao do VAB da respectiva
economia real, mas contrário em 2008 e 2009. Enquanto o VAB da economia real espanhola
cresceu (e a uma taxa crescente) em 2008, o VAB do IBEX-35 caíu acentuadamente. Esta
queda acentuada do VAB deve ser justificada pelo elevado peso que os sectores da
construção e do imobiliário têm no conjunto. Em 2009, o VAB do IBEX-35 voltou a crescer,
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enquanto a economia real entrou em recessão. O comportamento do PSI-20 e do IBEX-35 em
2009, revela uma boa adaptação destas grandes empresas às condições adversas da
economia.
Inventário
A evolução da Escala de Inventário nos dois conjuntos de empresas revela que, enquanto no
PSI-20 a Escala de Inventário apenas caíu em 2009 (-0,8pp), no IBEX-35 a Escala de
Inventário caíu em todos os períodos. A análise do indicador Escala de Inventário do PSI-20
sugere que este está correlacionado positivamente com a evolução do VAB da economia real
de Portugal. Desta forma, a evolução dos valores de Escala de Inventário nas empresas do
PSI-20 está em linha com o esperado pela literatura para a economia como um todo, na
medida em que piores perspectivas económicas associadas a crises financeiras levam a
reduções de inventário. No IBEX-35 a evolução da Escala de Inventário não apresenta um
padrão de evolução claro face à evolução do VAB da componente real da economia espanhola,
verificando-se uma correlação fraca e em sentido negativo (-0,53). Porém, a Escala de
Inventário caíu em todos os períodos. Isto pode sugerir uma perda de confiança contínua nas
perspectivas económicas futuras durante o período em estudo, provavelmente devido ao início
da crise do mercado imobiliário nos EUA na segunda metade de 2007 (Secção 2.1), uma vez
que o IBEX-35 estava bastante exposta ao sector da construção e do imobiliário (Secção 2.4).
Eficiência
De uma forma geral, o PSI-20 revelou perda de eficiência em 2008 mas, em 2009, perante um
cenário de recessão da economia local e mundial, recuperou eficiência, o que possibilitou
manter e até aumentar o crescimento do VAB. O IBEX-35 perdeu eficiência contínuamente em
todos os anos.
A evolução do Custo Unitário do Trabalho no PSI-20 revela uma perda de eficiência em 2008
com o CUT a crescer +2,7% e ganhos em 2007 e 2009 com o CUT a cair -1,2% e -4,3%,
respectivamente. No IBEX-35, o CUT aumentou em todos os períodos, o que revela uma perda
de eficiência contínua ao longo do período estudado. Em 2009, o CUT do IBEX-35 chegou
mesmo a superar o CUT do PSI-20, o que mostra que este último se tornou mais eficiente nos
gastos com pessoal com vista à geração de valor acrescentado, apesar da sua menor
dimensão. Comparativamente com as respectivas economias reais, a evolução do CUT do
PSI-20 não revela correlação com a evolução do CUT da economia real portuguesa mas, no
caso do IBEX-35, a correlação com a economia real espanhola é forte e em sentido negativo.
No indicador Produtividade do Trabalho, o PSI-20 verificou ganhos em 2007 (+13%) e 2009
(+3%) e uma queda em 2008 (-17%). O IBEX-35 apresentou uma evolução quase oposta, com
quedas em 2007 (-30%) e 2009 (-7%) e uma subida em 2008 (+3%). Os resultados mostram
que o PSI-20 perdeu produtividade de forma acentuada em 2008, o que sugere uma falta de
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preparação face aos desenvolvimentos da economia mundial nesse ano. Porém, em 2009,
enquanto a economia esteve em recessão, o PSI-20 apresentou melhorias na produtividade do
Trabalho. No caso do IBEX-35, os resultados mostram que 2007 foi um ano de euphoria mas
que não terá correspondido às expectativas deste conjunto de empresas. Uma explicação
plausível, mais uma vez, é o elevado peso do sector da construção e do imobiliário no índice,
uma vez que estes foram os sectores mais afectados na crise de 2007-2009.
Comparativamente com a Produtividade do Trabalho das respectivas economias reais, o
coeficiente de Pearson de -0,18 para o PSI-20 e de -0,30 para o IBEX-35 revelam ausência de
correlação.
Através do estudo do indicador Volume de Negócios por Trabalhador (Gráfico 19) foi possível
analisar a evolução do recurso a outsourcing por parte dos conjuntos de empresas. A evolução
deste indicador no PSI-20 aponta para um aumento do recurso a outsourcing, nomeadamente
nos anos 2007 e 2008. A evolução do indicador em 2009 – 14pp abaixo da variação da
Produtividade do Trabalho - sugere que o PSI-20 se focou na utilização de recursos internos,
em termos de pessoal, provavelmente devido a um excesso de capacidade produtiva nesse
ano. No IBEX-35, a tendência em 2009 foi semelhante e provocada por um excesso de pessoal
em conjugação com um Volume de Negócios decrescente (-2,5%). O aparente excesso de
capacidade produtiva, em termos de pessoal, já existia nos anteriores. Em 2007 e 2008 o
Volume de Negócios por Trabalhador apresentou evoluções bastante próximas das da
Produtividade do Trabalho, sugerindo poucas alterações no recurso a outsourcing. Neste
indicador não foi possível fazer uma comparação com a economia real por falta de dados.
A evolução da Produtividade do Conhecimento (KP) nos dois conjuntos de empresas
apresentou diferenças significativas face à Produtividade do Trabalho (PT). Essas diferenças
foram provocadas por alterações nos Custos com Pessoal Médios Mensais por Trabalhador
(CPMMT), nomeadamente em 2007 e 2008, tanto no PSI-20 como no IBEX-35. No PSI-20, em
2007, os CPMMT aumentaram +11%, o que explica o aumento da KP 12pp abaixo do aumento
da PT. Apesar do Volume de Negócios ter crescido acentuadamente nesse ano (+48%), um
aumento dos CPMMT em conjunto com o aumento de +8% no número de empregados revela
alguma incapacidade de prever o que a crise, iniciada em 2007 nos EUA, iria provocar na
economia nos anos seguintes. Em 2008, a queda da KP 14pp abaixo da queda da PT é
explicada pela diminuição de -15% dos CPMMT, que parece dever-se ao aumento do número
de trabalhadores (+24%). No caso do IBEX-35, em 2007, a diminuição dos CPMMT de -29%
explica a diferença de -28pp na queda da KP face à queda da PT. Neste ano o IBEX-35
contratou exageradamente (+54%), sem que o aumento do Volume de Negócios o justificasse,
mas a redução dos CPMMT atenuou a queda da KP. Em 2008, aconteceu o contrário. A KP
caíu -9% enquanto a PT subiu +7% devido ao aumento de 18% nos CPMMT, embora este
aumento nos CPMMT se possa justificar pela redução do número de trabalhadores,
provavelmente, com uma base salarial mais reduzida. Face às respectiva economias, o PSI-20
e o IBEX-35 apresentaram relações próximas às verificadas no indicador CUT. O PSI-20, face
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à economia real portuguesa, revelou ausência de correlação. O IBEX-35, face à economia real
espanhola, apresentou uma correlação forte e em sentido negativo.

