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Contexto e Motivação

À medida que se reforça a percepção de que está a ocorrer uma transição para uma economia
baseada no conhecimento1 e para uma sociedade da aprendizagem2, a inovação surge como uma
prioridade com cada vez maior relevância, tanto nas políticas públicas, como na estratégia das
empresas. De facto, a inovação corresponde à tradução económica – e em termos de desen-
volvimento – do esforço de criatividade e de iniciativa associado à criação e à aplicação de novas
ideias. Neste âmbito, o Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 2000, elegeu como um dos
objectivos prioritários para a União Europeia o de fomentar a inovação, tendo em vista o
desígnio estratégico de tornar a União Europeia no espaço económico mais dinâmico e com-
petitivo do mundo. Este objectivo tem vindo a ser reforçado em Conselhos Europeus seguintes,
tendo sido particularmente reforçado no Conselho de Barcelona de Setembro de 2002 com o
estabelecimento da meta de 3% para a fracção do investimento total em investigação e desen-
volvimento, I&D, na Europa em função do produto interno bruto, PIB. Portugal tem vindo a
interpretar esta estratégia europeia, designadamente, através da concepção e implementação de
políticas públicas transversais de apoio à inovação, sendo bem conhecida a situação do país em
termos de um crescimento considerável, mas de um fraco desempenho em muitos dos indi-
cadores absolutos que têm sido sistematicamente utilizados a nível internacional, nomeada-
mente pela Comissão Europeia3,4.

1.1 Monitorizar a mudança

Apesar das metas mencionadas anteriormente, é conhecido que o número de investigadores
por milhar da população activa na Europa em 2004 (5.7) continua consideravelmente inferior
aos valores dos Estados Unidos (8.08) e do Japão (9.14), tendo Portugal um valor (3.5) próxi-
mo dos novos membros na União Europeia. A mesma tendência é observada em relação ao
financiamento por investigador, tendo um investigador universitário nos Estados Unidos o
dobro do financiamento disponível por investigador na Europa (25 países) e quatro vezes supe-
rior ao financiamento disponível a um investigador Português5. Adicionalmente, o relatório
recentemente publicado pela Comissão Europeia sobre Increasing Human Resources in Science
and Technology for Europe6, indica uma crise na atracção e na produção de recursos humanos
em ciência e tecnologia na Europa, à qual se acrescenta a falta de atractividade da carreira cien-
tífica e o envelhecimento dos quadros de investigação. 

A versão provisória do presente relatório foi apresentada e discutida no Workshop ‘Mapear Conhecimento e Inovação em
Portugal’, organizado pelo OSIC/UMIC e que teve a participação de diversos peritos nacionais bem como de representantes de
organismos públicos e privados interessados na temática.

1 Rodrigues, M. J. (ed.), (2002). “The new Knowledge Economy in Europe – A strategy for international competitiveness and social cohesion”.
Edward Elgar

2 Conceição, P., Heitor, M. V., Lundvall, B.-A. (eds.), (2003), Innovation, Competence Building, and Social Cohesion in Europe - Towards a
Learning Society, London: Edward Elgar.

3 Rodrigues, M.J. (2003). “A Agenda económica e social da União Europeia – a estratégia de Lisboa”, Dom Quixote.
4 Edler, J., Kuhlman, S. and Behrens, M. (eds.), (2003), Changing Governance of Research and Technology Policy – The European Research Area,

London: Edward Elgar.
5 Ver Eurostat, Key Figures 2003-2004
6 EC(2004), Increasing Human Resources for Science and Technology in Europe, Abril 2004: http://europa.eu.int/comm/research/conferences/

2004/sciprof/pdf/hlg_report_en.pdf



Neste contexto, a recolha e tratamento de informação sobre conhecimento e inovação vem
assumindo uma importância crescente. Na verdade, importa saber, nomeadamente, o desem-
penho dos países relativamente à inovação, os recursos que são afectos a actividades orientadas
para a produção e difusão de conhecimento e para a inovação, quais os objectivos e motivações
subjacentes à afectação destes recursos, a origem do conhecimento que se traduz em novos pro-
dutos e processos, quais os factores que condicionam a inovação. Estes elementos são intrinse-
camente importantes, mas a sua relevância cresce à medida que se orientam esforços, tanto no
sector público como privado, para a inovação, já que importa acompanhar a eficácia das medi-
das implementadas, assim como identificar novas medidas a implementar.

É neste âmbito que este documento discute várias estratégias de mapeamento do conheci-
mento e inovação, estabelece conceitos fundamentais e apresenta uma estratégia para o mapea-
mento do conhecimento e inovação em Portugal, comparável em termos internacionais, mas
respeitando especificidades locais de forma a viabilizar uma melhor compreensão das dinâmi-
cas de conhecimento e inovação em Portugal.

1.2 Explorar o conceito de inovação

Este trabalho reflecte um esforço de análise sobre as implicações do contexto e das dinâmi-
cas de mudança tecnológica e económica sobre a inovação em Portugal7. O trabalho enquadra-
se conceptualmente numa visão sistémica do papel da inovação, em que a questão central diz
respeito à partilha e difusão de conhecimento, devendo os esforços de análise ser canalizados
com vista à compreensão das condições que determinam processos de aprendizagem. A aprendi-
zagem, neste contexto, reflecte a ideia de criação e difusão sustentável de conhecimento. 

O conceito de inovação adoptado neste trabalho inclui o modo como as empresas e os em-
preendedores criam valor explorando a mudança. A mudança pode ser associada a avanços tec-
nológicos, mas também a modificações no contexto regulatório de uma indústria, a mudanças
nas preferências dos consumidores, a mudanças da composição demográfica, ou, até mesmo, a
grandes mudanças da geopolítica global.  Seleccionar uma tão ambiciosa definição de inovação
apresenta desafios importantes. Em primeiro lugar, requer uma análise de questões económicas,
sociais e políticas, as quais vão para além do âmbito deste trabalho.  Desta forma, identificamos
indicadores que viabilizam a análise de tendências importantes que apresentem possibilidades
de influenciar as condições em que as empresas portuguesas operam e, consequentemente, de-
terminem condições e oportunidades de inovar. A escolha de uma tão ambiciosa definição de
inovação limita igualmente o âmbito de apresentação de soluções e recomendações claras no
sentido de promover a capacidade de inovação de Portugal. Neste contexto, o nosso objectivo
consiste em identificar indicadores, cuja análise possibilite abordar questões devidamente selec-
cionadas de forma a contribuir para um melhor conhecimento e consciencialização de alguns
pontos fracos e potencias pontos fortes do sistema português de inovação.

Os factores dinâmicos da utilização e difusão de conhecimento são caracterizados através da
análise de aspectos como sejam a evolução da estrutura da economia, do investimento directo
estrangeiro, do desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica, e da gestão de con-
hecimento a nível empresarial. Implicará ainda a análise de assimetrias e dinâmicas regionais, e
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7 Conceição, P. and Heitor, M.V. (2004), Innovation for All? Learning from the Portuguese path to technical change and the dynamics
of innovation. Westport and London: Praeger.
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a caracterização do estado de coesão social.
O trabalho inclui ainda um esforço de monitorização de desafios e factores exógenos que

pensamos serem oportunidades importantes para promover a inovação em Portugal. Esses fac-
tores incluem a emergência da sociedade de informação, mas também a liberalização dos sec-
tores da energia e dos transportes e a necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável,
nomeadamente em termos das novas oportunidades trazidas pelos requisitos de integração de
factores ambientais com valores socio-económicos.

Por fim, identificaram-se indicadores cuja análise possa vir a originar estratégias claras a qua-
tro níveis principais, nomeadamente: i) desenvolvimento de capital humano, incluindo o alarga-
mento da base de oferta ao nível dos ensinos básico e secundário, e a reforma da universidade
com base num equilíbrio entre integridade institucional e diversidade organizacional no sistema
de ensino superior; ii) renovação e enquadramento institucional, principalmente em termos de
reestruturação organizacional, das redes e da protecção do emprego e da regulamentação dos
mercados; iii) estratégias de conhecimento ao nível empresarial, incluindo as ligações em rede
e estratégias de cooperação em torno da cadeia de valor de produtos; e iv) perspectivas para a
criação de formas alternativas de financiamento à inovação.

