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1 -lntroduyao 

Com este artigo pretende divulgar-se alguns pontos de partida fundamen
tais para a realizac;ao de estudos em redor da area da «economia da inovac;ao 
e desenvolvimento tecnol6gico» - gerac;ao, desenvolvimento e difusao de no
vas produtos ou processos. 

Neste sentido, apresenta-se inicialmente uma listagem de conceitos e uma 
breve crftica (ponto 2), seguindo-se uma sfntese das principais vis6es do fen6-
meno inovat6rio como «processo» (ponto 3). As principais medidas/indicadores 
de desenvolvimento tecnol6gico, segundo uma determinada tipologia, sao su
mariamente referidas no ponto 4. A inovac;ao e as suas dinamicas particulares 
sao analisadas no ponto 5. Aqui, ap6s urn pequeno apontamento sobre o con
ceito de inovac;ao e da apresentac;ao de alguns dos principais problemas que 
a sua abordagem empfrica acarreta, referem-se soluc;6es propostas interna
cionalmente, alguns elementos metodol6gicos e resultados da investigac;ao em
pfrica efectuada na industria portuguesa. 

0 objectivo geral do artigo e, pois, mostrar alguns conceitos, medidas e 
processes que, para alem de suportarem uma «apreciac;ao intuitiva de que a 
tecnologia e importante para 0 crescimento», permitam afirmar, ap6s testes 
apropriados, que ha fortes raz6es para se considerar que o ritmo e a direcc;ao 
da mudanc;a tecnol6gica interagem com factores· econ6micos, associando-se 
cada vez mais os desempenhos macroecon6micos e a competitividade das 
empresas aos comportamentos de inovac;ao e as estrategias tecnol6gicas. 

2 - Principais conceitos sobre inovayao e desenvolvimento tecnol6gico 

No domfnio da «economia da inovac;ao e desenvolvimento tecnologico», 
area de grande proliferac;ao de conceitos, convem, numa primeira aproximac;ao, 
clarificar o significado de conceitos fundamentais. A confusao e ate a 
divergencia de conceitos sao tao assinalaveis que certos autores falam em 
«anarquia semantica em larga escala» (1). Refira-se a prop6sito que o Pro
grama SPINES (vocabulario estruturado para a ciencia e tecnologia), promovido 

(*) Grande parte deste artigo decorre da experiencia docente na disciplina de Economia da 
lnova9ao e Desenvolvimento Tecnologico (EIDT -1989-1991), 4.Q anode Economia do ISEG/ 
UTL, cujo responsavel era o Prof. Doutor A. Ramos dos Santos. 

(**) Assistente do Institute Superior de Economia e Gestao (ISEG). 
(1) Ramos dos Santos, A. (1983), p. 252. 
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pela UNESCO e destinado a facilitar o intercambio de informa<;ao no domfnio 
das polfticas cientfficas e tecnol6gicas, registava, no infcio dos anos 80, cerca 
de 10 000 termos e 75 000 rela<;6es semanticas. Neste contexto, sao meritorias 
as tentativas de clarificaqao conceptual, embora nem sempre bern sucedidas. 

Os conceitos principais que devem merecer uma reflexao previa sao os 
de: ciemcia, tecnologia, tecnica, investiga<;ao fundamental, investigaqao aplicada, 
desenvolvimento experimental, inven<;ao e inova<;ao. Estes conceitos 
«distribuem-se ao Iongo de urn eixo conceptual que come<;a no conceito mais 
global e abstracto (ciemcia) e termina no conceito mais especffico e proximo 
da realidade (inova<;ao)» (2). Conceitos mais recentes, como sejam os de 
«sistema tecnico» e de «para dig rna tecno-econ6mico>>, tern vindo a ganhar forte 
expressao e adeptos. Noutro plano situam-se os conceitos que dizem respeito 
mais especificamente a «economia do desenvolvimento», como, por exemplo, 
as fun<;6es de produ<;ao e os diferentes tipos de progresso tecnico e de 
neutralidade. Sem a veleidade de se pretender encerrar a discussao termi
nol6gica relativa a area da ciencia e da tecnologia, segue-se uma pequena 
listagem de conceitos fundamentais (diagrama 1) (3). 

DIAGRAMA 1 

Sintese de conceitos fundamentais sabre «inova~iio 
de desenvolvimento tecnologico» 

Conceitos de base 

Ciencia. - ~ o conjunto organizado de conhecimentos sabre os mecanismos de causal ida-
de dos factos observaveis, obtido atraves do estudo objective dos fen6menos empiricos. 

Tecno/ogia.- Conjunto de conhecimentos cientificos ou empiricos directamente aplicaveis 
na produc;:ao ou na melhoria de bens e servic;:os. A tecnologia e uma «potencialidade». 

Tecnica.- Combinac;:ao de facto res produtivos e operac;:oes que permitem a produc;:ao de 
urn bern ou de urn servic;:o. A tecnica e uma «realizac;:ao». 

Sistema cientifico e tecnologico.- Conjunto de recursos e actividades no dominic da 
ciencia e tecnologia em articulac;:ao com o «saber», a economia e a sociedade, cujas 
relac;:oes intemas basicas sao: as organizantes (recursos, politicas); as de continuidade 
(sistema educative), e as de impacte (economia nacional e intemacional). 

<-----------------> 

(2) /d. ibid., p. 253. Este tipo de encadeamento esta patente em varies autores e e ja quase 
urn standard dos text-books. V., por exemplo, Rosegger, G. (1896), cap. 1. 

(3) Esta listagem, com algumas adaptac;:oes, constitui no essencial urn subconjunto de uma 
outra fomecida aos estudantes para discussao, no decorrer do funcionamento da disciplina de 
EIDT. Para alem do Manual de Frascati (OCDE), as principais obras de referenda foram: Gille, B. 
(1978), Freeman, C. (1982), e Dosi, G., e outros (1988). 
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Inputs basicos 

lnvestigar;iio fundamental.- Consiste na elaborar;ao de trabalhos experimentais ou te6ri-
cos conduzidos principalmente com o objective de adquirir novos conhecimentos cien-
tificos, sem pretender uma aplicar;ao ou utilizar;ao particular. 

lnvestigar;iio aplicada.- Engloba a realizar;ao de trabalhos originais conduzidos com vista 
a aquisir;ao de novos conhecimentos, normalmente orientados por objectives praticos 
determinados. 

Desenvolvimento experimental.- Compreende todos os trabalhos sistematicos, baseados 
em conhecimentos existentes, obtidos quer pela investigar;ao, quer pela experiencia 
pnitica, com vista a produr;ao e ao estabelecimento de novos materiais, dispositivos, 
processes ou produtos ou o melhoramento dos ja existentes. 

Outras actividades cientfficas e tecnicas.- Conjunto de actividades, sem caracter signi-
ficativamente inovat6rio, cuja realizar;ao nao se inscreve, unica ou principalmente, no 
ambito de projecto(s) de I&D. Exemplos: controlo de qualidade, servir;os de informar;ao 
e documentar;ao, etc. 

Demonstrar:iio.- Execur;ao de um projecto, referente a uma inovar;ao, executado em con-
dir;oes tao pr6ximas quanto possivel das condir;oes e do contexte normal de operar;ao, 
seja no quadro de definir;ao de uma politica nacional, seja para comprovar essa inovar;ao. 

~ 
Outputs basicos 

lnvenr;iio. -ldeia (criar;ao de algo de novo), de origem cientifica ou empirica, que anteve 
um novo ou melhorado processo de produr;ao ou produto. 

lnovar:iio. - lncorporar;ao de um novo ou melhorado processo ou produto no sistema nor-
mal de produr;ao- a comercializar;ao de uma ideia; a expressao de duas oportunida-
des: a tecnol6gica e a econ6mica (mercado). 

lnovar:iio incremental. - Pequenos melhoramentos nos produtos e processes existentes. 

lnovar:iio radical.- A inovar;ao mais importante que pode originar uma mudanr;a de tecnica 
num ou mais ramos da industria, ou mesmo, originar um ou mais novos ramos de 
industria. 

Difusiio de inovar;iio.- Transferencia (alastramento) da inovar;ao do primeiro utilizador para 
outros potenciais utilizadores. 

~ 
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Muta~ao tecnologlca I Iongo prazo 

Mudanfa de «sistema tecno/6gico»- Trata-se de mudanc;:as profundas na tecnologia que 
afectam varies ramos da economia ou dao origem a outros completamente novas. 
Nestes periodos ocorrem normalmente inovac;:6es radicais e incrementais, proporcionando 
o aparecimento combinado de novas produtos, processes e estruturas organizacionais, 
dando origem a novas ufamilias» de produtos que se relacionam num dado sistema 
tecnologico. 

