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A) INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ECONOMIAS : INTRODUÇÃO 

A internacionalização das economias pode ser evidenciada ao nível das trocas 

internacionais (comércio externo) mas também ao nível da globalização via investimento 

directo no exterior (IDE). Na abordagem que se segue vamos centrar-nos nos fluxos 

comerciais. 

Nas várias teorias que procuram explicar as trocas internacionais está, implícita ou 

explicitamente, sempre presente o fenómeno da especialização internacional. De facto, 

essas teorias procuram explicar porque é que os países trocam entre si e que bens são 

trocados, ou seja, como é que os países se especializam. A noção de especialização é 

importante para que tenhamos presente que optar pela produção e exportação de um bem 

poderá implicar a renúncia à produção de outro ou outros bens e consequente importação 

dos mesmos. A especialização internacional exprime-se, assim, nos saldos positivos ou 

negativos dos vários ramos de actividade em termos de comércio internacional. 

A análise empírica do comércio externo, fenómeno necessariamente dinâmico, exige uma 

desagregação bem maior que a fornecida pela Balança de Pagamentos ou pelas contas 

nacionais, onde os valores das exportações e importações se encontram apenas a um nível 

agregado. Teremos, então, que recorrer a estatísticas sectoriais, seja as publicadas pelos 

organismos estatísticos nacionais (o INE – Instituto Nacional de Estatística, para o caso 

português), quer por várias organizações internacionais, sendo de destacar a OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development), a ONU (através da UNCTAD – 

United Nations Conference on Trade and Development), a WTO (World Trade 

Organization), e o ITC (International Trade Centre). Estas organizações disponibilizam um 

enorme volume de informação (e.g. exportações e importações de bens/serviços por região 

e economia, exportações e importações de bens por grupos de produtos, etc.), pelo que a 

sua análise exige o recurso a instrumentos que sintetizem essa informação. Neste âmbito, 

chamamos “Indicadores do Comércio Externo” aos instrumentos de síntese descritiva e 

mensuração dos fenómenos relativos ao comércio internacional. 

Os indicadores mais frequentemente utilizados são os que combinam os fluxos de 

exportações e de importações. De facto, na maioria das vezes a especialização não é 

unívoca: excepto se se descer a um nível de análise extremamente desagregado, cada país 

tende a conhecer uma dupla corrente de trocas, com entradas e saídas simultâneas para 

um mesmo grupo de produtos. 
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De entre os muitos indicadores de comércio externo propostos na literatura, escolhemos 

aqueles que se apresentam mais relevantes e que serão, também, os mais frequentemente 

utilizados:1  

1. Grau de abertura ao comércio; 

2. Taxa de cobertura (das importações pelas exportações); 

3. Coeficientes estruturais das exportações ou das importações; 

4. Índice das Vantagens Comparativas Reveladas; 

5. Coeficiente de especialização de Balassa; 

 

1. GRAU DE ABERTURA AO COMÉRCIO  

Antes de qualquer outra tarefa, o estudo do comércio externo de um país deverá começar 

por analisar a sua relevância na economia nacional. A importância do comércio internacional 

na economia mede-se pelo peso das relações comerciais com o exterior (trocas de bens e 

serviços) no produto do país durante um determinando período de tempo (tipicamente, um 

ano), sendo calculado da seguinte forma:  
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simportaçõePenetraçãoortadoraeIntensidad

PIB

M

PIB

X

PIB

MX
GA +=+=

exp

 

onde: X representa o valor das exportações 

M representa o valor das importações 

PIB representa o Produto Interno Bruto a preços de mercado. 