Da análise dos parágrafos anteriores, deve ficar claro que o conjunto de indicadores conside-
rado neste trabalho não inclui a análise da administração pública. De facto, consideramos que a
inovação ocorre nas empresas, por definição, num contexto tipicamente concorrencial. Deste
modo, a monitorização do desempenho da administração pública deverá ser alvo de estudos
próprios, não sendo considerado neste documento.

1|2
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de observação

O mapeamento do conhecimento e inovação, e dinâmicas respectivas, tem estado associado à
implementação de grandes exercícios de inquirição inicialmente desenvolvidos pela OCDE e sis-
tematicamente adoptados pela Comissão Europeia e, de uma forma geral, por todos os Estados
membros da União. No que respeita ao desenvolvimento científico, os inquéritos anuais ao po-
tencial científico e tecnológico, IPCTN1, estão hoje bem estabelecidos, nomeadamente em Por-
tugal, e têm permitido diagnosticar o nível dos recursos humanos e materiais em ciência e tec-
nologia. Adicionalmente, os exercícios de avaliação dos centros de I&D conduzidos pela FCT
desde 1996 têm permitido diagnosticar a evolução do sistema de ciência e tecnologia nacional2,3.
Naturalmente que a informação resultante destes sistemas de inquirição e avaliação é restrita ao
sistema de ciência e tecnologia e, portanto, essencial, mas muito limitada para possibilitar o ma-
peamento de dinâmicas de conhecimento e inovação.

Neste contexto, e para além de um número considerável de estudos que têm sido publica-
dos nos últimos anos pela comunidade científica, temos ainda de referir outros principais siste-
mas de observação com implicações importantes para o mapeamento do conhecimento e da ino-
vação, como brevemente descrito nos parágrafos seguintes.

2.1 O inquérito comunitário à inovação:
A experiência do CIS II e CIS III

A recolha de informação sistemática e internacionalmente comparável sobre inovação tem
vindo a ocorrer desde o início da década de noventa, sob os auspícios da OCDE e, mais recen-
temente, do Eurostat. A primeira experiência europeia, no âmbito do programa SPRINT/EIMS -
European Innovation Monitoring System (então a DG XIII), e em colaboração com o Eurostat,
ocorreu em 1992/1993 através do lançamento de um inquérito em em onze países membros da
Comunidade Europeia (todos menos a Espanha) e na Noruega. Inquiriram-se cerca de 40,000
empresas em toda a Europa, no que foi o maior exercício de inquirição sobre inovação tecnoló-
gica até à altura. O inquérito ficou conhecido como CIS I (Community Innovation Survey, ou
inquérito comunitário à inovação) e, desde então, este exercício é designado genericamente por
“CIS”4. Em 1997/1998 surge o CIS II, e em 199/2001 o CIS III. O trabalho de análise associado
a estes inquéritos deve ser aprofundado, pelo que há a necessidade de aprofundar competências
que permitam a continuação do exercício no futuro e o seu tratamento e análise. 

Embora seja um instrumento indispensável para a recolha de informação sobre inovação, o CIS
está longe de esgotar as necessidades de informação sobre o processo. Há três limitações principais
do CIS. A limitação principal está associada ao facto do CIS não permitir caracterizar o processo de
inovação em toda a sua complexidade e em todas as vertentes que se sabem ser relevantes. Em
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1 Ver OCES, www.oces.mces.pt
2 Heitor, M. (2000), Relatório de Avaliação de Unidades de Investigação Financiadas pelo Programa Plurianual,

Fundação para a Ciência e Tecnologia
3 FCT (2002) Cinco Anos de Actividades – Relatório 1997-2001, Lisboa, FCT
4 Conceição, P., Ávila, P., (2001) A Inovação em Portugal – II inquérito Comunitário às Actividades de Inovação, Oeiras, Celta



segundo lugar, o CIS não permite identificar ou adaptar a recolha de informação às idiossincrasias
nacionais e regionais, que ocorrem precisamente porque o processo de inovação é complexo e mul-
tifacetado. Em terceiro lugar, o CIS não tem flexibilidade para se ajustar às necessidades de acom-
panhamento da influência de políticas públicas, que podem variar no espaço e no tempo.

No entanto deve ficar claro que os sucessivos inquéritos CIS têm dado um importante con-
tributo para clarificar a percepção dos empresários sobre inovação. Os seus resultados a nível
europeu têm sobretudo permitido aprofundar o conhecimento sobre o processo de inovação,
nomeadamente no que respeita á diferenciação entre inovação e I&D. De facto, cerca de metade
das empresas inquiridas dizem-se inovadoras, quer empresas industriais como de serviços), que
a inovação depende (muito) da dimensão das empresas e dos seus sectores de actividade (sendo
mais importante nas grandes empresas do que nas pequenas empresas) e que as principais bar-
reiras à inovação são de natureza económica / financeira e de recursos humanos (e não de aces-
so às tecnologias ou à informação técnica ou de mercados). 

O CIS tem ainda mostrado que a distinção entre empresas inovadoras e não inovadoras é
complexa e não redutível a simples diferenças e que entre a inovação incremental e a inovação
radical há um largo espaço de acção, cujo impacto económico é importante e que alimenta fortes
componentes do crescimento económico.

No entanto a metodologia dos CIS está sujeita a criticas metodológicas muito relevantes. As
respostas são voluntárias, o que pode criar um problema de enviesamento da amostra. As res-
postas são subjectivas e dependem por isso criticamente da interpretação que o respondente faz
do que é (e não é) inovação, mesmo considerando as orientações e explicações do próprio in-
quérito. E não é possível qualquer auditoria independente que permita validar as respostas. Mais
do que realidades, os resultados dos CIS traduzem uma percepção da inovação, não controlável
e fortemente influenciável por questões de cultura nacional e da própria empresa, e inclusiva-
mente dependentes da conjuntura do momento de inquirição.

A comparação de resultados entre inquéritos sucessivos e entre países diferentes é dificil e
arriscado devido a variações nas formas de inquirição no terreno e a variações dos perfis de em-
presas que constituem as amostras (dimensão, sectores de actividade), para além das correções
introduzidas pelo EUROSTAT (note-se, por exemplo, que foram consideradas empresas indus-
triais com mais de 20 pessoas no CIS II e com mais de 10 pessoas no CIS III, assim como a in-
quirição das industrias extractivas no CIS III, mas não no CIS II).

Finalmente, temos ainda de considerar limitações associadas com a intensidade de “não
respostas”: no CIS III as taxas de respostas obtidas variaram entre 18% (Irlanda) e 94% (Norue-
ga, Islândia), sendo que apenas 5 dos 16 países inquiridos tiveram taxas de respostas maiores ou
iguais a 70% (Eurostat, 2003). Adicionalmente,  entre o CIS II e o CIS III as taxas de respostas
no mesmo país mostram por vezes grandes diferenças (caso da Suécia: 74% de respostas no CIS
II e 48% no CIS III). Uma implicação deste problema é a não quantificação das margens de erro
(ou intervalos de confiança) das estimativas obtidas.

Estas limitações resultam, em grande parte, dos constrangimentos associados ao facto do CIS
ser um exercício a nível internacional, o que impõe restrições quanto às alterações que se podem
fazer ao questionário, à condução do inquérito e ao tratamento estatístico dos resultados. Na
verdade, o CIS tenta encontrar um mínimo denominador comum entre os requisitos de todos
os países o que, naturalmente, deixa muitos aspectos de fora.