2) nas partes do valor acrescentado bruto com origem nos usos
o

do Conhecimento;

o

da Tecnologia; e

o

do Capital.

Conhecimento
Os resultados da evolução do valor acrescentado com origem no uso do Conhecimento (L),
tanto no PSI-20 como no IBEX-35, estão em linha com o impacto esperado por Fernandes
(2011) para um situação teórica normal, ou seja, que se reduza num período de recessão e
que aumente num período de expansão. A evolução da contribuição relativa do Conhecimento
para o VAB (KI) não revela um padrão claro mas, como analisado no âmbito do CUT, mostra
no PSI-20 um aumento de eficiência em 2007 e 2009 e no IBEX-35 uma perda de eficiência ao
longo dos três anos.
Tecnologia
Os resultados da evolução do valor acrescentado com origem no uso da Tecnologia (T), tanto
no PSI-20 como no IBEX-35, mostram um crescimento contínuo no período de 2006 a 2009,
independentemente da evolução dos respectivos VAB ou do VAB da economia. Quanto ao
impacto da crise na evolução da contribuição relativa da Tecnologia para o VAB (TI), os
resultados do PSI-20 e do IBEX-35 não revelaram uma diferenciação clara de tendência entre
períodos de expansão económica e períodos de contracção do VAB. Porém, as variações do TI
de cada conjunto revelam uma correlação muito forte, em sentido negativo, com as variações
dos respectivos Volumes de Negócio (VN). Quando a taxa de crescimento do VN diminuíu, o
crescimento do TI aumentou (para mais positivo ou para menos negativo) e vice-versa.
Capital
Os resultados da evolução do valor acrescentado com origem no uso do Capital (C), tanto no
PSI-20 como no IBEX-35, não revelam uma tendência clara em períodos de expansão ou de
contracção do VAB, quer do conjunto, quer da respectiva economia. Porém, nota-se uma
relação com a amplitude das variações do VAB. Nos dois conjuntos de empresas, verificou-se
que para pequenas variações do VAB total, corresponderam pequenas variações do C,
enquanto a uma variação acentuada do VAB total correspondeu uma variação do C também
mais acentuada. Em relação ao CI, os resultados sugerem que, nas grandes empresas, tende
a crescer em anos de expansão da economia e a cair em anos de crise, independentemente da
evolução do VAB do conjunto de empresas. Outra relação encontrada foi a forte correlação da
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variação do Volume de Negócios com a variação do CI, à semelhança do TI, mas agora em
sentido positivo.