Mudanfa de paradigma tecno-economico.- Mudanc;:a tecnica que influencia de fonma 
global o funcionamento do sistema economico. Uma revoluc;:ao tecnologica - ou mu-
danc;:a de paradigma - verifica-se em consonancia com o desenvolvimento de um ou 
varios sistemas tecnologicos que vao nao so provocar o aparecimento de novas pro-
dutos e processes mas tambem provocar alterac;:6es nos modes de organizac;:ao eco-
nomica e social e nos comportamentos dos agentes economicos. 

~~ 

~, 

lntegrac;:ao I coerencla tecnol6gica 

Conjunto tecnico. - Combina<;:ao de tecnicas que concorrem para um acto tecnico bem 
definido. 

Fileira tecnica.- Sequencias de conjuntos tecnicos destinados a fomecerem o produto, 
cuja fabricac;:ao se faz, muitas vezes, em varias etapas sucessivas. 

Sistema tecnico.- Conjunto de coerenc1as aos diferentes niveis de todas as estruturas 
de todos os conjuntos tecnicos e de todas as fileiras tecnicas. 

As preocupa<;:6es principais que presidiram a formula<;:ao da lista supra
-indicada foram, basicamente: 

t) Resumir as posi<;:6es mais divulgadas ao nfvel da literatura referen
te a economia e gestao de cifmcia e tecnologia; 

it) Seguir de perto as defini<;:6es de organiza<;:6es internacionais vo
cacionadas para a recolha e tratamento de informa<;:ao na area da 
cifmcia e tecnologia (saliente-se as orienta<;:6es do Manual de 
Frascati- OCDE); e, 

iit) Seleccionar, sempre que possfvel, defini<;:6es de elevado grau de 
articula<;:ao entre si. 

No percurso do conceito de c1encia para o de lnova<;:ao, duas triologias 
merecem particular destaque. Sao elas: «ci€mcia-tecnol6gica-tecnica» e 
«investiga<;:ao fundamental-investigayao a pi icada-desenvolvimento experimental». 
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Na defini<;:ao de ci€mcia destaca-se a rela<;:ao necessana desta com a base 
empfrica, sem que tal signifique a redu<;:ao do conhecimento cientffico a essa 
base empfrica. Na defini<;:ao de tecnologia ressalta a liga<;:ao que esta opera 
entre a ci€mcia e a produ<;:ao em geral. Da defini<;:ao de tecnica resulta uma 
distin<;:ao muito importante: a tecnologia e urn conjunto de conhecimentos, uma 
potencialidade, enquanto a tecnica e urn conjunto de procedimentos, uma reali
zavao (4). Esta distin<;:ao e importante. A tecnologia aparece como o conheci~ 
menta sabre os processes e a tecnica o proprio processo ou metoda -
combina<;:ao de opera<;:6es de produ<;:ao. A tecnologia e, fundamentalmente, urn 
produto da ciencia e pretende actuar sabre a Natureza; a ciencia pretende 
conhecer a Natureza (5). 

Das anteriores defini<;:6es, ressaltam tres atributos principais da tecnolo
gia (6): o hardware (extensao das capacidades ffsicas e biologicas do Homem; 
ferramentas apropriadas ao aumento das capacidades menta is e . ffsicas do 
Homem); o software (produto da racionalidade humana); e, por tim, a organiza-
9ao. A tecnologia e considerada como causa e consequencia da organiza<;:ao 
social (divisao tecnica e social do trabalho). A dinamica dos tres atributos 
sugere a seguinte representa<;:ao grafica (figura 1 ): 

H - Hardware. 
S - Software. 

0- Organiza!fao. 

H 

Figura 1 

0 

s 

Gada vertice do triangulo (H-S-0) representa urn atributo da tecnologia. 
Qualquer ponto do interior do triangulo representa as propor<;:6es relativas dos 
tres atributos de uma dada tecnologia. Assim, urn manual de engenharia 
deveria aparecer proximo do vertice representando o atributo software (1). A 
figura 1 assume que a sofistica<;:ao da tecnologia implica o aumento da 
importancia de pelo menos urn dos atributos (B). Sugere-se, pois, urn trajecto 

(4) V. Ramos dos Santos, A. (1983). 

(5) A. Emmanuel, em obra de 1981, inspirando-se na 1 U tese de Marx sobre Feuerbach, 
associa as ciencias naturais a interpreta9ao do mundo e a tecnologia a transforma!faO do mundo. 

(6) Seguimos neste ponto o artigo de Hoelscher, E., e outro (1986) e Monteiro Barata, J. 
(1987). 

(?) Hoelscher, E., e outro ( 1986), p. 41. 

(8) «The feat of landing a man on the moon would map at or near the centre of the triangle 

( ... ).Hoelscher, E., e outro (1986), p. 41. 
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de desenvolvimento tecno16gico com inicio no software (modo de enfrentar o 
problema e encontrar a soluvao), assumindo o hardware uma importancia 
crescenta a medida que e necessaria materializar a soluvao. A implementavao 
da soluvao e o aumento da produvao acarretarao o dominio crescente do 
atributo «organizacional». 0 processo, fortemente marcado pela interacyao dos 
tres atributos, descrevera uma espiral no interior do triangulo- «T-path», para 
os autores - segundo coordenadas de tempo e de espayo. Em cada ponto 
da «espiral» gera-se urn «espayo de decisao>>, ortogonal em relayao ao plano 
em que se inscrevem os tres atributos da tecnologia, que avalia o «estado do 
sistema», segundo determinados juizos de valor, e define a evoluvao futura, 
muito influenciada pelo tipo de «lideranya>> e pelas «resistencias a mudanya>> 
(9). Este esquema avanva algumas pistas de reflexao. A primeira chama a 
nossa atenyao para o constante ajustamento/alteravao da importancia relativa 
dos atributos da tecnologia com o desenrolar do processo de desenvolvimento 
tecnol6gico. A segunda diz respeito ao caracter continuo do desenvolvimento 
tecnol6gico. Assim, todas as tentativas de encurtar par atalho o processo 
descrito poderao ser contraproducentes, originando retrocessos e aumentos de 
custos. Segundo OS autores: «A tecnologia nao e apenas uma peya de 
maquinaria, urn livro ou urn sistema de gestao. E a totalidade destes elementos, 
em dado momenta, existindo e variando no tempo (10).>> 

Ao nivel da segunda triologia («investigayao fundamental-investigayao 
aplicada-desenvolvimento experimental») que segue as defini96es constantes 
do Manual de Frascati, ressalta, em primeiro Iugar, a ligayao crescente de 
cada definivao a consecu9ao de objectivos praticos. Pode-se ainda dizer que 
enquanto os resultados da investigayao fundamental sao geralmente rapida e 
largamente difundidos, os resultados da investigayao aplicada e do 
Desenvolvimento Experimental nao sao difundidos ou sao-no sob protecyao 
de uma patente ou outros acordos de tecnologia (11). 0 conjunto das tres 
actividades definidas, que tern par objectivo aumentar o stock de conhecimentos 
da humanidade, designa-se par «investigayao e desenvolvimento>> (I&D) (do 
ingles, R&D- research anda development). 

Conceitos como invenvao, inovayao e difusao de lnovayao aparecem mais 
pr6ximos da realidade econ6mica e social circundante e serao objecto de urn 
estudo mais aturado no decorrer do artigo. Saliente-se, no entanto e desde 
ja, a diferenva conceptual entre «invenyao» e «inovayao». A invenyao, como 
qualquer ideia, geralmente passfvel de registo de patente, nao conduz 
necessariamente a inovayao. Certas invenv6es, par diversos motivos, nunca 
entram no sistema econ6mico, nunca se transformam em «inovay6es>>. A 
referenda a «inovay6es incrementais>> e a «inovay6es radicais» serve, nao s6 
para alertar para o diferente alcance econ6mico, tecnol6gico e social das 
inovay6es mas, fundamentalmente, para evidenciar o caracter cumulativo do 
processo de mudanva tecnol6gica. As primeiras podem ser representadas 
estatisticamente, par exemplo, par mudanyas nos coeficientes tecnicos das 

152 

(9) /d., ibid., p. 44. 
(10) /d., ibid., p. 47. 
(11) Ramos dos Santos. A. (1983). 



matrizes input-output; as segundas, implicando descontinuidade, exigem, 
geralmente, a inscri9ao de uma nova coluna ou linha numa matriz input-out
put (12). Sao as inova96es que concretizam o processo de mudanc;:a tecnol6-
gica, embora o maior ou menor impacte destas no tecido econ6mico dependa 
da intensidade com que se difundem entre os potenciais utilizadores - «difusao 
de inovayaO>>. E este processo cumulative e de Iongo prazo que, interpenetrando
-se com muta96es econ6micas, sociais, polfticas e institucionais, permite 
conceitos como «sistemas tecnol6gicos,, e «paradigmas tecno-econ6micos>>. 