Adicionalmente a própria lógica do sucesso do CIS tem levado a um “lock-in” em que se
fazem poucos progressos no aprofundamento da compreensão do processo de inovação e no
desenvolvimento de novos indicadores. O “lock-in” torna-se tanto maior quanto mais tempo
passa e mais edições do CIS se realizam, já que há, legitimamente, a ambição de procurar que
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os resultados, para além de harmonizados entre países, sejam igualmente comparáveis no tem-
po. Alterações ao questionário de edição para edição limitarão as possibilidades de comparação
dos resultados ao longo do tempo. Garantir que os resultados das diferentes edições do CIS são
comparáveis entre si condiciona modificações eventualmente exigidas pela necessidade de apro-
fundamento da compreensão do processo de inovação.

Assim, propõe-se neste documento o desenvolvimento de acções de observação e análise que
procurem complementar a informação sobre inovação que se obtém a partir do CIS, de forma a
detectar as especificidades das empresas nacionais, que permita, designadamente:

· Identificar os objectivos, bloqueios e fontes de informação da inovação;
· Caracterizar a interacção entre a inovação tecnológica e os aspectos organizacionais;
· Caracterizar as associações entre inovação e estrutura de educação e de qualificação da empresa;
· Descrever a genealogia das empresas e sua interacção com a envolvente geográfica e de mercado;

2.2 O “Innobarometer”

O Innobarometer é um inquérito anual (do tipo “opinion poll”) aos gestores de empresas da
UE, promovido pela Comissão Europeia desde 2001, na sequência de uma comunicação ao
Conselho e ao Parlamento Europeu, COM(2000)567, com o objectivo de medir a evolução nos
diversos países comunitários no sentido de uma sociedade aberta à inovação. Realizado pela
primeira vez em 2001 (EOS Gallup, 2001), foram já publicados os resultados de 2002 e de 2003
(EOS Gallup, 2002; Taylor Nelson Sofres / EOS GAllup, 2003). 

Os inquéritos têm sido da responsabilidade da Gallup Europe, usando a metodologia dos
“Flash Eurobarometers”, através de sondagens telefónicas estruturadas, o que assegura uma ráp-
ida disponibilidade de resultados. Como exemplo cita-se o inquérito de 2003, cujos trabalhos
de campo decorreram em Setembro de 2003 e cujos resultados foram publicados em Fevereiro
de 2004. Mais de 3000 gestores de empresas foram inquiridos com uma amostra estratificada
por países, dimensão da empresa e sector de actividade. Nos países com maior população de em-
presas foram inquiridos 300 gestores e nos países de menos população empresarial, entre os
quais Portugal, foram inquiridos 100 (200 nos países intermédios). Note-se que se espera que
os resultados finais do CIS3 (realizado em 2000/2001) sejam baseados em mais de 60000 empre-
sas – mas até ao momento não foram ainda publicados todos os seus resultados finais detalha-
dos, apesar de já terem sido parcialmente usados na construção do European Innovation Scor-
board de 2003, publicado em Novembro de 2003.

As questões ventiladas são algo semelhantes às do CIS e procuram determinar a importân-
cia que novos produtos ou serviços têm no volume de negócios, qual o investimento em inova-
ção, quais as motivações e formas de acesso e desenvolvimento de inovação, quais as fontes e os
factores limitantes do processo, assim como o impacto.

Relativamente ao CIS, e para além das questões de metodologia de inquérito, há que assi-
nalar algumas diferenças importantes:

· A forma como se define inovação é algo diferente. A sua interpretação é deixada ao entre-
vistado com base na sua experiência particular, embora para efeitos de análise se adopte uma
definição muito abrangente do conceito pela Comissão Europeia de 19955 (inovação é a reno-
vação ou aumento de largura da gama de produtos e serviços e dos mercados associados; o
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estabelecimento de novos métodos de produção, abastecimento e distribuição; a introdução de
mudanças na gestão, organização de trabalho, assim como as condições de trabalho e as com-
petências da força de trabalho). Ou seja, enquanto que o CIS se concentra na inovação tecno-
lógica de produto ou de processo, excluindo a inovação organizacional, o Innobarometro inclui
explicitamente a inovação organizacional, e procurou mesmo numa das suas perguntas identi-
ficar em quais dos três tipos de actividades de inovação (novas mudanças organizacionais, novos
produtos, novos processos de fabrico) se focam prioritariamente os esforços das empresas.

· Muitas das questões evoluem de ano para ano, de forma “adaptativa”, procurando abrir e ex-
plorar novas facetas do processo de inovação empresarial, mais do que avaliar variações temporais

· No entanto, questões fundamentais, como seja a fracção de empresas inovadoras, investi-
mentos em inovação, motivações e barreiras à inovação, têm-se mantido nos vários anos

· Têm sido publicadas, nas notas técnicas de cada inquérito, as margens de erro estatístico para um
nível de confiança de 95%, as quais dependem dos valores observados e da dimensão das amostras.

· Há uma grande homogeneidade de procedimentos de amostragem e inquirição entre os di-
versos países da União Europeia

O rápido ciclo anual de execução / análise / divulgação torna os Innobarometros especial-
mente atraentes como fonte de dados anuais de um dado país

No anexo A3 sumariam-se os resultados dos vários Innobarometros, ao nível global da União
Europeia e de Portugal. 

2.3 Outros sistemas de inquirição: sociedade de informação
e sistemas de inquirição internacionais sobre inovação
e conhecimento

No que respeita à mobilização da sociedade de informação, os inquéritos anuais estão hoje bem
estabelecidos, nomeadamente em Portugal, e têm permitido diagnosticar o nível de penetração na so-
ciedade das tecnologias de informação, como elemento estruturante para a difusão de conhecimento
e inovação. Naturalmente que a informação resultante destes sistemas de inquirição é restrita a capaci-
dades associadas à utilização de computadores e da internet e, portanto, essencial, mas mais uma vez
muito limitada para possibilitar o mapeamento de dinâmicas de conhecimento e inovação.

Adicionalmente, é ainda importante referir outros sistemas de inquirição internacionais de
inovação e conhecimento, nomeadamente usando fontes secundárias de informação, que incluem:

· o “scoreboard” de inovação europeu, que considera dados do inquérito comunitário à ino-
vação e outros indicadores de desenvolvimento cientifico e económico, e inclui um índice
agregado de inovação – mas cuja fundamentação metodológica é muito discutível, por ser
baseado num modelo de inovação assente em  I&D e “alta tecnologia “ 

· os indicadores estruturais que têm sido desenvolvidos e usados para monitorizar a evolução
dos Estados membros face aos objectivos da cimeira de Lisboa6;

· outros índices de inovação, incluindo índices agregados, que têm sido particularmente
divulgados na comunidade internacional (e.g., o “Porter Index”7; “ARCO”8; Ontário Índex9;
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6 Rodrigues, M.J. (2003). “A Agenda económica e social da União Europeia – a estratégia de Lisboa”, Lisboa, Dom Quixote.
7 Porter, M. and Stern S. (1999), “The new challenge to America’s Prosperity: Findings from the Innovation Index”,

Council on Competitiveness, Washington, D.C
8 Archibugi D., Coco A. (2003), “A New Indicator of Technological Capabilities for Developed and Developing Countries”,

1st Globelics Conference, Rio de Janeiro
9 Crane, D., Creutzberg, T. And Garkut, D. (2002), Ontario Innovation Índex, Ontario Science and Innovation Council
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e outros10,11);
· índices de mobilização da sociedade de informação, de divulgação internacional12,13.
Neste contexto, os indicadores propostos neste documento resultaram de um exercício sis-

temático de avaliação de indicadores existentes, estando o sistema proposto devidamente com-
parado com os sistemas reconhecidos internacionalmente, como apresentado no Anexo 1 a este
documento.