Este indicador é normalmente designado por grau de abertura da economia embora, por 

vezes, também seja chamado grau de extroversão.2 

São vários os factores que influenciam o valor deste indicador. Por exemplo, o comércio 

internacional tende a ser mais importante (maior GA) para os países pequenos (em termos 

                                                           
1 Na análise que se segue deve ter-se presente que a enumeração dos indicadores não procura a 
exaustividade. Adicionalmente, cada indicador esclarecerá mais cabalmente ou mais expeditamente 
esta ou aquela faceta da realidade do comércio internacional, pelo que a escolha do indicador a 
utilizar dependerá em cada caso dos objectivos da análise, do grau de agregação ou desagregação 
pretendido e da disponibilidade de dados estatísticos. 

2 De referir que este indicador pode assumir valores superiores a 1 (ou a 100% se expresso em 
percentagem) na medida em que no numerador as importações entram com sinal positivo enquanto 
que no cálculo do PIB entram com sinal negativo. 
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de dimensão geográfica ou população e cercados por países vizinhos com regimes de 

comércio livre) do que para países grandes (relativamente auto-suficientes ou 

geograficamente isolados e penalizados por elevados custos de transporte). 

Outros factores que ajudam a explicar diferenças na importância do comércio internacional 

entre os países são: a estrutura da economia (especialmente o peso dos serviços não 

transaccionáveis no PIB), as re-exportações e a presença de empresas multinacionais (as 

quais conduzem a elevado comércio intra-firma). 

De referir que o Grau de Abertura pode ser decomposto em dois indicadores: a intensidade 

exportadora (que evidencia a orientação da produção nacional para o mercado externo e a 

contribuição das exportações para o PIB) e a penetração das importações (que traduz o 

grau de satisfação da procura interna através de abastecimentos provenientes do exterior). 

Note-se, ainda, que os resultados deste indicador (Grau de Abertura) não estão isentos de 

certa ambiguidade visto que, de entre o conjunto de países caracterizados por um forte 

peso do comércio externo em relação ao produto, vamos encontrar países de tipo e 

características estruturais muito diferentes. Considere-se o exemplo constante do Quadro I: 

QUADRO I -  PRODUÇÃO E COMÉRCIO EM DOIS PAÍSES SELECCIONADOS (MILHÕES DE EUROS) 

 Produção Exportações Importações 

País A 2000 800 600 

País B 2000 600 800 

O GA é, nos dois casos, igual a 0,7 (ou 70%), o que é muito significativo. Contudo, este 

grau de abertura esconde situações muito diversas: o país A apresenta um saldo positivo da 

Balança Comercial enquanto o país B apresenta um saldo negativo. Assim, é necessário 

conjugar o GA com, por exemplo, a taxa de cobertura (ver ponto 2.1) ou o “peso do saldo 

comercial no PIB”. Este último calcula-se como: 

Peso do saldo = 
PIB

MX −
 

 

2. TAXA DE COBERTURA 

2.1. Taxa de cobertura global 

É um indicador bastante simples que mostra a percentagem das importações que é coberta 

pelas exportações. Define-se pelo quociente entre as exportações e as importações: 



 4

M

X
c =  

Uma taxa de cobertura superior a 1 (ou a 100%, se estiver expressa em percentagem) 

significa que o país tem uma posição comercial forte (competitividade comercial), enquanto 

uma taxa inferior a 1 indica uma posição fraca ou dependência comercial (saldo comercial 

negativo). Em termos evolutivos mostra o dinamismo relativo entre as exportações e as 

importações.3 

Apesar da simplicidade da sua interpretação, a taxa de cobertura deve ser utilizada com 

precaução pois não entra em linha de conta com o peso do comércio externo na economia 

nacional. Vejamos o seguinte exemplo: 

QUADRO II -  PRODUÇÃO E COMÉRCIO EM DOIS PAÍSES SELECCIONADOS (MILHÕES DE EUROS) 

 Produção Exportações Importações 

País A 1000 20 10 

País B 1000 400 200 

 

A taxa de cobertura é, em ambos os casos, igual a 2 (ou 200%), o que é um valor muito 

elevado. No entanto, esta taxa não assume significado relevante para o país A, no qual as 

trocas externas são muito reduzidas (o grau de abertura é apenas 3%), enquanto que ela 

traduz uma posição forte para o país B, uma economia bastante aberta ao exterior (grau de 

abertura de 60%). 