3 -A inovac;:ao como processo: modelos aproximativos 

Com o objective de articular os conceitos apresentados atras, tentando 
explicar, em especial, a transforma9ao das «ideias>> em novos produtos e pro
cesses, segue-se uma abordagem de modelos explicativos da inovac;:ao. 0 pri
meiro modelo analisa o processo de mudan9a tecnol6gica como um processo 
ocorrendo em fases distintas: e o modelo «linear de inovayaO>> (figura 2) (13). 

FIGURA 2 

Modelo linear de estadios de mudanfi:a tecnologica 

Actlvldades 

.-------

Outputs 

I 
I 
I 

Descobertas / 
I 
I 

L------.--' : 
I 
I 
I 

Estadlos / 

r----------; 
I I 

:conhecimento: 
: cie ntff ico : 
I I 
I I .._ __________ ....1 

lnven~6es 

r _________ _j c-----~----J 
1 1 iConhec1mento 1 

: ldeias : : tecnico e : 
: tecnicas : : econ6mico : 

L __________ J L~!~~:~~~~-J 

Fonte: Rosegger, G. (1986), p. 9 (adap.). 

r----------
: Fabrica e : 
:equipamentos.: 
: produtos : 
L __________ j 

(1 2) Definiy6es presentes na taxonomia de Freeman-Perez apresentada em OCDE (1990a), 

p. 34. 
(13) Rosegger, G. (1986), pp. 8-10. 
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Este modelo sup6e um conjunto de «actividades••, nas quais se destacam 
as de I&D, que produzem determinados resultados (outputs), resultados estes 
que vao afectar, atraves da informac;:ao que produzem, sequencia! e linear
mente as fases ou estadios ulteriores. Cada combinac;:ao especffica de activi
dade-resultado define uma «fase ou estadio••. De forma global, o processo 
em causa caracteriza-se pela tentativa de reduzir a incerteza relativamente as 
caracterfsticas tecnicas e comerciais das ideias, atraves da pesquisa (tecnica 
e de mercado) realizada pelos diferentes agentes envolvidos. 

0 modelo em causa, apesar de elucidativo e pedagogico, enferma de 
varias limitac;:6es importantes (14): 

1) A divisao em fases estabelecida e algo arbitraria, dado que o pro
cesso e evolutivo e continuo; 

i1) 0 modelo e unidireccional e nao leva em conta os inumeros e 
complicados /oopings, feed-backs e as varias «sobreposic;:6es•• exis
tentes. Por exemplo: ha situac;:6es em que as justificac;:6es cientffi
cas so aparecem decorridos grandes lapsos de tempo apos as in
venc;:6es; apos a inovac;:ao realizam-se, geralmente, actividades de 
desenvolvimento experimental, etc.; 

ii1) 0 modelo parece descrever bem a evoluc;:ao das «inovac;:6es radi
cais•• mas me nos a das «inovac;:6es incrementa is». Contudo, sao 
estas ultimas que fazem 0 quotidiano da industria. 

A concepc;:ao «linear•• do tipo: 

•<INVESTIGA<;:AO -• DESENVOLVIMENTO --> PRODUyAO --> MERCADO» 

tem acompanhado 0 pensamento sobre ciencia, tecnologia e inovac;:ao das ulti
mas tres decadas, independentemente do facto de «inovac;:ao•• ser explicada 
fundamentalmente pela oferta de ciencia e tecnologia (technology-push, 
Schumpeter) ou pela procura, em especial, de bens de capital (demand-pull, 
Schmookler). Aparentemente, esta ultima teoria inverteria a sequencia do mo
dele «linear••. Mas, ainda neste ultimo caso, e convicc;:ao generalizada de que 
a visao sobre a <<hierarquia do conhecimento e a orientac;:ao dos fluxos•• 
permaneceu inalterada (15). 

Hoje em dia, o fenomeno da inovac;:ao e visto, antes de mais, como um 
<<processo•• (16) que comporta contfnuas e numerosas interacc;:6es e retroac
c;:6es. Alguns autores, reconhecendo a import€mcia de conceitos como <<sistema 

(1 4) Seguimos aqui a posi!fao de Rosegger, G. (1986), p. 10. Para mais pormenores v. OCDE 
(1990a), cap. 2. 

( 15) OCDE (1990a), pp. 10 e 36. 
(1 6 ) 0 proprio reconhecimento da inova!fao como «processo» e um significativo avan!fo: con

sidera-se importante «not to treat innovations as single events [mas pelo contnirio] using terms 
such as 'the process of innovation' or 'innovative activities'•• ( ... ). Lundval, B. in Dosi, G. e outros 
(1988). 
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de inovac;:ao>> (sistema produtivo, sistema educativo e sistema cientffico e tecno-
16gico), informac;:ao e «imaterial>>, prop6em a seguinte conceptualizac;:ao do pro
cesso de inovac;:ao (figura 3) (17): 

FIGURA 3 

Modele interactive de inova9ao: informa9ao/mercado 

Predominancia 
do <(imateriah> 

lnven~ao/ldeia 

I, INFORMAyAO [I Aeraviio 

/\ o\ I ~ \ /' \ (\ I\ 1 I' • 

\I ,1'/\/\./\t\t\ h 1
1

\ ,'\j \/\/\;,/'_ 1 \1\1 , 1 \;' 1,1 
I \ I 'I \ \ ' I I ' I I \ " 

1
'.1 ,/\ INOVAyAO 

MERCADO .' r \ (acontecimento) 

Predominancia / \ 
do «material" 

1
/ Difusiio '\ 

~ 

I 11 l \ 

Fonte: Godinho, M., e Carat;:a, J. (1988), p. 940. 

Podem distinguir-se, tendencialmente, dois nfveis fundamentais no processo 
de inovac;:ao: um primeiro, de caracter basicamente «imaterial>> -a gerac;:ao da 
inovac;:ao - que precede a inovac;:ao propriamente dita e onde a informac;:ao e 
dominante; e um segundo que corresponde a corporizac;:ao do <<imaterial>> no 
domfnio mercado - o acontecimento ••inovac;:ao>>, ap6s o qual se processa a 
<<difusao de inovac;:ao>>. A aleatoriedade e a interacc;:ao entre os diversos a gen
tes inovadores e subsistemas sao as principais caracterfsticas do processo de 
inovac;:ao, perspectiva, portanto, muito distinta daquela que nos e proposta pelo 
«modelo linear>>, no qual as actividades se organizam de forma pre-determina
da e sequencia! para proporcionarem «inovac;:ao>>. 

Segundo os autores, a concepc;:ao de pipe-line de inovac;:ao esta esgotada. 

(") Mira Godinho, M. e Carat;:a, J. M. G. (1990). 
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Uma representa<;ao radicalmente diferente das que ate agora tern apareci
do na literatura para esquematizar o caracter interactive do processo de inova
<;ao esta patente na figura 4. E o «modelo de inova<;ao ligada em cadeia» -
chain-linked model, de Kline e Rosenberg (18). 

Conhecimento 
cientffico e 
tecnico 
existente 

I 
I 
I 
I 

Mercado 
potencial 
~ 

F 

c : lnvento 
: e/ou 
: desenho 
I 
I 
I 
I f 

0' 

FIGURA 4 

Modelo de inova~iio ligada em cadeia 

lnvestigayao 

;: 
I 

2~ 
c : Desenho c 

! de detalhe 
: e teste 
I 
I 

cj)'f 

Empresa au sectores 

Sfmbolos no bloco inferior: 

C- cadeia central de inova"ao. 
f - «feedback loops». 

F- feedbacks particulares. 

Linhas verticais: 

Distribuiyao 
e mercado 

s 

K-R - Linhas do conhecimento para a investiga"ao e retorno. Se o problema e resolvido no Iugar 

156 

K, a linha 3 nao e accionada. 0 retorno da investiga"ao (linha 4) e problematico. 