A título exemplificativo, é de interesse analisar o chamado “Porter Index”, que tem sido usa-
do em várias regiões nos EUA, mas também na Europa. Em Março de 1999 o Council of Com-
petitiveness (dos EUA), um “think-tank” vocacionado para reforçar a posição competitiva e a li-
derança dos EUA nos mercados mundiais, em especial sustentando e reforçando a sua capaci-
dade de inovação, publicou um “Innovation Índex” que tem sido frequentemente referido em
benchmarking internacionais, em que se pretende ordenar as posições relativas (“rankings”) dos
vários países. Fortemente influenciado pelas teorias e visões de Michael Porter, na linha dos seus
trabalhos sobre a competição entre sectores industriais e a competitividade entre países, o In-
novation Index (II) pretende reflectir contribuições fundamentais para a performance inovativa
de um país: 

· a qualidade da infraestrutura de suporte à inovação económica (investimento em ciência
básica, por exemplo), estimado com base em

· a mão-de-obra agregada envolvida em I&D
· o investimento total ou agregado em I&D
· a abertura da economia à competição internacional (comércio e investimento)
· a força dos mecanismos de defesa da propriedade intelectual 
· a fracção do produto interno bruto dispendido em educação secundária e terciária

· o PIB nacional per capita, ajustado numa base de paridade do poder de compra (e que
reflecte a história anterior das escolhas publicas e privadas e dos investimentos feitos, ou
seja, a “legacy” económica do país)

· as condições específicas de clusterização como suporte à inovação em certos grupos liga-
dos de indústrias (indústrias automóvel ou tecnologias da informação, por exemplo),
baseada em

· a fracção do investimento total em I&D financiado pelo sector privado
· a força e a qualidade das ligações (“linkages”) entre os actores do sistema, medido por
· a fracção do investimento em I&D realizado no sector Universitário

O II baseia-se neste conjunto limitado de medidas e pretende avaliar o potencial de sus-
tentabilidade a longo prazo do crescimento da produtividade e daí a posição competitiva do país.

O II calcula-se por uma média pesada das variáveis referidas em cada ano, sendo nalguns
casos estimado para os anos seguintes num horizonte de médio prazo. Os pesos a usar no cál-
culo dessa média são por sua vez estimados por uma regressão linear global de uma medida de
output de inovação (o logaritmo do numero de patentes internacionais depositadas nos USA três
anos antes do ano em questão) sobre as variáveis anteriores. O II corresponde à média pesada
referida numa base per capita, procurando medir as componentes principais do investimento de
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10 Fraas. M. (2003), “Oslo Innovation Scoreboard - an attempt to develop a comparable set of indicators used in the Regional Innovation
Scoreboard for the Oslo Region”, STEP Report 15-2003.

11 Godinho, M.M., Mendonça, S. and Pereira, T. (2003), “Mapping Innovation Systems - A Framework Based on Innovation Data and Indicators”,
Intl. Workshop on Empirical Studies on Innovation in Europe, University of Urbino, 1-2 December

12 IDC(2003), Information Society Index 2003.
13 Dutta, S. and Jain, A. (2003). “The Networked Readiness of Nations”, in Dutta, S., Lanvin, B. and Paua, F. (eds.), The Global Information

Technology Report 2002-2003: Readiness for the Networked World, pp. 2-25. New York: Oxford University Press.



cada país em inovação relevantes para a sua prosperidade futura, ou seja, os principais drivers
da capacidade nacional de inovação – a capacidade de um país em produzir um fluxo contínuo
de inovações comercialmente relevantes através de uma interacção permanente e complexa
entre os sectores público e privado.

Deve ainda ser salientado que o II pretende medir a competitividade do país na fronteira do
conhecimento e da tecnologia – e daí a justificação para o uso do número de patentes registadas
nos USA por cada um dos países como base de estimativa dos pesos a usar no cálculo do índice.
Interpretado literalmente o índice corresponde ao número esperado de patentes por milhão de
pessoas que a configuração actual das políticas nacionais e recursos alocados permite antecipar
ou estimar. Os autores avisam no entanto que o II não deve ser visto como um índice de previ-
são de patentes, mas sim como uma indicação da capacidade relativa da economia de um país
produzir outputs inovadores na fronteira da tecnologia e dos mercados com base numa relação
histórica entre os elementos da capacidade inovadora nacional do país e os outputs dos seus
processos de inovação. O II terá assim tendência a separar os inovadores (Taiwan, Israel, por
exemplo) dos imitadores (China e Malásia, por exemplo) entre os casos de forte crescimento.

O trabalho original incluía apenas 25 países, não incluindo Portugal (mas com a Espanha).
Vários trabalhos posteriores elaboraram quer sobre a metodologia usada, quer sobre os deter-
minantes da capacidade nacional de inovação de um país14 e várias tentativas de aplicar o con-
ceito, com mais ou menos alterações, têm sido propostas. Por exemplo, Huovari et al (2000) es-
timaram índices regionais na Finlândia através de uma metodologia próxima, mas aglomeran-
do os indicadores em quatro categorias alternativas (capital humano, tecnologia, aglomeração e
acessibilidade) e tomando pesos alternativos para cálculo da média (o inverso do desvio padrão
do indicador). 

Mais recentemente os índices de inovação originais foram recalculados com dados de mais
anos e estendidos a outros países, incluindo Portugal e Austrália15. No anexo 4 sumariam-se al-
gumas séries do II para Portugal e para alguns outros países. Nota-se que as metodologias do II
têm sido a base para outros índices que o World Economic Fórum tem apadrinhado, como o
Global Competitiveness Índex,o Business Competitiveness Índex e o Growth Competitiveness
Índex, onde se combinam indicadores macroeconómicos com os resultados de inquéritos à opi-
nião de membros do WEF.

Sistemas e métricas de observação
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14 Stern, S, M. Porter e J. Furman (2000), “The determinants of national innovative capacity”, NBER working paper 7876;
Furman, J., M. Porter e S. Stern (2002), “The determinants of national innovative capacity”, Research Policy, 31 (2002) 899-933;
Huovari, J., A. Kangasharju e A. Alanen, “Regional competitiveness in Finland” (2000), ERSA 40th European Congress

15 Gans, J. e S. Stern (2003), “Acessing Australia´s innovative capacity in the 21st century”, IPRIA. Ver também, World Economic Forum (2003),
“The global competitiveness report 2003”
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Um desafio especifico:
conhecimento e 

inovação em Portugal
A discussão que hoje emerge sobre o papel do conhecimento e da inovação tem de ser enten-
dida no contexto da evolução social e económica de Portugal na União Europeia, nomeadamen-
te na necessidade de evoluir de um período baseado no investimento, para uma fase tendencial-
mente baseada na inovação1. 

3.1 Inovação em Portugal: que especificidades?

Tendo por base a conceptualização da economia baseada no conhecimento, como tem sido
sistematicamente tratado na literatura especializada, pode dizer-se que, fundamentalmente, o
desempenho em ambientes competitivos em conhecimento depende da qualidade dos recursos
humanos (nomeadamente, da sua especialização, das suas competências, do nível educativo, da
capacidade de aprendizagem) e das actividades e incentivos que são orientados para a criação e
difusão de conhecimento. A este respeito, a situação de Portugal é claramente deficitária. Em
primeiro lugar, observaremos alguns indicadores associados à qualidade dos recursos humanos,
e de seguida outros indicadores associados às actividades da criação de conhecimento.

De acordo com a OCDE2, Portugal tem, depois da Turquia, o nível mais baixo da população
com pelo menos um nível educativo secundário, na faixa etária entre os 25 e os 64 anos. Este
número equivale a 20% em Portugal, enquanto que a média dos outros países da OCDE é três
vezes maior, ou seja, de 60%. Nos Estados Unidos é de 76%, na Finlândia de 67% e na Irlanda
de 50%. Na República Checa quase 3/4 da população com idade entre os 25 e os 64 anos têm
pelo menos um nível educativo secundário. É importante realçar que esta situação deficitária
não reside tanto na educação universitária ou terciária. Enquanto que o nível da população por-
tuguesa com educação universitária é também baixo (cerca de 7%), é apenas cerca de metade da
média da OCDE, sendo comparável ao de países como a Itália e a Áustria. No entanto, o “desnív-
el educativo” associado à falta de pessoas em Portugal com níveis educativos ao nível do ensino
secundário é particularmente reduzido em termos internacionais.