3) no investimento em geral e em tecnologia em particular

Os resultados da FBCF, tanto no PSI-20 como no IBEX-35 sugerem uma relação positiva com
a evolução do respectivo VAB. De notar que em 2008, no PSI-20, a FBCF, apesar de positiva,
foi inferior ao ano anterior e coincide com o menor aumento dos Bens de Tecnologia e do VAB
nos três anos estudados. Estes resultados mostram que o investimento tende a cair em
períodos de queda do VAB das empresas, independentemente da variação do VAB da
economia. Neste caso, quando o VAB caíu, o investimento caíu (IBEX-35 em 2008) e quando o
crescimento do VAB desacelerou, o investimento também cresceu menos (PSI-20 em 2008)
A evolução do valor dos Bens de Tecnologia não pode ser utilizada directamente para a
interpretação do impacto da crise no investimento em tecnologia. Para isso necessitaria do
valor da depreciação dos BT para obter o indicador FBCF referente aos BT. No entanto, os
índices de correlação de Pearson da FBCF do PSI-20 (0,89) e do IBEX-35 (0,95) (Gráfico 32)
com as variações dos respectivos Bens de Tecnologia, mostram que existiu correlação entre os
dois indicadores. Isto sugere que a evolução dos Bens de Tecnologia está também
positivamente relacionada com o VAB das empresas. Assim, em períodos em que existe uma
queda do crescimento do VAB das empresas, o investimento em Tecnologia, que é
basicamente equipamento, tende a cair, reflectindo uma diminuição do Passivo de Capital e
uma consequente diminuição dos Bens de Tecnologia que são, por norma, gerados pelo
Passivo de Capital.
Os resultados do FBCF relativos à Investigação e Desenvolvimento apresentam valores
estranhos, na medida em que os valores de FBCF de I&D do PSI-20 aparentam ser muito
reduzidos face aos do IBEX-35 e estes últimos apresentam valores muito díspares. Já eram
esperados resultados neste indicador que aparentassem não ser rigorosos devido às diferentes
formas e detalhe de divulgação dos dados contabilísticos por parte das empresas (secção
3.3.1). Logo, é um risco tentar tirar qualquer conclusão a partir dos resultados deste indicador.
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6. Ressalvas e trabalho futuro

Ao longo do trabalho, nomeadamente na análise dos resultados e nas conclusões, procurou-se
ter o cuidado de não utilizar um tom assertivo pelo facto da série amostral ser tão reduzida:
apenas quatro períodos. Desta forma, qualquer tendência que se tenha constatado deverá ser
interpretada com cuidado. Para um melhor suporte das conclusões tiradas neste trabalho,
deveriam ser estudados mais períodos e, eventualmente, utilizados outros conjuntos de
empresas para um melhor suporte das conclusões.
Dois aspectos que poderão retirar rigor aos resultados deste trabalho são o facto de o universo
de empresas analisadas não ser constante e, principalmente, o facto de os resultados
utilizados corresponderem às actividades consolidadas das empresas. Assim, torna-se dificil
uma análise rigorosa do impacto de uma crise financeira no negócio das empresas
comparativamente com o impacto da crise na economia do país. No entanto, se tivessem sido
utilizados os resultados individuais das empresas cotadas no PSI-20 e no IBEX-35, a sua
maioria corresponderia às empresas SGPS dos respectivos grupos económicos. Por estas
razões, numa análise futura no mesmo âmbito desta dissertação, dever-se-ia, se possível,
utilizar um grupo constante de empresas, excluir empresas SGPS e procurar obter dados das
actividades referentes ao negócio local (nacional) de empresas individuais, ou seja, não
considerando todas as actividades do grupo. Um exemplo disso seria a utilização, se possível,
dos resultados da PT Comunições e da TMN no mercado nacional, em vez dos resultados do
Grupo Portugal Telecom que é gerido pela sua empresa SGPS.
Ignorando os problemas de rigor do universo de dados, seria interessante efectuar um estudo
com o mesmo universo de empresas mas analisando indicadores financeiros, indicadores de
rentabilidade e outros indicadores como a distribuição de dividendos ou os impostos
efectivamente pagos.
Por fim, seria interessante analisar a sequencialidade e a intensidade da internacionalização do
negócio das empresas em períodos de crise financeira e recessão económica, uma vez que é
público que a principal estratégia da generalidade das grandes empresas para ultrapassar a
crise financeira de 2007-2009 passou pela internacionalização.
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ANEXOS