2.2. Taxa de cobertura sectorial 

O indicador de taxa de cobertura pode ser desagregado a nível de produto/sector, 

apresentando-se assim (com i a representar um produto ou sector): 

i

i
i M

X
c =  

Este cálculo é um primeiro indicador de competitividade sectorial, sendo que um valor de ci 

superior a 1 indica que as exportações são superiores às importações, traduzindo uma 

especialização no sector, enquanto um valor negativo representa um sector deficitário 

(exportações inferiores às importações). 

                                                           
3 De facto, um país pode registar um aumento das importações sem que isso se traduza numa 
diminuição da taxa de cobertura, desde que as exportações aumentem mais. 
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2.3. A taxa de cobertura sectorial normalizada 

Este indicador corresponde à 'normalização' da taxa de cobertura sectorial e define-se do 

seguinte modo: 

M

X
M

X

c i

i

i ====  

Um valor superior a 1 traduz uma taxa de cobertura sectorial superior à taxa de cobertura 

global, evidenciando tratar-se de um sector competitivo. Se o indicador for inferior a 1, 

significa que o sector não é competitivo na medida em que a sua taxa de cobertura é inferior 

à taxa de cobertura global. 

Este indicador é útil sobretudo para comparações inter-temporais. Vejamos o exemplo 

referido no Quadro III. 

QUADRO III - COMÉRCIO EXTERNO TOTAL E DO SECTOR i EM t E EM t+s  

País A 

(milhões de euros) 
Ano t Ano t+s 

Xi 500 400 

Mi 250 600 

X 1000 500 

M 1000 1500 

A evolução das taxas de cobertura do sector i sugere uma forte redução da competitividade 

do sector que passou de superavitário a deficitário (taxa de cobertura igual a 2 e 2/3, 

respectivamente, para o ano t e t+s). Contudo, o cálculo da taxa de cobertura normalizada 

do sector mostra uma estabilidade da competitividade do sector quando comparada com os 

restantes sectores desta economia. De facto, o indicador é igual a 2 em ambos os anos, 

uma vez que a taxa de cobertura sectorial teve um comportamento totalmente paralelo à 

taxa de cobertura média da economia (que diminuiu fortemente entre os anos t e t+s, 

passando de 1 para 1/3. 

A utilização deste indicador em conjugação com a taxa de cobertura permite-nos sugerir 

que, neste caso, a quebra de competitividade verificada no sector i resulta de problemas 

estruturais ou conjunturais da economia como um todo e não de problemas específicos 

associados a este sector. 
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3. COEFICIENTES ESTRUTURAIS 

Uma vez estabelecida a importância do comércio externo na economia do país, e 

considerando que o mesmo é relevante, deverá passar-se à análise da sua estrutura, isto é, 

das relações que, de um modo simples e duradouro, permitem a sua caracterização. Esta 

análise poderá ser organizada de acordo com duas ópticas: a composição do comércio (que 

permitirá identificar quais os produtos com maior peso nas exportações ou importações) e a 

direcção do comércio (que possibilitará identificar os países com maior peso em termos de 

destino das exportações e de origem das importações).4  

3.1. Composição do comércio externo (estrutura sect orial) 

Corresponde à desagregação das exportações e importações por grupos de produtos mais 

ou menos homogéneos. Note-se que uma maior desagregação dos dados permite uma 

maior homogeneidade das categorias de bens e serviços criadas. Contudo, existe um trade-

off entre o nível de desagregação e a capacidade do leitor em interpretar a informação 

produzida. Assim, a decisão quanto ao nível de desagregação a adoptar deve depender 

essencialmente dos objectivos da análise. 