Portugal caracteriza-se de facto como tendo um sistema “dual”, com uma pequena camada de
população com educação universitária (mas não tão pequena como noutros países) e uma camada
igualmente muito pequena de população com níveis educativos entre o universitário e o secun-
dário (inclusive), sendo de salientar o abandono precoce por jovens do sistema de educação.

Igualmente problemático para Portugal, é o fluxo de licenciados em engenharia, ciência e
tecnologia, como medido em percentagem da mão-de-obra disponível. Em meados dos anos 90
a média da União Europeia da taxa de licenciados nestas áreas era cerca de 0.12%. Países como
os EUA tinham taxas iguais às da média da UE, enquanto que a Irlanda tinha uma taxa superior
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1 P. Conceição, M. V. Heitor, (2004), Innovation for All? Learning from the Portuguese path to technical change and the dynamics of innovation.
Westport and London: Praeger.

2 OCDE (2003), Education at a Glance, Paris



ao dobro da média da UE, de 0.25%. Em 1996, o valor respectivo para Portugal era de 0.03%,
ou seja, 1/4 da média europeia3.

Equacionar a qualidade dos recursos humanos com níveis educativos é, claramente, uma carac-
terização incompleta. No entanto, é razoável esperar que o nível educativo seja associado à quali-
dade dos recursos humanos e ao capital humano. Para além do capital humano, que corresponde
à agregação da capacidade individual para acumular conhecimento, desenvolver uma capacidade
colectiva de aprendizagem4 é tão importante, senão mais ainda, do que a aprendizagem individual.
Assim, em vez de capital humano individual ou até agregado, um outro conceito importante para
a aprendizagem parece ser o capital social. A importância do capital social, embora ainda sendo um
aspecto controverso, é considerada cada vez mais uma determinante importante do desempenho
económico e, especialmente, da inovação e da criatividade. Neste contexto, a relação do capital so-
cial para o desempenho económico das nações tem sido reconhecida na literatura especializada em
descrições detalhadas do processo de desenvolvimento, tendo sido enquadrada explicitamente em
termos de capital social5. Como a educação é uma ‘proxy” do capital humano, vários autores têm
sugerido que as políticas que visam aumentar o capital social têm necessariamente de ser conside-
radas juntamente com as políticas destinadas a aumentar o nível de educação.

A outra dimensão importante da economia do conhecimento a incluir nesta análise consi-
dera actividades especificamente vocacionadas para a criação e difusão do conhecimento. Tal
como acontece com a educação, é arriscado reduzir um conjunto complexo de actividades a um
agente educativo único, mas o esforço nacional em investigação e desenvolvimento dá-nos uma
indicação do nível de compromisso, ao nível do país, para com as actividades especificamente
orientadas para a criação de novos conhecimentos. Estas actividades tendem a ter lugar em insti-
tuições, tais como universidades e laboratórios de investigação, ou em unidades de I&D em
empresas, tendo por base incentivos para a especialização na exploração e na descoberta, bem
como no intercâmbio de conhecimento. Neste domínio é conhecido que os níveis de intensida-
de de I&D em Portugal são baixos, embora o crescimento tenha sido consideravelmente eleva-
do. Durante a segunda metade dos anos 90, a despesa em I&D em Portugal cresceu anualmente
cerca de 10% em Portugal, enquanto que no conjunto dos países da OCDE cresceu cerca de
4,5%. Portugal liderou também a OCDE em termos do aumento dos incentivos do estado a
empresas privadas de modo a desenvolver actividades de I&D, ocupando agora o terceiro lugar
em termos de maiores incentivos fiscais, depois da Espanha e do Canadá.

A despesa em I&D é um indicador importante do empenhamento e dos recursos que um
país emprega na criação e difusão de conhecimento, mas a importância crescente do conheci-
mento estende-se para além dessas actividades tradicionalmente associadas à criatividade e
aprendizagem. Em particular o desempenho em inovação depende das condições que fomentem
o empreendorismo de base tecnológica. Os mecanismos como o capital de semente, o capital de
risco e os mercados de capitais associados às chamadas “start-ups” são formas de mobilizar o
capital privado para investimento em economias do conhecimento, para os quais Portugal con-
tinua a apresentar investimentos muito baixos6.  

A percepção de níveis relativamente baixos, embora com taxas de crescimento elevadas, é
confirmada quando estamos perante as tecnologias mais relevantes para a sociedade do conhe-
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3 Conceição, P. and Heitor, M. (2003). “Systems of innovation and competence building across diversity: Learning from the Portuguese path in the
European context” in Larisa V. Shavinina (Ed.). In “International Handbook on Innovation”, Elsevier, pp.945-975.

4 como sugerido por Wright (1999) no contexto do desenvolvimento de uma capacidade nacional de aprendizagem nos Estados Unidos
5 Putman (1993)
6 EC(2003) European key Figures in Science and Technology, 2003/2004
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cimento: as tecnologias de informação e de comunicação (TIC). Mais uma vez, muitos países
revelam taxas de crescimento inferiores a 4%, com a despesa em TIC como percentagem do PIB
nos EU cerca de 2% acima da média europeia, apesar de países como a Suécia superarem o
desempenho dos EU. Em 1997, o nível de despesa em TIC relativamente a Portugal foi cerca de
1% inferior à média da União Europeia. Mas, tal como acontece com as indústrias baseadas no
conhecimento, a taxa de crescimento em despesa foi notável. De facto, Portugal lidera os países
da OCDE quanto à taxa de crescimento da despesa em TIC, com uma taxa de crescimento supe-
rior a 10% entre 1992 e 2000. Este crescimento é em grande parte explicado por aumentos em
despesa em telecomunicações (cerca de 9%), enquanto a despesa em serviços e software é par-
ticularmente baixa, inferior a 1%. Apenas a Turquia, a Grécia e a Polónia possuem taxas de
despesa em software e serviços de TI inferiores a Portugal. O crescimento nesta categoria foi
igualmente inferior a 2% ao ano para o período indicado.

Em resumo, a análise mostra que Portugal está a enfrentar a importância crescente das tec-
nologias digitais e do conhecimento, acelerando a adopção das tecnologias digitais e de infor-
mação. As debilidades estruturais do sistema educativo e de I&D ainda persistem, apesar do
crescimento recente das despesas em I&D e do esforço em fornecer os incentivos às despesas
privadas em I&D.

3.2 Passar de uma dinâmica de “produção” para uma dinâmica
de “inovação”

A análise da inovação e do conhecimento como factores estratégicos de mudança tem ainda
que considerar o desafio da produtividade, a qual cresce sempre que se consegue produzir mais
a partir da mesma quantidade de recursos, o que implica que haja “mudança”, fruto da criativi-
dade, da iniciativa e da incorporação de novas ideias nas actividades económicas. Estas poderão
ser ideias associadas a novas tecnologias, a novas formas de organizar e gerir empresas, a novas
formas de distribuir produtos, a novos produtos e serviços, a novos mercados e a novas parce-
rias7. Um passo importante para melhor compreender a relação entre a inovação tecnológica e a
produtividade tem sido a disponibilização recente de dados estatísticos sobre o desempenho dos
países europeus no domínio da inovação tecnológica, no âmbito do inquérito europeu à ino-
vação. Recentemente tem sido possível perceber mais detalhadamente quais são os grandes de-
terminantes da produtividade utilizando dados ao nível das empresas, em vez de indicadores
agregados ao nível de um país ou de sectores de actividade8. Como resultado, têm sido identifi-
cados quatro principais grupos de determinantes da produtividade utilizando dados ao nível das
empresas: 1) a educação e as qualificações das pessoas (ou capital humano); 2) a gestão e a orga-
nização das empresas; 3) o nível de exposição internacional; e, 4) a inovação tecnológica. 