Anexo I – Exemplo dos mapas da BDTec

Figura A I - Home page da base de dados BDTec

Figura A II - Mapa Indicadores
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Figura A III - Mapa Balanço
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Figura A IV - Mapa Demonstração de Resultados

Figura A V - Mapa Amortizações e Provisões

Figura A VI - Mapa Número de Empregados
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Anexo II – Resultados dos indicadores analisados
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Anexo III – Resultados dos indicadores não analisados
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Anexo IV – Lista de empresas dos sectores da construção e imobiliário no PSI-20 e no
IBEX-35
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Anexo V – Lista de pressupostos utilizados na harmonização dos quadros contabilísticos

- O Número de Pessoas ao Serviço nas empresas considerado em cada ano foi o número médio do
ano;
- Nos casos de empresas em que, no Balanço, existia a rubrica Activos Detidos para Venda, esta foi
considerada como Investimentos Financeiros;
- Nos casos de empresas que tinham a rubrica Activos Biológicos no Balanço, estes valores foram
incluídos na rubrica Existências;
- Nas empresas de media que tinham a rubrica Direitos de Transmissão de Programas ou uma
rubrica semelhante no Balanço, consoante o caso, esses valores foram incluídos na rubrica
Existências ou na rubrica Imobilizado Incorpóreo;
- No casos de empresas em que existia a rubrica Reduções de Amortizações ou Provisões fora do
Resultado Operacional, esses valores foram considerados Resultado Extraordinário;
- Nos casos de empresas que não divulgam o detalhe de rubricas como Fornecimento e Serviços
Externos, Impostos, Trabalhos para a Própria Empresa ou Provisões, foi assumido que estes ganhos
ou gastos estavam incluídos nas contas Outros Proveitos Operacionais ou Outros Custos
Operacionais.
- Algumas empresas, nomeadamente do IBEX-35 não divulgam o detalhe das amortizações do activo
fixo, em cada exercício, dividido em Imobilizado Corpóreo e Imobilizado Incorpóreo. Nestes casos, o
valor total da amortização foi dividido em amortização do imobibilizado corpóreo e amortização do
imobilizado incorpóreo, aplicando a proporção de cada parte do imobilizado no valor líquido do
imobilizado total. Em outros casos, as empresas divulgam esse detalhe mas não descriminam a
amortização de cada componente do imobilizado, corpóreo e incorpóreo. Nestes casos, a partir dos
valores de amortização de cada tipo de imobilizado, aplicou-se, de forma semelhante, o método de
proporção de cada componente do respectivo tipo de imobilizado.
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Anexo VI – Resultados da Produtividade da Tecnologia, da Produtividade do Capital, dos Bens
de Tecnologia e dos Bens de Capital

INDICADORES KTC
Indicador
Produtividade da Tecnologia

Unidade

2006

PSI-20

0,34

Variação
IBEX-35

0,58

Variação

Produtividade do Capital

-0,65

Variação
IBEX-35

-1,96

Variação

PSI-20

M€

37.143

M€

189.802

Variação

Bens de Capital
PSI-20

Variação

0,45

0,29

0,24

32,3%

-35,7%

-14,9%

0,47

0,40

0,37

-19,6%

-13,6%

-9,0%

-1,04

-0,47

-0,43

60,4%

-54,7%

-9,6%

-3,20

-0,85

-0,71

63,5%

-73,3%

-16,5%

26.329

56.297

70.862

-29,1%

113,8%

25,9%

117.903

228.635

284.189

-37,9%

93,9%

24,3%

-34.113

-40.429

Milhões de Euros
M€

-19.232

-11.239
-41,6%

203,5%

18,5%

M€

-56.400

-17.235

-108.187

-146.483

-69,4%

527,7%

35,4%

Variação
IBEX-35

2009

Milhões de Euros

Variação
IBEX-35

2008

Adimensional

PSI-20

Bens de Tecnologia

2007

Adimensional
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