D- linha directa entre investiga~ao e inven.;:ao/desenho. 
1- Contribui<;:ao da industria com instrumentos cientfficos. 

S- Suporte financeiro da industria para a investigayao. 

Fonte: Kline e Rosenberg, in OCDE (1990a) (adap.). 

(1 8 ) Apresentado em OCDE (1990a), cap. 2. 



Partindo da interligavao entre as oportunidades de mercado, o conhecimento 
cientffico e tecno16gico existente e as capacidades das empresas, o modelo 
combina dois tipos diferentes de interac9ao: o primeiro tern a ver com os pro
cessos internos a empresa (ou empresas organizadas em rede); o segundo diz 
respeito as rela96es que se estabelecem entre a empresa e o sistema global 
de ci€mcia e tecnologia. As rela96es internas a empresa sao representadas pelos 
fluxes horizontais no bloco inferior- «cadeia central de inovavao». 0 processo 
tern inicio na percep9ao de uma oportunidade de mercado e ou na emergencia 
de novas dados cientificos ou tecnol6gicos, seguindo-se a concep9ao analitica 
dos novas produtos e processos, desenvolvimento, produ9ao e marketing. 
Perspectivam-se dois tipos de efeitos retroactivos: liga96es continuas e 
sistematicas das diversas fases com as imediatamente precedentes (short feed
back loops); e liga96es entre o mercado e as tases a montante (long feedback 
loops). A entase colocada no desenho engineering de produtos e processos 
tern, segundo os autores, justifica9ao hist6rica, correspondendo ao caracter ba
sicamente incremental e cumulativo do processo de inovavao. Esta nol(aO, no 
contexto das fontes de inoval(ao, sobreporia-se mesmo a importancia da «in
venl(ao» (na perspectiva em que esta ultima e entendida tradicionalmente -
crial(ao de algo de «novo»). 0 segundo tipo de interacvao estabelece-se entre 
o bloco respeitante ao processo de inova9ao na empresa (ou no sector produ
tivo em geral) e, por urn lado, a «base de conhecimento cientifico e tecnol6gico» 
existente (K) e, por outro, a investiga9ao (R). Distinguem-se, pois, dois niveis: 
o do «conhecimento existente/disponivel» (K) e o das actividades que aumen
tam ou corrigem o stock de conhecimento existente (R). 

Perante o confronto com determinados problemas tecnicos no decurso do 
processo de inoval(ao, os engenheiros e tecn61ogos recorrem, em primeiro Iu
gar, ao stock de conhecimento existente (intramuros ou no exterior). Apenas 
quando estas recorrencias e tentativas se mostram infrutiferas na obtenl(ao da 
informa9ao desejada, s6 entao se decide financiar nova investiga9ao (intramu
ros ou no exterior). Mas, excluindo as exceP96es que estao por detras da gera
l(ao de inova96es radicais e pese embora a relal(ao cada vez mais apertada da 
tecnologia com a ciencia (science-related technology) (19), grande parte da ino
Val(aO industrial baseia-se, essencialmente, em conhecimento ja disponivel. Desta 
forma, explica-se porque e que a ciencia e a tecnologia, nas formas de «co
nhecimento ja existente» ou de «novas investiga96es» - (K) e (R}, res
pectivamente - se colocam ao Iongo das actividades inovadoras das empre
sas, sendo solicitadas quando preciso e em qualquer momenta. Em particular, 
esta conceP9ao ve a investiga9ao como uma actividade que acompanha o pro
cesso de inova9ao e nao uma pre-condi9ao deste (20). Estas rela96es estabe
lecidas ao Iongo da <<cadeia central de inova9ao» sao ilustradas pelas liga96es 
«0» e pelas liga96es <<K-R». 

(1 9) Freeman, C. (1982). 
(2°) OCDE (1990-b), p. 14. 
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4- A medida do desenvolvimento tecnol6gico 

A quantifica<;:ao de variaveis e fen6menos econ6micos e geralmente diffcil 
e sujeita a erros. A medida do desenvolvimento tecnol6gico e da inova<;:ao tor
na-se, por maioria de razao, um exercicio diffcil e de alcance limitado. Por 
motivos de simplifica<;:ao poderemos conceber dois grandes tipos de medidas: 
as medidas de tipo «agregado» e as de tipo «desagregado>> (21). 

4.1 - Medidas de tipo agregado 

Uma primeira aproximavao de medidas de tipo agregado refere-se aos traba
lhos de Solow-Denison. Esta aproxima<;:ao baseia-se na existencia de uma fun
<;:ao de produ<;:ao agregada. Sugere-se que, distinguindo-se entre movimentos 
ao Iongo da fun<;:ao de produ<;:ao e movimentos da propria fun<;:ao de produ~ao, 
e possfvel dividir as fontes do crescimento em duas partes: 1.1! aumento de 
factores produtivos; 2.1! aumento de produto por unidade de factor. Este aumen
to de produto que nao e devido ao aumento de factores constitui o «progresso 
tecnicO>>. Este progresso tecnico engloba multiplos aspectos que influenciam 0 

crescimento econ6mico. Estes multiplos aspectos, nao directamente 
quantificaveis, tern sido apelidados de «residual>>. Um dos primeiros autores que 
tentou estimar o progresso tecnico, sob a forma de «residual», foi R. Solow 
(22). 0 seu trabalho viria a inspirar muitas outras tentativas, nomeadamente os 
trabalhos de Denison. 

Solow, para estimar o progresso tecnico utilizou a seguinte fun<;:ao: 

Y = A(t)f(K,L), (1) 

em que A(t) e o factor de progresso tecnico (nao incorporado e neutro). 
Diferenciando em ordem ao tempo, obtem-se: 

• • • • 
Y A K L 

--=--+wk.--+ wL.--
y A K L 

(2) 

Segundo a equa<;:ao (2), a taxa de crescimento do produto e igual a taxa 
do progresso tecnico mais as taxas de crescimento dos factores ponderadas 
pelas partes dos respectivos factores no rendimento nacional (23). Solow, para 
o perfodo de 1909-1949, mostra que 87,5 % do crescimento do produto por 
homem-hora deveu-se ao progresso tecnico. 

(21 ) Seguimos, neste ponto relativo a medidas, a tipologia geral apresentada em Ramos dos 
Santos, A. (1983). 

(22) Solow, R. (1957). 
(23) Com: 
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Percebe-se que este e outros resultados empiricos sao muito sensiveis aos 
metodos utilizados para medir a quantidade de factores que intervem na fun
c;;ao de produc;;ao, nomeadamente a medic;;ao do stock de capital e a determi
nac;;ao do volume de forc;;a de trabalho. 

As contribuic;;6es especfficas de E. Denison (24) consistiram: 

1) Na introduc;;ao de processes mais sofisticados para a quantificac;;ao 
de factores (por exemplo, em relac;;ao ao factor trabalho introduziu 
aspectos de natureza qualitativa); e, principalmente, 

if) Na tentativa de desagregac;;ao do progresso tecnico ou «residual» 
de Solow em varias componentes. 

Em trabalho de 1967, com o objective de explicar as diferenc;;as entre as 
taxas de crescimento de alguns paises ocidentais, Denison, desagregou o «re
sidual» em tres componentes fundamentais: 

1.'! Deslocac;;ao de recursos (da agricultura para a industria, em espe
cial) e economias de escala; 

2." «Avanc;;os no conhecimento»; e 
3." Items residuais, incluindo aqui o aumento da eficiencia geral dos 

trabalhadores, o efeito da aplicac;;ao mais rapida dos conhecimen
tos e erros e omiss6es 

Para o perfodo de 1950-1962, nos Estados Unidos da America, Denison 
estimou que a parte dos «avanc;;os no conhecimento», que podemos considerar 
como uma proxy para o desenvolvimento tecnol6gico, no crescimento econ6-
mico verificado foi de 0,76%, cerca de urn quarto do total. Segundo a equac;;ao 
(2}, Denison estabeleceu os seguintes resultados: 3,32 = 1,37 + 0,83 + 1, 12. 

Em estudo mais recente, Denison ira estimar para o perfodo 1973-1976, 
nos Estados Unidos da America, urn «residual» negativo. Estes diferentes resul
tados mostram a sensibilidade dos estudos aos metodos e hip6teses utilizadas. 