Esta secção debruça-se brevemente sobre cada um destes grupos de determinantes, uma vez
que são factores determinantes para qualquer futuro sistema de mapeamento da inovação e co-
nhecimento. De facto, é hoje bem conhecido que a aproximação de Portugal ao PIB per capita
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7 European Commission, (2002) Benchmarking of National Policies – The Impact of RTD on Competitiveness and Employment, DG Research
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os sectores mas apenas em países desenvolvidos. Desta forma, os dois artigos complementam-se e permitem traçar um quadro bastante
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da média da União Europeia deve-se em parte ao aumento da produtividade, mas menos do que
aconteceu noutros países também em “catching-up”. Muita da aproximação deveu-se a uma uti-
lização cada vez mais extensiva dos recursos disponíveis, trajecto que agora começa a trazer re-
tornos decrescentes – senão a esgotar-se. Daí a importância de se perceber a forma como esti-
mular o crescimento da produtividade em Portugal.

Capital Humano

As mudanças que levam ao aumento da produtividade exigem, muitas vezes, novas capaci-
dades e competências, associadas a níveis de educação mais elevados ou a novas especializa-
ções. Uma das vias importantes através da qual o capital humano – que designa, genericamente
o nível de educação, experiência e qualificações – contribui para aumentos de produtividade
está associada à complementaridade entre novos equipamentos e tecnologias, por um lado, e
qualificações e competências, por outro. No caso de Portugal, o aumento do capital humano
tem sido o principal motor do aumento da produtividade, tendo tido uma importância relati-
va muito maior do que noutros países da OCDE (ver Figura 1). A confirmação empírica da
importância do capital humano com dados ao nível da empresa faz-se, tipicamente, utilizando
dados detalhados sobre os trabalhadores em conjunção com informação sobre a adopção de
novas tecnologias, verificando-se se existe uma correlação positiva entre o número de tecnolo-
gias avançadas utilizadas e o nível de qualificação de todos os trabalhadores, controlando o
efeito de outros factores.
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Figura 1 Contribuição do Aumento do Capital Humano para o Crescimento9

9 Fonte: Jorge Elmeskov e Stefano Scarpetta (2000). “New Sources of Economic Growth in Europe?,” 28th Economics Conference,
Oesterreichische National Bank, Viena, Áustria, 15-16 de Junho. Nota: Se Y representar o PIB, H o capital humano e N o número de horas de
trabalho, então a seguinte igualdade é válida: Y/N=(Y/H)*(H/N); passando a taxas de variação, a multiplicação a seguir à igualdade pode expres-
sar-se como soma, daí resultando a decomposição apresentada no gráfico.
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Gestão do conhecimento e organização das empresas

A confirmação empírica de que o tipo de gestão e de organização das empresas determina a pro-
dutividade tem sido uma tarefa complexa, já que é difícil medir directamente o tipo ou a qualida-
de de gestão. Tem havido duas abordagens para este problema. O primeiro recorre a informação
sobre estabelecimentos diferentes de uma mesma empresa. Em princípio, estabelecimentos di-
ferentes serão geridos de forma muito semelhante se pertencerem a uma mesma empresa. As-
sim, esperar-se-á que tenham igualmente níveis de produtividade semelhante, ou pelo menos
mais iguais entre si do que a diferença que se verifica entre empresas diferentes, que têm uma
gestão diferente. A investigação de acordo com esta estratégia indica que, de facto, empresas bem
geridas correspondem a níveis de produtividade altos em todos os estabelecimentos, ou seja, a
gestão da empresa consegue transferir a capacidade de gestão para os estabelecimentos (através,
designadamente, da formação dos gestores, aconselhamento, supervisão, transferência de tec-
nologia e de métodos de produção).

A segunda estratégia tem estado relacionada com a observação do impacto de fusões e
aquisições na produtividade das novas empresas. Uma fusão ou aquisição implica uma mudança
de gestão, logo proporciona um contexto ideal para investigar o impacto desta mudança na pro-
dutividade. Embora os resultados desta segunda estratégia sejam ainda inconclusivos, o balanço
dos resultados sugere fortemente que a gestão e a organização das empresas determinam forte-
mente os níveis e taxas de crescimento da produtividade.

Exposição Internacional das Empresas

A exposição das empresas a mercados internacionais determina igualmente tanto o nível
como o ritmo de crescimento da produtividade, sendo que quanto maior for a exposição inter-
nacional, maior é a produtividade. Em concreto, verifica-se que as empresas exportadoras apre-
sentam níveis de produtividade superiores à média. Adicionalmente, parece haver uma relação
causal entre exposição a mercados internacionais e eficiência do processo produtivo, através da
evolução da produtividade em sectores onde houve uma progressiva liberalização do comércio
internacional ao longo do tempo.

Inovação Tecnológica

No contexto deste diagnóstico, interessa realçar que para além da criatividade e iniciativa indi-
vidual, o aumento da produtividade depende da “criatividade” nas empresas para aproveitar as
várias possibilidades de mudança no sentido de produzir mais eficientemente produtos e
serviços de maior valor acrescentado. Numa palavra, o aumento da produtividade é determina-
do pela inovação tecnológica10. Por exemplo, verifica-se que empresas mais intensivas em tec-
nologia aumentam a produtividade e o emprego. Empresas que executam I&D e que adoptam
novas tecnologias (designadamente tecnologias da informação) têm desempenhos de produ-
tividade melhores do que a média. Claro que a grande questão é porque é que “não tem com-
pensado” às empresas portuguesas (em média) assumir esses riscos e arcar com os custos de
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adaptação e de aprendizagem que a inovação tecnológica acarreta. Porque é que a estrutura de
incentivos (ou a capacidade das empresas) impede a empresa portuguesa média de se lançar na
inovação a curto prazo e explorar ao máximo o que se tem, ainda sabendo que a prazo a ino-
vação traz aumentos de produtividade. Uma explicação plausível é que a natureza do panorama
competitivo que as empresas portuguesas enfrentam não premeia a inovação. Os concorrentes
não competem pela inovação (mas pelo preço), os consumidores não são lá muito sofisticados
e exigentes, os fornecedores não surgem com ideias ou solicitações que estimulem a inovação. 

No entanto, há casos em Portugal em que a mudança do panorama competitivo obrigou as
empresas a mudar: logo, não se trata de uma incapacidade inata das empresas nacionais, ou dos
portugueses, para inovarem (explicação que faria pouco sentido). O sector do calçado de couro
é um exemplo. A liberalização crescente do sector à escala mundial e o aparecimento de produ-
tores em países em desenvolvimento que competiam através dos mesmos factores (baixo custo
de produção, em especial de mão-de-obra) na China, na Indonésia e noutras regiões obrigou o
sector em Portugal a inovar. 

Um passo importante para melhor compreender a relação entre a inovação tecnológica e a pro-
dutividade tem sido a disponibilização recente de dados estatísticos sobre o desempenho dos país-
es europeus no domínio da inovação tecnológica, um trabalho levado a cabo pelo Eurostat e que
foi implementado em Portugal pelo Observatório das Ciências e do Ensino Superior. A Figura 21
mostra o posicionamento e a trajectória recente de Portugal em comparação com o de outros país-
es quando se considera a percentagem de empresas inovadoras na indústria e nos serviços.
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Figura 21 Proporção de Empresas Inovadoras na Indústria e nos Serviços

Fonte: Conceição, P., Ávila, P., (2001) A Inovação em Portugal – II inquérito Comunitário às Actividades de
Inovação, Oeiras, Celta; III Inquérito à Inovação em Portugal, dados provisórios, Fevereiro 2004, Eurostat

(NewCronos) e IN+/Observatório das Ciências e do Ensino Superior
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A uma escala mais alargada do país no seu todo podemos estar perante uma situação típica
que exige a intervenção de políticas públicas. As decisões individuais fazem todo o sentido. O
problema é que o somatório dessas decisões individuais não é o melhor para a sociedade no seu
todo. Há, por isso, espaço para intervenções no sentido de trazer mais empresas para o ciclo vir-
tuoso da inovação tecnológica e do aumento da produtividade. Disso poderá depender o cresci-
mento sustentável do país a prazo.