A análise da composição do comércio externo tem por objectivo identificar quais os produtos 

com maior peso nas exportações ou importações. Ou seja, a estrutura sectorial traduz a 

importância relativa de cada sector no total das exportações (ou importações). Assim: 

X

X
ij

j

 corresponde ao peso das exportações do sector i no total das exportações do país j; 

M

M
ij

j

 representa o peso das importações do sector i no total das importações do país j. 

Esta análise tem como desvantagem tratar exportações e importações de forma 

independente. 

                                                           
4 Poderá ainda procerder-se ao estudo conjunto da composição e da direcção do comércio externo. 
Utilizando uma matriz de dupla entrada, é possível combinar composição com direcção tanto para as 
exportações como para as importações. Isto resultará num quadro de mais difícil leitura mas muito 
mais rico em termos de informação que permite comparar as diferenças estruturais entre vários 
destinos/origens ou as diferentes origens/destinos para diferentes categorias de produtos. 



 7

O Quadro IV fornece um exemplo concreto deste tipo de estrutura. 

QUADRO IV - ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR PRODUTOS (2009) 

Valor (Milhões 
de Euros)

Estrutura (%)
Valor (Milhões 

de Euros)
Estrutura (%)

Agrícolas 1.731 3,7% 5.152 8,6%
Alimentares 1.924 4,1% 2.329 3,9%
Combustíveis Minerais 1.587 3,4% 6.473 10,8%
Químicos 1.551 3,3% 5.262 8,8%
Plásticos e Borrachas 2.019 4,3% 2.516 4,2%
Peles e Couros 94 0,2% 501 0,8%
Madeira e Cortiça 1.173 2,5% 577 1,0%
Pastas Celulósicas e Papel 1.485 3,2% 1.271 2,1%
Matérias Têxteis 1.357 2,9% 1.375 2,3%
Vestuário 2.154 4,6% 1.591 2,7%
Calçado 1.280 2,7% 481 0,8%
Minerais e Minérios 1.794 3,8% 839 1,4%
Metais Comuns 2.492 5,3% 3.943 6,6%
Máquinas e Aparelhos 5.138 11,0% 9.840 16,5%
Veículos e Outro Material de Transporte 3.724 7,9% 6.260 10,5%
Óptica e Precisão 349 0,7% 1.202 2,0%
Outros Produtos 1.915 4,1% 1.756 2,9%
Total exportações/importações bens e serviços 46.880 100,0% 59712 100,0%
Fonte: INE: Anuário Estatístico de Portugal 2009

Exportações Importações
 GRUPO DE PRODUTOS

 

Pela análise do Quadro VI facilmente verificamos que, em 2009, o grupo de produtos com 

maior peso no total das exportações portuguesas corresponde às Máquinas e Aparelhos. O 

mesmo acontece no caso das importações. 

3.2. Direcção do comércio externo (estrutura geográ fica) 

Corresponde à desagregação por países ou grupos de países de destino das exportações 

ou de origem das importações. A estrutura geográfica traduz, assim, a importância relativa 

de cada país no total das exportações (ou importações). Tal como no caso anterior, o grau 

de desagregação deverá depender do objectivo da análise. Assim: 

X

X
ij

j

 corresponde ao peso das exportações com destino ao país i no total das 

exportações do país j; 

M

M
ij

j

 representa o peso das importações com origem no país i no total das importações 

do país j. 