A via utilizada par Denison tern sido objecto de crfticas (25), nomeadamente 
as de Jorgenson-Griliches (1967), que dizem que se os inputs e os outputs 
forem correctamente medidos nao havera Iugar para o «residual». Uma outra 
critica, a de Nelson (1973) refere que Denison ao isolar os factores de produc;;ao 
isola a sua interacc;;ao e cbmplementaridade. Em suma, apesar do interesse deste 
tipo de abordagem - a «contabilidade do crescimento» -, as suas limitac;;6es 
sao enormes, o que levou alguns autores a dizer que a medida do «residual» 
no crescimento econ6mico permanece o coeficiente da nossa ignor€mcia (26). 

Uma outra aproximac;;ao, diferente da abordagem anterior, e a via introduzida 
porN. Kaldor e K. Arrow. Embora estes autores estejam mais preocupados com 
a modelizac;;ao do processo de crescimento do que com a medida do progres
so tecno16gico (27), as suas contribuic;;6es sao, todavia, de considerar. 

(24) Denison, E. (1967). 
(25) Para uma exposic;:ao mais detalhada, v. Ramos dos Santos, A. (1983), pp. 294-299. 
(26

) M. Abramovitz, citado em Thirlwall, A. (1983), pp. 68-69. 
(27) Ramos dos Santos, A. (1983), p. 293. V. ainda Norris, K., e outre (1973), p. 163. 
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Em Kaldor, a capacidade de uma economia fazer crescer a quantidade de 
capital por trabalhador depende da sua capacidade para inovar. Por outro lado, 
a maioria das inova<;:6es requer mais capital por trabalhador. Deste modo, o 
investimento e o progresso tecnico sao duas faces da mesma moeda. Para 
Kaldor, e impossfvel separar os aumentos de produto devidos ao progresso 
tecnico (inova<;:6es)- desvios da fun<;:ao de produ<;:ao- dos aumentos de pro
duto devidos ao acrescimo de capital - movimentos ao Iongo da fun<;:ao de 
produ<;:ao. Nesta perspectiva, recusando a analise baseada na ccfun<;:ao de 
produ<;:ao>> neoclassica, Kaldor avan<;:a uma ccfun<;:ao de progresso tecnico>> que 
relaciona a taxa de crescimento da produtividade do trabalho nos novas equi
pamentos com a taxa de crescimento do investimento por trabalhador. E uma 
fun<;:ao que apresenta rendimentos decrescentes dado que, considerando um 
dado fluxo de inven<;:6es, as de maior potencial sao aproveitadas em primeiro 
Iugar. Esta fun<;:ao descreve o «dinamismo tecnico da economia>>: a um aumento 
do fluxo de inven<;:6es, a fun<;:ao deslocar-se-a (movimento ascendente) de forma 
que para cada nfvel de crescimento do investimento por trabalhador corresponda 
um maior crescimento da produtividade do trabalho. A «fun<;:ao de progresso 
tecnico>> de Kaldor reflecte nao s6 a capacidade de realiza<;:ao de novas inventos 
mas tambem a disponibilidade das empresas para adoptar novas metodos de 
produ<;:ao. 

Por sua vez, Arrow prop6e que o progresso tecnico faz parte de um ccpro
cesso de aprendizagem», produto da experiencia - learning-by-doing (28). Esta 
experiencia advem da repeti<;:ao de processos. Assim, quanta maior for o vo
lume de produto acumulado maior tera sido a repeti<;:ao e assim a experi€mcia 
e a aprendizagem. Mesmo considerando uma taxa de crescimento do produto 
constante, a propria substitui<;:ao de equipamentos por outros de gerac;oes 
tecnol6gicas mais recentes criara novas contextos fabris/produtivos, incitando e 
estimulando o processo de aprendizagem e o progresso tecnico. Assim, Arrow 
acaba por explicar o processo de aprendizagem e deste modo o progresso 
tecnico pelo montante de investimento realizado. 

Uma terceira aproxima<;:ao agregada, consiste em avaliar o grau de desen
volvimento tecnol6gico a partir de altera98es na estrutura econ6mica (29). Esta 
via, superficial e meramente explorat6ria, centra-se na analise da estrutura secto
rial das economias, em termos de produto e de emprego. Pressup6e-se que o 
desenvolvimento tecnol6gico e mais denso em certos sectores (por exemplo: 
industrias transformadoras, dentro destas as mais intensivas em I&D, etc.). As 
economias onde a participa<;:ao relativa destes sectores e elevada serao mais 
desenvolvidas tecnologicamente. Esta via e util para o estabelecimento provi
s6rio de compara<;:6es internacionais. 

(28) Actualmente, dais outros conceitos se justapoem: learning-by-using- aumento da efici
encia pelo usa de sistemas complexes (Rosenberg, 1982) e learning-by-interacting- envolvendo 
produtores e utilizadores, proporcionando inova96es de produto (Lundval, 1988). 

(29) Ramos dos Santos, A. (1983), p. 299. 
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4.1 - Medidas de tipo desagregado 

Ouanto as medidas de tipo desagregado, temos duas aproxima96es (30): 

uma de cariz eminentemente tecnologica, do foro do tecnologo; outra baseada 
na utiliza9ao de uma serie de indicadores abrangendo os varios aspectos da 
investiga9ao e do desenvolvimento cientifico e tecnologico. A aproxima9ao mais 
tecno16gica aparece ligada as tecnicas de analise input-output, visando-se a 
constru9ao de «matrizes tecnologicas desagregadas» (31). Estas matrizes per
mitem avaliar o grau de densidade e de desenvolvimento tecnologico. 

A segunda aproxima9ao baseia-se, como se disse, na analise de uma se
rie de indicadores. Os indicadores mais utilizados no dominio da ciencia e da 
tecnologia costumam dividir-se em indicadores de input e de output. Dentro dos 
primeiros temos: os recursos humanos cientificos e tecnicos e os recursos finan
ceiros em I&D. 

Os indicadores de output, mais dificeis de obter e de analisar, sao, funda-
mentalmente: 

1) lndicadores sobre patentes; 
if) Balan9as de pagamentos tecnol6gicos; e 
iii) lndicadores de intensidade tecno16gica. 

Em rela9ao as patentes - certificados de propriedade que conferem urn 
direito de monop61io por um periodo limitado sobre uma ideia com utiliza9ao 
industrial - e preciso dizer que estas sao estabelecidas para fins administrati
vos e nao para servirem especificamente de indicador de desenvolvimento 
tecnol6gico. Todavia, tem constitufdo a principal fonte para tal tim. Algumas das 
principais criticas que se fazem as patentes como medida de desenvolvimento 
tecnol6gico sao: 

1) As patentes nao tern todas a mesma importancia; 
if) As empresas de menor dimensao tem maior propensao ao registo 

de patentes do que as de grande dimensao; 
iii) Ha diferen9as importantes nos sistemas nacionais de patentes, o 

que dificulta a compara9ao internacional; 
iv) A legisla9ao sobre patentes varia no tempo, reduzindo bastante a 

qualidade das series estatisticas; e 
v) Nem todos os avan9os cientfficos e tecnologicos sao alvo de re

gisto de patente, preferindo-se bastas vezes o segredo total ou o 
registo puramente estrategico para bloquear a concorrencia. 

Na pratica, os indicadores de patentes mais utilizados sao adapta96es de 
«patentes (ou desenhos industriais ou modelos de utilidade) registadas (ou em 
vigor) por 1000 (ou outro numero) trabalhadores cientfficos e tecnicos». Os indi
cadores sobre patentes sao muitas vezes apontados como indicadores de ino
va9ao, embora, em rigor, devam ser considerados indicadores de inven~o (cons
dentes das limita96es atras referenciadas). 

(3°) Ramos dos Santos, A. (1983). 
(31) /d., ibid., p. 300. 
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Em relayaO as <<balanyas de pagamentos tecnol6gicos»' podemos dizer que 
estas <<constituem o registo de fluxos internacionais respe~antes a compra e 
venda de conhecimentos e de informa96es de caracter tecnol6gico». Em geral, 
as balanyas de pagamentos nacionais nao fornecem informa96es adequadas 
para a constru9ao de uma balan9a de pagamentos tecnol6gicos. A sua utiliza
yao levanta tambem diversos problemas estatisticos e de interpretayao. Entre 
eles, temos os fluxos (pagamentos e recebimentos) que se processam no inte
rior das empresas transnacionais ou globais que nao reflectem necessariamen
te o valor de tecnologia transferida. Por outro lado, os contratos de transferen
cia internacional de tecnologia nao sao a unica via de aquisiyaO de tecnologia. 
A par destes temos o investimento directo estrangeiro (cujos inputs tecnol6gicos 
- equipamentos, know-how, gestao, etc. - sao dificilmente mensuraveis) e, 
ainda, a importa9ao de tecnologia incorporada em bens de equipamento. Em 
suma, e necessaria complementar OS indicadores da balanya de pagamentos 
tecnol6gicos com outras informay6es, por exemplo, a referente ao comercio ex
terno de bens de equipamento e a utiliza9ao de Indices de intensidade tecno-
16gica dos produtos. 