3.3 Estrutura de incentivos e “rotinas” para a inovação

Note-se que o “não inovar” implica que se continuem a utilizar as mesmas técnicas de produ-
ção e de distribuição, a vender os mesmos produtos, a lidar com os mesmos fornecedores. Há
ganhos de produtividade associados ao aprofundamento da “aprendizagem” da forma como li-
dar com os elementos que se conhecem. A mudança para novas tecnologias pode implicar (ain-
da que temporariamente) perdas de produtividade. As actividades orientadas para a inovação
(investigação e desenvolvimento, prospecção de mercados, recolha de informação sobre novas
tecnologias) são dispendiosas. Para além de terem custos directos, implicam que as empresas a
elas afectem recursos que não são utilizados na actividade produtiva, o que implica que há tam-
bém custos de oportunidade. Os resultados destes esforços são incertos e podem não trazer qual-
quer benefício para a empresa (se um projecto de investigação não gerar qualquer novo produ-
to ou processo, por exemplo). Ainda que haja benefícios, estes ocorrerão só no futuro, muitas
vezes só a longo prazo. E, finalmente, a empresa só consegue apropriar-se de parte dos benefí-
cios gerados pelas inovações com sucesso: a maior parte dos benefícios acaba por se dispersar
pela sociedade no seu todo. Neste panorama, se o incentivo para inovar não for grande, mais
vale continuar com o que se tem, que já se domina e se domina cada vez melhor, do que arriscar
em domínios novos, caros, com custos de aprendizagem e retornos incertos.

Assim, em Portugal parece que os incentivos que as empresas enfrentam no seu panorama
competitivo não as levam a inovar. Esta afirmação não deve ser entendida como uma conde-
nação do nosso espírito ou da nossa capacidade empresarial. Pelo contrário. As empresas portu-
guesas, como quaisquer outras, respondem da forma mais racional que lhes é possível aos desa-
fios e oportunidades que se lhes apresentam. Se fosse melhor para cada empresa portuguesa ino-
var seria isso que aconteceria, mas a resposta perante os constrangimentos e possibilidades que
a empresa portuguesa média enfrenta passa (predominantemente) pela opção de não inovar ou,
pelo menos, de não fazer grandes esforços para inovar. Em Portugal as empresas industriais gas-
tam menos de metade do que suas congéneres europeias em despesas orientadas para a inovação
tecnológica, e quatro vezes menos do que a Suécia, país onde as empresas dedicam maior pro-
porção dos seus recursos à inovação.

Esta é uma decisão que, empresa a empresa, faz todo o sentido. Mas quando se olha para o
cômputo geral do conjunto de todas as decisões individuais chega-se a um resultado que, do pon-
to de vista colectivo, não é o melhor. Isto porque o facto de cada empresa decidir não inovar leva
o país no seu todo a estagnar num ciclo vicioso de baixa inovação e baixa produtividade. Estas
situações em que as decisões óptimas do ponto de vista individual não levam à situação óptima
do ponto de vista social são designadas por economistas e por cientistas sociais como problemas
de “acção colectiva”. Este tipo de problemas caracteriza também, por exemplo, as decisões indi-
viduais que levam ao excesso de poluição ou à exaustão de recursos naturais. Indicam que há “fa-
lhas de mercado” e que as decisões individuais têm que ser “ajustadas” com incentivos que as le-
vem a melhorar os efeitos colectivos, designadamente através de políticas públicas.
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Claro que a grande questão é porque é que “não compensa” às empresas portuguesas (em
média) assumir esses riscos e arcar com os custos de adaptação e de aprendizagem que a ino-
vação tecnológica acarreta. Porque é que a estrutura de incentivos (ou a capacidade das empre-
sas) impede a empresa portuguesa média de se lançar na inovação a curto prazo e explorar ao
máximo o que se tem, ainda sabendo que a prazo a inovação traz aumentos de produtividade.
Uma explicação plausível é que a natureza do panorama competitivo que as empresas por-
tuguesas enfrentam não premeia a inovação. Os concorrentes não competem pela inovação (mas
pelo preço), os consumidores não são lá muito sofisticados e exigentes, os fornecedores não sur-
gem com ideias ou solicitações que estimulem a inovação. Para quê inovar?

Há casos em Portugal em que a mudança do panorama competitivo obrigou as empresas a
mudar: logo, não se trata de uma incapacidade inata das empresas nacionais, ou dos portugue-
ses, para inovarem (explicação que faria pouco sentido). O sector do calçado de couro é um
exemplo. A liberalização crescente do sector à escala mundial e o aparecimento de produtores
em países em desenvolvimento que competiam através dos mesmos factores (baixo custo de
produção, em especial de mão-de-obra) na China, na Indonésia e noutras regiões obrigou o sec-
tor em Portugal a inovar. O problema de “acção colectiva” foi resolvido, em parte pela mudança
do panorama competitivo, mas também devido à actuação da associação industrial do sector.

A uma escala mais alargada do país no seu todo podemos estar perante uma situação típica
que exige a intervenção de políticas públicas. As decisões individuais fazem todo o sentido. O
problema é que o somatório dessas decisões individuais não é o melhor para a sociedade no seu
todo. Há, por isso, espaço para intervenções no sentido de trazer mais empresas para o ciclo vir-
tuoso da inovação tecnológica e do aumento da produtividade. Disso poderá depender o cresci-
mento sustentável do país a prazo.
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Figura 3 Despesa em Inovação na Indústria (Fonte: ver Figura 2)
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Num livro recente, William Baumol (2002)11 encontra três razões que explicam não só
porque as empresas inovam nos Estados Unidos, mas também porque é que a inovação se traduz
em crescimento económico. Olhar para estas conclusões pode dar indicações sobre a forma de
estimular a inovação em Portugal.

Em primeiro lugar, Baumol conclui que nas economias de mercado mais desenvolvidas as
empresas inovam não circunstancialmente ou ocasionalmente mas sistematicamente, porque
caso contrário desaparecerão. Veja-se, por exemplo, o caso da indústria de semicondutores, car-
acterizada pela famosa lei de Moore (a capacidade dos microprocessadores duplica de 18 em 18
meses). Será que há algo de místico neste sector industrial? Apenas a expectativa da Intel de que
a AMD introduza um novo processador, e vice-versa. Acabam por fazê-lo ambas, e outras empre-
sas também, com pouco tempo de intervalo.

Em segundo lugar, as empresas sabem que a inovação é cara, incerta e que é impossível apro-
priar completamente os seus benefícios (talvez 20%, no máximo). De que forma é que as empre-
sas lidam com esta situação? Partilhando os custos das actividades de inovação e, depois, tam-
bém os benefícios delas decorrentes. As empresas licenciam patentes, financiam investigação
fundamental, participam em consórcios. Isto não é bom apenas para estimular a inovação. Ajuda
também a que as inovações se difundam e a que se encontrem as empresas que melhor con-
seguem tirar partido delas – e que podem até nem ser as que originalmente introduziram a ino-
vação. É através deste processo de difusão das inovações que estas contribuem para o cresci-
mento económico.

Finalmente, em terceiro lugar, as actividades de inovação fazem parte da rotina das empresas, es-
pecialmente das de alta tecnologia. As inovações esporádicas, por indivíduos ou empresas recém-cria-
das, são importantes, muitas vezes levando ao aparecimento de novos sectores de actividade. Mas é a
execução sistemática de actividades de inovação nas empresas já existentes de média e grande dimen-
são que, de acordo com Baumol, mais contribui para a inovação e para o crescimento económico.
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Figure 4 Evolução Input-Output: % Empresas Inovadoras vs. Despesa em Inovação para a Indústria 

(Fonte: ver Figura 2)

11 William Baumol (2002) The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, NJ, Princeton University Press.
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A combinação dos três factores é importante, de acordo com Baumol. Não basta, por exem-
plo, ser bom inventor; é preciso também que um país seja capaz de difundir as inovações para
que estas se traduzam em crescimento económico. A inovação não pode ser apenas uma moda
ou ir acontecendo ao sabor deste ou daquele estímulo governamental; terá que fazer parte do
dia a dia das empresas. Para isso, os incentivos que as empresas (e os empreendedores) enfren-
tam têm que dar os sinais certos. Há bons empreendedores tanto nos Estados Unidos como em
qualquer outro país, mas a forma como a sua energia e a criatividade é canalizada depende da
estrutura de incentivos que enfrentam. Um desafio importante que se porá a uma política públi-
ca que estimule a inovação em Portugal é estruturar incentivos para que, também em Portugal,
venhamos a conviver com os três factores de Baumol.