Os Quadros V e VI fornecem exemplos concretos deste tipo de estrutura. 
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Quadro V - Estrutura das exportações portuguesas de  mercadorias, principais países de 
destino (2009) 

Exportações (milhares 
de euros)

Estrutura (%)

Comércio intracomunitário UE27 23 963 790 75%
Espanha 8 652 918 27%
Alemanha 4 099 667 13%
França 3 940 828 12%
Reino Unido 1 821 117 6%
Itália 1 193 789 4%
Países Baixos 1 147 102 4%
Bélgica  777 798 2%
…

Comércio extracomunitário 7 804 366 25%
Angola 2 242 450 7%
Estados Unidos 1 012 141 3%
 …

Total exportações mercadorias 31 768 156 100%
Fonte: INE: Anuário Estatístico de Portugal 2009  

Pela análise do Quadro V podemos verificar que, em 2009, Espanha absorvia 27% das 

exportações portuguesas de mercadorias (principal cliente). Por sua vez, o Quadro VI 

evidencia que, em 2009, Espanha foi também o principal fornecedor de mercadorias, com 

um peso de 33% no total das importações portuguesas de mercadorias. 

Quadro VI - Estrutura das importações portuguesas d e mercadorias, principais países de 
origem (2009) 

Importações 
(milhares de euros)

Estrutura (%)

Comércio intracomunitário UE27 40 365 378 79%

Espanha 16 764 743 33%

Alemanha 6 813 091 13%

França 4 288 227 8%
Itália 2 979 271 6%
Países Baixos 2 812 231 5%
Reino Unido 1 696 816 3%
Bélgica 1 455 370 3%

Comércio extracomunitário 11 002 509 21%
Brasil  887 528 2%

China 1 114 669 2%

Estados Unidos  864 390 2%

Nigéria 1 242 871 2%
Total importações mercadorias 51367887 100%
Fonte: INE: Anuário Estatístico de Portugal 2009  
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Note-se que os indicadores de estrutura (quer de composição quer de direcção) apresentam 

uma séria limitação devido ao facto de tratarem de forma independente as exportações e as 

importações. 

4. ÍNDICE DAS VANTAGENS COMPARATIVAS REVELADAS (VCR) 

O índíce das vantagens comparativas reveladas (ou quota de mercado normalizada) indica 

o modo como as vantagens comparativas surgem 'reveladas', à posteriori, nas estatísticas 

do comércio externo, definindo-se do seguinte modo: 

k

ik

j

ij

X

X

X

X

VCR ====           

Onde: 
  j é o país em análise 

  k é um país ou uma zona de referência (por exemplo, Europa ou Mundo); 

  i é um produto/sector de actividade. 

 Xij representa as exportações de bens do sector i pelo país j 

 Xj corresponde ao total das exportações do país j 

 Xik representa as exportações do sector i no país/região k 

 Xk corresponde ao total das exportações do país/região k. 

 

Na base deste indicador, um país diz-se relativamente especializado nas exportações de um 

determinado produto/sector se a sua quota de mercado nesse produto é maior do que a 

média, ou, de forma equivalente, se o peso do produto nas exportações do país é maior do 

que o peso que esse produto tem nas exportações da área de referência.5 Ou seja, se o 

indicador for maior que 1 significa maior especialização relativa no sector i por parte do país 

j do que por parte do país ou zona de referência k. Um valor inferior a 1 traduz uma menor 

concentração relativa das exportações do país j no sector i do que o país/zona de referência 

k. Assim, podemos dizer que se o indicador for superior a 1 o país 'revela' uma vantagem 

comparativa no sector i. Se o indicador for inferior a 1, o país revela uma desvantagem 

comparativa nesse sector. 

                                                           
5 De facto o índice das vantagens comparativas reveladas compara a importância que um sector i tem 
nas exportações do país j com o peso desse sector nas exportações de uma zona de referência. 
Especificamente, o numerador representa o peso das exportações do sector i no total das 
exportações do país j, enquanto o denominador representa a mesma informação para a zona de 
referência. 
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Note-se que este indicador acaba por ser um auxiliar útil para a comparação de estruturas 

de comércio, quer da composição quer da direcção do comércio. Porque relativiza os dados 

estruturais do país comparando-os com outros países ou grupos de países relevantes em 

termos políticos e geográficos, permite reforçar a análise que é possível fazer com a leitura 

dos quadros IV, V e VI.6  

 