Registe-se, por tim, as tentativas de medir o desenvolvimento tecno16gico 
atraves de uma bateria de indicadores. 0 resultado principal e a obten9ao de 
urn fndice sintetico de desenvolvimento tecnol6gico (32). 

5 - 0 processo de inovac;ao: indicadores e estudos empfricos 

Os pr6ximos paragrafos pretendem reflectir mais em particular sobre o con
ceito de inova9ao. Descrevem-se exemplos de problemas inerentes ao estudo 
aplicado da inovayao, alguns indicadores possfveis e resultados de estudos 
empfricos. 

5.1 - Conceito de inova~ao e as dificuldades da analise empirica 

A defini9ao do que e <<inova9ao, constitui desde logo uma seria interroga
yao que pode merecer diferentes respostas de acordo com os indicadores dis
ponfveis e os objectivos em vista. A maioria das defini96es associa o conceito 
aos aspectos tecnol6gicos da introduyao de novos (ou melhores) produtos ou 
processos. Contudo, sao comuns outras concep96es, mais gerais, que fazem 
englobar, por exemplo, as muta96es organizacionais e de gestao verificadas, 
muito para alem da analise estrita ao nfvel dos equipamentos, sistemas e dispo
sitivos. Ja J. Schumpeter (33) admitia cinco tipos de inova9ao: 
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1) lntrodu9ao de urn novo produto; 
2} lntrodu9ao de urn novo metoda de produ9ao; 
3} A abertura de urn novo mercado; 

(32) V. Ramos dos Santos, A. (1983), e Monteiro Barata, J. (1987). 
(33) Schumpeter, J. (1934). 



4) Explorac;:ao de novas fontes de abastecimento de materias-primas 
ou produtos semi-acabados; e 

5) lmplementac;:ao de novas formas de organizac;:ao industrial. 

E ainda importante distinguir entre «inovac;:ao de produto» e «inovac;:ao de 
processo,: a primeira significa «comercializac;:ao de um produto transformado 
tecnologicamente»; a segunda diz respeito «as mudanc;:as na tecnologia do pro
cesso de produc;:ao de um produto, (34). 

A abordagem empfrica da inovac;:ao, nomeadamente em termos da analise 
historica de uma massa enorme de inovac;:oes (amostras recolhidas de inova
c;:oes) (35), acarreta, de facto, varios problemas. Se se definir a inovac;:ao como 
«a prime ira introduc;:ao co mercia I de um produto ou processo>>, e preciso saber 
bern o significado das expressoes «primeira» e «comercial>> (36). Acontece que 
o produto ou processo lanc;:ado no mercado nao permanece inalterado apos a 
difusao. Dada a evoluc;:ao tecnica constante, ha quase sempre uma serie de 
novas produtos melhorados, com novas especificac;:oes, dimensoes, etc. Estas 
novas versoes podem ser tao ou mais importantes do que o produto ou pro
cesso introduzido inicialmente. No limite, nao se sabe quando e que se esta 
perante uma outra inovac;:ao. Em relac;:ao a comercializac;:ao, ha varias hip6te
ses: algumas firmas anunciam a comercializac;:ao logo apos terminadas as ope
rac;:oes de desenvolvimento experimental, outras sao mais cautelosas e fazem
no mais tarde. Todavia, na maioria das inovac;:oes o trabalho de desenvolvimento 
continua apos o infcio da comercializac;:ao, dados os problemas que geralmente 
surgem. Os desfasamentos temporais entre a «invenc;:ao>> e a «inovac;:ao>> sao 
geralmente elevados e irregulares (37), o que dificulta o estabelecimento de li
gac;:oes inequfvocas entre os dais fenomenos. Se a este panorama adicionar
mos o clima de segredo que geralmente rodeia as actividades de invenc;:ao e 
de inovac;:ao, nao e diffcil concluir pelas grandes dificuldades com que nos 
deparamos no estudo da inovac;:ao, em particular da sua dinamica de Iongo 
prazo. E: de considerar tambem que na maioria dos casas o ana de introduc;:ao 
comercial e pouco significativo em termos do impacte economico e social da 
respectiva inovac;:ao. Tambem a propria distinc;:ao entre «inovac;:ao de produto» 
e «inovac;:ao de proceSSO» nao e pacifica. Dais exemplos. 0 «ar condicionado» 
ao ser utilizado, em primeiro Iugar, nas fabricas texteis e nas artes graticas 
(melhoramento do processo de produc;:ao) pode ser considerado uma «inova
c;:ao de processo>>. Mas dada a crescente vulgarizac;:ao da sua utilizac;:ao ao nfvel 
dos escritorios, habitac;:ao privada, etc., pode ser vista como um produto novo 
das industrias electrica e electronica. A «bussula giroscopica>>, utilizada em pri
meiro Iugar como instrumento de explorac;:ao do Polo Norte, sectorialmente 
poderia ser integrada na «instrumentac;:ao» mas, dada a sua larga utilizac;:ao 
actual na navegac;:ao aerea e maritima, deveria incluir-se no sector dos trans-

(34) OCDE (1990b), p. 8. 
(35) Uma amostra muito utilizada, embora geralmente actualizada e adaptada, e a de Jewkes, 

J. e outros (1969). 
(36) Rosegger, G. (1986), p. 154. 
(37 ) Dos diversos estudos existentes sabre o problema do lag inven<;:ao-inova<;:ao, pode con

cluir-se que existe uma grande variabilidade, nao podendo extrair-se qualquer tipo de lei ou pa
drao comum. 
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partes. Outre problema subsiste. A bussula girosc6pica seria urn melhoramento 
da bussula magnetica («melhoria do produto») ou «novo produto>>, dada a sua 
fundamentac;ao tecnica completamente nova (38)? 

5.2- 0 futuro «Manual da lnova~iio» da OCDE e dos indicadores de inova~ao 

T odas estas diferentes especificac;oes da inovac;ao, a sua dinamica, o seu 
impacte econ6mico e social (inovac;ao radical/incremental) e as dificuldades da 
abordagem empfrica chamam a nossa atenc;ao para a complexidade da nature
za do fen6meno, bern evidenciada nos modelos acima expostos, em particular 
no de Rosenberg e Kline. Oeste modo, parecem evidentes as dificuldades 
conceptuais e metodol6gicas que se levantam quando se pretende levar a efei
to estudos empfricos sabre a inovac;ao, exigindo fontes de informac;ao que re
flictam esta diversidade. 

Com o objective de facilitar estes estudos, tern sido recentemente efectua
dos esforc;os a escala da OCDE para a definic;ao de urn «Manual da lnovac;:ao>> 
(39) que a semelhanc;a do Manual de Frascati para as actividades de I&D, uni
formizasse e sistematizasse a recolha de informac;ao sabre os diversos aspec
tos do processo de inovayao nos diversos pafses. Experi€mcias recentes tidas 
como exemplos sao: as dos pafses n6rdicos, da ltalia, da Franc;a e da Alema
nha. 

Para OS mentores deste «Manual da lnovac;ao>>, 0 objective central e «pro
videnciar dados compatfveis, coerentes e analisaveis sabre: 

t) A estrutura e as caracterfsticas do processo de inovayao na indUstria; 
it) As principais fontes e obstaculos as actividades de inovac;ao (inclu

indo o papel das iniciativas publicas); e 
iit) Os nfveis das actividades de inovac;ao e dos outputs, a sua distri

buic;ao intra e intersectorial e os efeitos na perfomance das empresas 
(40). 