Isso passará pela sistematização das “rotinas” de exploração e de investigação que sustentam
o esforço criativo que leva ao aparecimento de novas tecnologias (ou há sua rápida absorção,
quando têm origem noutro país). Este esforço sistemático tem que ser transversal a toda a so-
ciedade, e exige um esforço público significativo no apoio à investigação e desenvolvimento e à
actividade científica, que requer ser monitorizado. Este esforço tem que ocorrer não só nas em-
presas, mas também nas universidades e laboratórios públicos. Aliás, está bem demonstrado que
despesas neste domínio não substituem, antes complementam, os esforços de inovação das em-
presas. Ter-se-á ainda que mudar o panorama competitivo de forma que a concorrência entre as
empresas se faça de forma mais ampla e profunda. Já sabemos que as empresas portuguesas que
concorrem em mercados internacionais inovam: não tem outra possibilidade. Haverá que estru-
turar o panorama competitivo que as empresas enfrentam de forma a evitar incentivos perver-
sos, que ponham barreiras, em vez de estimularem, a inovação.

3.4 Inovação e produção de conhecimento

No âmbito da discussão anterior, e num contexto de crescente integração económica a nível
internacional, importa ainda notar que qualquer sistema de monitorização da inovação e co-
nhecimento deve considerar o desempenho da economia portuguesa num quadro de relações
económicas com o exterior. Apesar das fontes da competitividade internacional das indústrias
nacionais mais orientadas para as exportações terem sido lançadas há 20 ou 30 anos atrás, é
inquestionável que a diversificação crescente das exportações da economia portuguesa tem cres-
cido desde a adesão à Comunidade Europeia e, especialmente, durante os anos noventa. Sendo
importante fomentar a diversidade da economia nacional, deve ficar claro que o desenvolvi-
mento económico não poderá assentar apenas na criação de novos sectores, mas também na
transformação de sectores existentes. A questão é que a capacidade interna de transformação
desses sectores reside em arranjos adequados de incentivos, infra-estruturas e de instituições.

É de facto num contexto de transformação dos sectores industriais e de crescente diversifi-
cação da economia que devem ser notados os seguintes aspectos:

· a base de conhecimento da quase totalidade dos sectores industriais, incluindo os denom-
inados sectores tradicionais (i.e., “mature sectores” na literatura anglo-saxónica) tem-se
transformado, particularmente durante a década de 90, assumindo de uma forma crescente
um carácter “cognitive deep and complex”, para alem de “institutionally distributed”12. Esta
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12 Smith, K. (2001), “What is the knowledge economy? Knowledge-intensive industries and distributed knowledge bases”, STEP Report.
13 P. Conceição, M. V. Heitor, F. Veloso (2003), “Infrastructures, Incentives and Institutions: fostering distributed knowledge bases for the Learning

Society”, Technological Forecasting and Social Change, 70, pp.583-617.
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observação aplica-se a uma gama vasta de sectores, excluindo eventualmente os sectores
“high tech”, praticamente inexistentes em Portugal, e que estão associados de uma forma
geral a bases de conhecimento concentradas;

· A complexidade e diversificação das competências e bases de conhecimento necessárias ao
sucesso empresarial está associada à evidência crescente que não basta considerar investi-
mentos, nomeadamente na forma de compra de equipamento (i.e., “embodied knowledge
flows”), pois a geração de valor acrescentado requer conhecimento para além daquele in-
corporado em equipamentos;

· A análise do relacionamento complexo entre inovação e crescimento de produtividade, tem
revelado a importância critica de considerar politicas industriais que valorizem a integração
de valor através de actividades de concepção e design, assim como de compreender proces-
sos de aprendizagem colectiva (nomeadamente ao níveis empresarial, sectorial e regional)
e aspectos de mudança organizacional, para além do contexto tecnológico;

· Neste contexto, a competitividade da maioria dos sectores industriais reside na capacidade de
aceder e usar conhecimento e tecnologias desenvolvido numa gama alargada e diversificada de
instituições, que se constituem como bases distribuídas de conhecimento, o pode requerer a
existência de infra-estruturas de inovação capazes de desenvolver uma gama de actividades de
interface, para além do desenvolvimento especifico dessas bases de conhecimento;

· Adicionalmente, a necessidade de considerar “disembodied knowledge flows” requer uma di-
versificada rede de contactos e de implementar formas de transferência de conhecimento, in-
cluindo literatura técnica e cientifica, consultoria, sistemas de educação, mobilidade de pessoal,
que requerem competências próprias para serem implementados de forma bem sucedida;

· Ainda neste contexto, a atracção de financiamento directo estrangeiro associado a investi-
mentos estruturantes é hoje uma prioridade importante para Portugal, requerendo mais
uma vez competências específicas e infra-estruturas capazes de o conseguir;

· Por último, a necessidade de conceber e implementar formas alternativas de financiamen-
to da inovação, incluindo a utilização de contrapartidas em grandes compras públicas (e.g,
militares) requer também competências particularmente especificas, certamente não resi-
dentes na maioria das empresas portuguesas, que podem e devem ser concretizadas através
de infra-estruturas adequadas.

O principal argumento a considerar no contexto da concepção de um sistema de observação
de conhecimento e inovação baseia-se no facto da análise nos mostrar que a competitividade da
maioria dos sectores industriais reside de uma forma crescente na capacidade de inovar, ace-
dendo e usando conhecimento (e tecnologias) desenvolvido numa gama alargada e diversifica-
da de instituições, que se constituem como bases distribuídas de conhecimento. Este facto é par-
ticularmente aplicável ao panorama empresarial português, implicando um arranjo adequado de
incentivos, infra-estruturas e de instituições13. 

Mas para além das actividades específicas de geração de valor ao nivel do mercado, deve tam-
bém ser notado que a construção de uma sociedade inovadora implica alterações importantes
na forma de produção de conhecimento. Em particular, parece-nos particularmente importante
relembrar o enquadramento conceptual introduzido por Gibbons et al14 no que respeita à neces-
sidade de considerar a coexistência de formas tradicionais e novas formas de produção de co-
nhecimento, como na Tabela 1.
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14 Gibbons, M, et al. (1994), The New Production of Knowledge, SAGE Publ.



A análise destes aspectos reforça a necessidade de observação em dois domínios “verticais”, no-
meadamente no desenvolvimento de capacidades e de incentivos, como descrito neste documento.
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Termos para o Formas tradicionais de Formas emergentes de 
desenvolvimento produção do conhecimento produção do conhecimento
institucional (Modo 1) (Modo 2)

Contexto da produção Realizada consoante os Conhecimento produzido num
do conhecimento interesses maioritariamente contexto de aplicação

académicos de uma
comunidade específica

Abordagem Disciplinar Transdiciplinar

Capacidades Homogéneas (mais rígidas) Heterogéneas (mais flexíveis)

Organização Hierárquica e estática, Transiente e dinâmica, 
com tendência a ser mais flexível e de mudança
preservada

Controlo de qualidade Essencialmente realizado Heterogeneidade de formas,
pelos pares (Peer Review) incluindo controlo de qualidade

realizado pelos pares

Perante a sociedade Menos responsável Mais responsável e reflexiva

Tabela 1 Termos para o desenvolvimento institucional associados a formas tradicionais 
e emergentes de produção de conhecimento

Adaptado de: Gibbons, M, et al. (1994), The New Production of Knowledge, SAGE Publ.