5. COEFICIENTE DE ESPECIALIZAÇÃO DE BALASSA  

5.1 Especialização 

O coeficiente de especialização de Balassa relaciona o saldo da balança comercial do 

sector com o respectivo volume de trocas externas (balança comercial normalizada), ou 

seja: 

ii

ii
i MX

MX
b

++++
−−−−

====  

Tal como a taxa de cobertura sectorial, este indicador permite distinguir os sectores em que 

a economia se encontra especializada – quando o indicador é positivo – dos sectores 

deficitários – que apresentam um coeficiente negativo. De facto, o coeficiente de Balassa 

pode ser calculado a partir da taxa de cobertura. Dividindo o numerador e o denominador 

por Mi, obtemos: 

1c

1c

M

M

M

X
M

M

M

X

MX

MX
b

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

ii

ii
i +

−
=

+

−
=

+
−

=  

Esta relação entre o coeficiente de especialização de Balassa e a taxa de cobertura sugere 

que os cuidados necessários na interpretação desta são também válidos para o primeiro. 

                                                           
6 De facto, ao índice i podemos associar não um sector de actividade mas um país de destino, no 

caso das exportações, ou de origem, no caso das importações. Neste caso, 

k

ik

j

ij

X
X

X
X

 compara o peso 

das exportações do país j com destino ao país i com o peso das exportações da zona de referência 
com destino ao mesmo país i. Um indicador maior (menor) do que 1 indica que as exportações do 
país j para o país i são maiores (menores) do que o esperado, dada a importância do país i nas 
exportações da zona de referência. 
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Uma vantagem do coeficiente de especialização de Balassa relativamente à taxa de 

cobertura sectorial é a facilidade de leitura que resulta da sua simetria. O indicador assume 

valores entre -1 e 1. Valores extremos deste coeficiente correspondem a uma 

especialização unívoca, respectivamente exclusivamente importador e exclusivamente 

exportador. Um valor de zero corresponde a um saldo comercial nulo. 

5.2 Padrão das trocas: trocas intra-sectoriais vs. trocas inter-sectoriais 

Uma segunda função do coeficiente de Balassa é permitir a medição dos fenómenos de 

especialização que se situam a níveis mais finos. Fala-se, assim, de uma especialização 

“intra-ramo” – medida ao nível de cada ramo – ou de uma especialização “intra-produto” – 

medida ao nível de cada produto.7 

Como foi dito atrás, se o coeficiente apresenta valores próximos de -1, o país em questão 

tem uma fraca posição competitiva no sector i (Xi tende para zero), enquanto que se o 

coeficiente se aproximar de 1 significa uma forte especialização (exportações do sector i 

importantes e importações pouco significativas). Em ambos os casos estaremos perante um 

padrão de especialização inter-ramo, ou inter-sectorial, traduzindo o facto de as trocas 

serem em grande medida unidireccionais: o sector é predominantemente exportador ou 

importador. 

Por outro lado, se o coeficiente se situar próximo de zero, as exportações e as importações 

equivalem-se e estaremos perante um padrão de especialização intra-ramo. Se existirem 

simultaneamente elevados volumes de exportações e de importações (o valor de Xi-Mi é 

reduzido mas o de Xi+Mi é elevado), isso significa que se está na presença de uma forte 

especialização intra-ramo (já que, por definição, elevado comércio intra-ramo significa 

elevados níveis de Xi e Mi). 