Segundo o «Manual da lnovac;ao», os dados hoje existentes sabre inova
c;ao e tecnologia sao de tres tipos: 

1.2 Dados sabre inputs de I&D, recolhidos segundo os ditames do 
Manual de Frascati; 

2.2 Dados sabre patentes; e 
3.2 Dados bibliometricos. 

Este conjunto de informac;ao, apesar de ter permitido efectuar importantes 
estudos empfricos e deles retirar importantes conclus6es, possui bastantes limi
tac;oes. Par exemplo, a utilizac;;ao de dados sabre I&D esta associada a uma 
sobrevalorizac;ao da investigac;ao no processo de inovac;ao, nao evidenciando a 
estrutura interna do processo de inovac;ao; a utilizac;ao de patentes subvaloriza 
a actuac;ao das grandes empresas, etc. De facto, ja o Manual de Frascati fazia 
notar que a inovac;ao consistia numa serie de passos de ordem cientffica, tec
nica, comercial e financeira, essenciais para o sucesso da inovac;ao. «1&0 e 
apenas um desses passos (41).>> Para o proprio «Manual da lnovac;ao>>, as 

· (38) Para maier desenvolvimento v. Kleinknecht, A. (1984). 
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(39 ) OCDE (1990b), redigido par Keith Smith e Mikael Akerblom (versao preliminar). 
(40) /d., ibid., p. 10. 
( 41 ) OCDE (1980) (Manual de Frascati), pp. 132-133. 



actividades de 1&0 e as actividades nao 1&0 - formando em conjunto «as 
actividades inovadoras» - sao os aspectos centrais a inquirir. As actividades 
nfw I&D sao constituidas por: desenho, engineering, ensaios, marketing, aquisi
c;:fw de tecnologia nao incorporada (patentes, know-how, etc.) e aquisic;:ao de 
tecnologia incorporada (maquinas, equipamentos, etc.). 

Na base destas considerac;:6es, o «Manual da lnovac;:ao» prop6e uma lista 
mfnima de indicadores a incluir em inquer~os nacionais ou internacionais sabre 
inovac;:ao (quadro 1 ). 

QUADRO 1 - Lista de indicadores de inovagao 

1 - Objectivos da inovar:ao: 

Objectives tecnol6gicos. 
Ao nfvel da inovagao de produto. 
Ao nfvel da inovagao de processo. 

2- Factores de inovar:ao: 

Fontes de ideias inovadoras: 

Fontes intemas. 
Fontes extemas. 

Fontes que contribufram para o sucesso da inovagao: 

Fontes intemas. 
Fontes extemas. 

3 - Barreiras a inovar:ao: 

Factores econ6micos. 
Potencial de lnovagao. 
Outros. 

4- Ntimero de firmas que introduziram inovar:oes de produto ou de processo 
(relativizado pe/o ntimero de empresas do sector ou empresas «respondentes» 
do sector). 

5 - Parte das vendas e exportar:oes com origem nos novas produtos introduzidos 
no mercado durante os tiltimos tres anos. 

6 - Parte das vendas com origem em produtos na fase de introdur:ao do ciclo de 
vida do produto. 

7 - Organizar:ao de /&D. 

8 - Cooperar:ao em /&D. 

9 - Custos da inovar:ao. 

Fonte: OCDE (1990b). 

5.3- Os estudos empiricos na industria portuguesa: o estudo GEPIE 

Em Portugal, dado que a experi€mcia de apoio a inovac;:ao industrial e relati
vamente recente, nao se disp6e, como seria desejavel, de urn numero satisfat6rio 
de estudos empiricos globais que permitam avaliar, em primeiro Iugar, o estado 
da situac;:ao das actividades inovadoras e, em segundo Iugar, o impacte quan
titativa das politicas de inovac;:ao. 
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Porem, tem-se acentuado o reconhecimento da necessidade deste tipo de 
estudos em Portugal. Como exemplo disso, decorreu a primeira fase de um 
projecto conjunto CISEP-GEP/MIE, com o prop6sito de caracterizar a inova<;:ao 
na industria portuguesa, inicialmente designado por Projecto INDINOVA
lndustria/lnova<;:ao (42). 0 objective geral e a prazo deste projecto era o de consti
tuir um «observat6rio sabre a tecnologia e a inova<;:ao» em Portugal. As princi
pais areas em analise foram: as estrategias empresariais face a inova<;:ao; OS 

factores de inova<;:ao nas empresas/estabelecimentos; as barreiras a inova<;:ao; 
a inova<;:ao em produtos; os novas materiais; a inova<;:ao de processes; a ino
va<;:ao na gestao; as actividades de 1&0 e outras actividades cientificas e 
tecnol6gicas; o financiamento da inova<;:ao e das actividades de 1&0; o impacte 
das actividades inovadoras nos factores de produ<;:ao; e, a caracteriza<;:ao dos 
equipamentos mais utilizados nas empresas/estabelecimentos. A concretiza<;:ao 
do estudo passou pela realiza<;:ao e analise de um inquerito postal - 13 capf
tulos, referidos aos anos de 1989-1990 ou ao trienio 1987-1988-1989- a uma 
amostra representativa das industrias extractivas e transformadoras segundo os 
estratos: dimensao, regiao e sector de actividade. Obtiveram-se 1 026 respos
tas, com uma taxa de resposta superior a 30%, podendo, pois, considerar-se 
boa a aderencia das empresas, apesar da complexidade do inquerito. 0 estudo 
do CISEP/GEPIE, concebido independentemente da experiencia do «Manual da 
lnova<;:ao» da OCDE, mostrou, a posteriori, forte identifica<;:ao nos objectives 
gerais, nos temas e nas formula<;:6es especfficas das questoes. 

De seguida, evidenciam-se alguns resultados obtidos no estudo segundo 
tres topicos seleccionados, de certa forma mais ligados a problematica que se 
tem vindo a discutir no artigo: actividades de 1&0, performance inovadora e re
sultados das actividades inovadoras (patentes, venda de tecnologia e «suces
so» comercial da inovac;:ao). 

Quanta as actividades de investiga9ao e desenvolvimento (1&0) e outras 
actividades cientfficas e tecnicas (OAC& T) nos estabelecimentos (unidade de 
inquiri<;:ao basica), os autores concluem o seguinte: 
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1) Relativa saliencia das actividades de 1&0 realizadas no exterior dos 
estabelecimentos (13,6% dos estabelecimentos respondentes 
prosseguem 1&0 no exterior, contra 10,9% intramuros -
percentagem em rela<;:ao as respostas validas); 

il) lmporti'mcia relativa da associa<;:ao com universidades e compra de 
servi<;:os ao estrangeiro (41 ,8% e 38%, respectivamente); 

ii1) Maior generalizac;:ao dos laboratories de controlo de qualidade 
(55,9%) em rela<;:ao aos gabinetes de projectos (40,9%) e aos cen
tres de documenta<;:ao tecnica (40,7%); 

iv) 0 escalao para as despesas de 1&0 mais referido e o que vai de 
5000 cantos a 50 000 cantos (41 ,5%) (para 82 respostas validas); e 

v) Como principal fonte de financiamento das actividades de 1&0 (que 
constitui apenas uma parte do financiamento total da inova<;:ao) apa
recem destacadamente os «fundos pr6prios» (94,7%) (43). 

(42) GEPIE (1991). 
( 43 ) /d., ibid., p. 9.2. 



0 estudo conclui tambem que existe uma forte assimetria na distribuit;ao 
das despesas em 1&0. Detecta-se que os quatro estabelecimentos com maio
res nfveis de despesa em I&D (mais de 100 000 cantos) sao responsaveis por 
quase metade de toda a despesa em I&D registada no lnquerito (49,4%}. Esta 
situat;ao e bem evidenciada pelo valor do fndice de Gini calculado (G = 0,68}. 

Com base na analise da regressao (atraves do ajustamento de duas fun
t;6es potencia-elasticidade constante), tentou-se «saber se a actividade de I&D 
aumenta ou nao mais do que proporcionalmente com a dimensao dos estabeleci
mentos (volume de vendas e pessoal ao servit;o)» (44). Conclui-se pela apa
rente inexistencia de efeitos mais do que proporcionais da dimensao dos esta
belecimentos sabre o nfvel das actividades de I&D (efeitos de escala), com base 
nas respostas ao inquerito (45). 

A «quantidade» e os tipos de inova9ao na industria portuguesa, de forma 
sumaria, estao patentes nos quadros 2, 3, 4 e 5. 

0 numero de empresas que procedeu ao lant;amento de um ou de varios 
novos produtos nos ultimos tres anos nao parece ser muito elevado, comparativa
mente ao numero de empresas que procedeu a melhoria de produtos (quadro 2}. 

QUADRO 2 

lnova~oes em produtos 

lnovar;ao em produtos NUmero de respostas «sim" 

Urn novo produto oooooooooooooooooooooooooooooooooo 155 
Varios novos produtos 00 0000 oooo 0000000000 oooooo 275 
Melhoria de produtos existentes 0000000000 710 
Numero de inovac;:oes de produtos OOOOooo 1140 
Numero de estabelecimentos amostra 0000 1025 

Percentagem em relac;ao 
ao total de estabelecimentos 

15,2 
26,8 
69,2 

100,0 

Nota - o numero total de estabelecimentos nao e igual a soma das respostas «sim» visto 
que elas podem ser cumulativas. 

Fonte: GEPIE ( 1991 ), p. 4.1. 

(44) /d., ibid., pp. 9.20-9.21. 
(45) 0 resultado final foi: 

1) I&D = 0,073 x (Vendas) (0,518) 

R2 = 0,27; F = 24,3; R2 = 0,28 

2) I&D = 0,041 x (Pessoal) (0,813) 

R2 = 0,32; F = 30,7; R2 = 0,33 
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Quanto a produ9ao ou utiliza9ao de «novos materiais», os resultados apura
dos foram os seguintes (quadro 3): 

QUADRO 3 

Utilizat;iio ou produt;iio de alguns «novos materiais» 

NUmero 
Sim NBo de respostas 

Utilizador ....................... 158 (15,4 %) 731 (72,2%) 889 (86,6 %) 

Produtor ........................ 44 (4,3%) 778 (75,8 %) 822 (80,1 %) 

Fonte: CISEP/GEPIE (1991), p. 5.1. 

Os resultados apresentados acima mostram a posi9ao relativamente fraca 
da industria portuguesa no plano actual da chamada «hiperescolha de mate
riais». 

Quanto as inovay6es de processos, 0 numero de empresas apurado pelo 
estilo e bastante razoavel- 367 (35,8%). Os resultados constam no quadro 4. 

QUADRO 4 

lnovat;iio de processes 

lntrodw;:ao de novas processes. 
Melhoria dos processes existentes. 
Numero de inova~t6es. 
Numero de estabelecimentos. 

Fonte: CISEP/GEPIE (1991), p. 6.1. 

Sim 

367 (35,8 %) 
759 (74,0 %) 

1126 
1026 (100,0 %) 

416 (40,5 %) 
158 (15,4 %) 
574 
- (100,0 %) 

Dando corpo ao conceito abrangente de «inova9ao» adoptado no estudo, 
OS autores identificaram «1 0 praticas de gestao cuja ocorrencia e considerada 
como inovadora e 1 como conservadora - a concentra9ao da decisao na 
administra9ao/gerencia» (46). 

(46) /d., ibid., p. 7.1 
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A sfntese dos resultados consta no quadro 5. 

OUADRO 5 

Pralicas de gestao adoptadas ou aperfei~oadas 
nos ultimos tres anos nas empresas 

Pr8ticas de gestae 

Planeamento estrategico e gestae par objectives ................................ . 
Concentrayao da decisao na administrayao/gerencia .......................... . 
Analise do mercado ............................................................................... . 
Aedes de comercializayao ..................................................................... . 
Novas metodos de gestae de stocks. . ................................................. . 
Fixayao de objectives em consumes de materias-primas ................... . 
Fixayao de objectives em con sumas de energia ................................. . 
lnformatizayao da gestao ....................................................................... . 
Reconversao das actividades da empresa ........................................... . 
Formayao pro fissional e estfmulos a participayao ............................... . 
Funcionamento orgaos intemos de concertayao social ....................... . 
Numero de estabelecimentos que responde ram .................................. . 

Fonte: GEPIE (1991), p. 7.1. 

NUmero 
Percentagem 

de inova'r6es 

324 31,6 
306 29,9 
372 36,3 
292 28,5 
277 27,0 
270 26,3 
192 18,7 
490 47,8 

71 6,9 
342 33,3 

37 3,6 
1025 

100,0 

Um elemento que se destaca neste quadro e a importancia da «infor
matizac;:ao da gestao», embora o seu significado seja dubio: «Nao podemos saber 
o que significa exactamente mas sabemos da observa9ao da pratica das em
presas que, em alguns casas, apenas representa passos muito curtos como a 
simples aquisic;:ao de um computador (47)." 

Como primeira abordagem dos resultados das actividades inovadoras (cujo 
desenvolvimento mais aturado e efectuado no estudo, principalmente, ao nfvel 
dos resultados concretes da inovac;:ao de produto e de processo), o estudo re
vela «a fraca propensao da industria portuguesa para o registo de patentes (5,9% 
dos estabelecimentos respondentes), assim como a inexpressiva capacidade das 
empresas/estabelecimentos portugueses em se integrarem nos fluxes nacionais 
e internacionais de tecnologia (venda de tecnologia- 2,9%)» (48). 

No que se refere ao «sucesso (comercial) da inovac;:ao», os autores selec
cionaram: <<a parte (percentagem) das vendas totais (ou valor bruto da produ9ao) 
do estabelecimento em 1989 que teve origem nas inova96es introduzidas em 
1987-1988-1989». Como se pode verificar, o indicador introduzido e semelhante 
ao definido no «Manual da lnovac;:ao» da OCDE. Responderam a questao 347 
estabelecimentos, tendo-se criado cinco escal6es para as respostas. E o esca
lao de 5% a 25% das «Vendas totais de 1989 que teve origem em inovac;:oes 
dos anos de 1987-1988-1989» o mais representative dos resultados comerci
ais da inovac;:ao na industria portuguesa. 

(47) /d., ibid. 
(48) /d., ibid., p. 9.4. 
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Refira-se, por tim, que todos estes resultados do estudo CISEP/GEPIE apa
recem «cruzados>> por escal6es de dimensao dos estabelecimentos, regiao e 
sector. 

Desenvolvimentos subsequentes (na continuayao do estudo CISEP/GEPIE), 
tratam os resultados segundo o «tipo de propriedade do capital», «sectores» 
(nova agrega9ao a 25 sectores, em vez dos anteriores 48) e «pertenya ou nao 
ao grupo dos estabelecimentos que tenham beneficiado do PEDIP» (49). 

Algumas notas conclusivas 

A complexidade conceptual que rodeia todas as actividades de inovayao 
- entendidas estas como actua96es concretas que provocam mutayao tecnol6-
gica -, associada as diferentes Vis6es da inovayaO como «proceSSO» e a fragi
lidade das «medidas» de inovayao e de desenvolvimento tecnol6gico, dificultam 
a abordagem empfrica da inovayao e da difusao tecnol6gicas. Em suma, ape
sar dos esforyos crescentes de investigayao na area da «economia da mudan
va tecnol6gica», persistem as dificuldades da recentragem da inovayao no con
texte do crescimento econ6mico, da produtividade e da competitividade das 
empresas. Varias raz6es explicativas existem para este facto, nao sendo a me
nos importante o deficiente sistema de informavao existente sobre cifmcia, tec
nologia e inovayao que tem impedido, em particular, uma reflexao aprofundada 
sobre os impactes da mudanya tecnol6gica. Conforme referido, as recentes ini
ciativas da OCDE («Manual da lnovayao»), dando sequencia e aprofundando 
outras ja estabelecidas (como, por exemplo, o Manual de Frascat1), permitirao 
a colecyao de nova informagao sistematizada e suficientemente desagregada, 
obtida, principalmente, sob a forma de inqueritos especfficos, incidindo sobre 
as formas que revestem as actividades inovadoras, as suas fontes e condicionan
tes. Com este contribute sera possfvel ensaiar novas abordagens e responder 
a uma serie de quest6es que poderao ir desde a forma como as actividades 
inovadoras afectam a competitividade das empresas ate ao modo como se al
tera a relayao entre as despesas em I&D e os resultados da inovayao, passando 
pela analise da importancia dos utilizadores e dos fluxos internacionais de 
tecnologia como fontes de inovayao nas empresas. As respostas a estas e outras 
quest6es poderao contribuir para a ultrapassagem do actual «relativamente 
primitive estado de conhecimentos» nestes domfnios (50). Dando a palavra a 
G. Eads: «We are not putting the finishing touches on a well understood edifice 
called 'The Economics of Technological Change'. Instead (we) are labouring at 
a much earlier stage; on in which the surprises produced by even simple 
correlations might be enough to cause us to go back to our plans to see if we 
are even constructing the right structure (51)». 

( 49) Ver GEPIE (1992). 
(50) G. Eads, «Comment», in z. Gliliches (ed.) 1987, R&D, Patents and Productivity, p. 152, 

citado em OCDE (1990b), p. 53. 
(51 ) /d., ibid. 
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