Note-se que se o coeficiente de Balassa for igual a 1/3 ou –1/3 o sector apresenta um nível 

idêntico de trocas intra-ramo e inter-ramo, o que sugere que sempre que o indicador se 

afastar de um desses valores em direcção a zero, a preponderância das trocas intra-ramo 

aumenta, reduzindo-se proporcionalmente a relevância das trocas inter-sectoriais. O caso 

                                                           
7 Como evidenciado por Iapadre (2001), para medir o comércio intra-ramo por vezes também se 
recorre ao um índice proposto por Grubel e Lloyd em 1971, o qual é calculado da seguinte forma: 

ii

ii
i MX

MX
GL

++++
−−−−

−−−−==== 1 . De facto, considerando o seu valor absoluto, o indicador de Balassa é igual ao 

complemento para a unidade do índice proposto por Grubel e Lloyd. 
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contrário (valores cada vez mais distantes de ±1/3 e mais próximos de ±1) traduz uma 

preponderância crescente das trocas inter-ramo no contexto das trocas sectoriais. 

Deve ser tido em conta, contudo, que o resultado para este coeficiente depende bastante do 

nível de desagregação adoptado. Uma agregação excessiva poderá revelar, erradamente, 

trocas intra-sectoriais. Isto acontecerá se por conveniência estatística ou erro de análise 

forem agrupados sectores estruturalmente bastante distintos que sejam uns 

predominantemente exportadores e outros predominantemente importadores. Por maioria 

de razão, será inválida qualquer tentativa de interpretação ao nível do padrão de 

especialização com todos os sectores da economia agregados. 

Note-se, ainda, que este indicador não incorpora qualquer informação quanto à produção 

sectorial. Não sendo sensível à relevância do comércio externo na economia, a sua análise 

deve ser complementada com outros indicadores que conjuguem variáveis de comércio 

externo com variáveis de produção nacional (e.g. grau de abertura). 

Atendamos a um exemplo: 

QUADRO VII. PRODUÇÃO E COMÉRCIO EM DOIS PAÍSES SELECCIONADOS (MILHÕES DE EUROS) 

 Produção Exportações Importações 

Sector i 1000 11 10 

Sector j 1000 300 200 

 

O coeficiente de Balassa é igual a 0.05 para o sector i e a 0.2 para o sector j. Contudo, seria 

manifestamente errado concluir por uma mais forte especialização intra-ramo em i do que 

em j uma vez que o comércio externo é quase irrelevante no primeiro. 

 

B) INDICADORES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS  

A UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development utiliza os três rácios 

seguintes como indicadores do grau de envolvimento externo das empresas: 

- Activos detidos no exterior/Total activos (A) 

- Vendas no exterior/Total das vendas (V) 

- Emprego no exterior/Total do emprego (E)  
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Na medida em que as empresas podem diferir muito em termos de cada um dos três 

indicadores individualmente considerados, em termos globais, para aferir o nível 

internacionalização das empresas a UNCTAD utiliza o índice de transnacionalidade (TNI – 

transnationality index), o qual é obtido pela média dos três rácios anteriores. 

3
EVA

TNI
++++++++====  

Note-se que as maiores empresas multinacionais, hierarquizadas de acordo com os activos 

detidos no exterior, vendas no exterior ou emprego no exterior, apresentam níveis de 

internacionalização muito distintos, como evidenciado no Quadro VIII.  

Quadro VIII – Níveis de internacionalização de algu mas multinacionais 

Foreign assets TNI Corporation Foreign Total Foreign Total Foreign Total
TNI 

(%) 

1 75 General Electric  401 290  797 769  97 214  182 515  171 000  323 000 52,2

Foreign sales TNI Corporation Foreign Total Foreign Total Foreign Total
TNI 

(%) 

1 42 ExxonMobil Corporation  161 245  228 052  321 964  459 579  50 337  79 900 67,9

Foreign 

employment
TNI Corporation Foreign Total Foreign Total Foreign Total

TNI 

(%) 

1 97 Wal-Mart Stores  62 514  163 429  98 645  401 244  648 905 2 100 000 31,2

Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2010.

Ranking by:
Assets (Millions 

USD)

Sales (Millions 

USD)
Employment

Ranking by:
Assets (Millions 

USD)

Sales (Millions 

USD)
Employment

Ranking by:
Assets (Millions 

USD)

Sales (Millions 

USD)
Employment
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