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MOVIMENTOS ECONOMICOS DE LONGO PRAZO 
EINOVACAO 

Jose M. Monteiro Barata (*) 

1 - lntrodu~ao 

0 tema ccMovimentos econ6micos de Iongo prazo e inova<;ao, privilegia 
a macroeconomia e o Iongo prazo, tendo como principal preocupac;tao a analise 
do comportamento da inova<;ao e das inter-relac;toes que esta estabelece no 
decorrer do processo de desenvolvimento econ6mico de Iongo prazo (ondas 
longas). 

A partir dos anos 50, as teorias do crescimento substitufram progressiva
mente os estudos em redor das flutuac;{Oes econ6micas. Porem, ap6s a segunda 
metade dos anos 70, notou-se urn renovado interesse no estudo das chamadas 
ccondas longas ... 0 motivo especial para esse ccrenascimento, deveu-se a crise 
econ6mica mundial e ao aparente falhan<;o das analises de curto prazo para 
a sua explicac;tao. 

0 relativo esquecimento a que ate af foram votadas as teorias das 
flutua<;oes econ6micas nao se deve apenas a generaliza<;ao do pensamento 
neoclassico, salientando a tendencia para o equilfbrio inerente ao sistema, mas 
tambem devido: 1) a dispersao das teorias sobre as ondas longas por urn 
grande numero de obras; il) a manifesta tendencia das teorias para a mo
nocausalidade; iii) a confusao entre causae efeito na explicac;tao do fen6meno; 
e, por tim, iv) a dificuldade dos testes empfricos. 

Com o objectivo de estabelecer urn ponto de partida suficientemente 
acolhedor das principais teses sobre o assunto em questao, iniciaremos o artigo 
com ccTeorias das ondas longas»- ponto 2. 0 ponto 3 - <<Ciclos de vida da 
inova<;ao e ondas longas,- consistira no aprofundamento de uma teoria 
referida anteriormente, evidenciando as vantagens do ecletismo na materia e 
a utilidade dos estudos empfricos. <•Sistemas, paradigmas e traject6rias: 
mutac;tao tecnol6gica no Iongo prazo, - ponto 4 - dara conta de certos trac;tos 
da investigac;tao que se faz actualmente neste domfnio, assim como de algumas 
polemicas que vao surgindo. Terminaremos o artigo com algumas <•Con
clusoes, "- ponto 5. 

2 - Teorias das «Ondas longas» 

Os primeiros estudiosos do fen6meno das ondas longas -Von Gelderen 
(1913), Pareto (1913), Kondratiev (1925) e De Wolff (1929)- observaram-nas 

(*) Assistente do Institute Superior de Economia e Gestae e membro da equipa de Economia 
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atraves, principalmente, das estatfsticas sabre pre~os e produ~ao. Conside
ravam a onda longa como urn fen6meno ciclico e end6geno, subjacente ao 
funcionamento do sistema capitalista. 

Depois de Business Cycles, de Schumpeter (1939), onde a ideia de 
macrociclo e associada ao nome do economista russo N. Kondratiev (1925, 
1935), tern aparecido diversas teorias salientando o papel das inova~oes nas 
ondas longas. lremos entao agora sintetizar estas teorias, classificando-as 
segundo a enfase que colocam na periodicidade abundancia/escassez de 
determinados factores de produ~ao, nas fases ascendente e descendente da 
onda longa, a saber: 1) capacidade empresarial e inova~ao; 2) capital; 
3) trabalho; e 4) produtos primarios (Delbeke, J., 1984). 

2.1 - Capacidade empresarial e lnovac;ao 

Em rela~ao ao grupo de teorias que coloca a tonica na rela~ao especifica 
entre os movimentos econ6micos de Iongo prazo e a frequencia e a intensidade 
das inova~oes devemos considerar as teses de Schumpeter, Mench, Klein
knecht e Duijn. Este ultimo autor, pela natureza globalizante da sua teoria e 
pelo interesse dos seus estudos empiricos, sera apresentado mais a frente 
(ponto 3). Factor comum a estes autores e o papel quase exclusive desem
penhado pela inova~ao tecnol6gica na dinamica do desenvolvimento econ6-
mico. 

Na sua obra Business Cycles (1939), Schumpeter aceita o fen6meno dos 
ccciclos longos .. de Kondratiev, avan~ando, no entanto, uma nova explica~ao: 
a dinamica da inova~ao como determinante do comportamento cfclico do 
sistema econ6mico. Para Schumpeter, os cccachos» irregulares de inova¢es 
sao cruciais para o desenvolvimento. A iniciativa do empresario inovador 
concretiza-se na explora~ao do potencial dos fluxos descontinuos de inven¢es. 
A introdu~ao destas inven~oes no mercado (inova~ao) vai criar novas 
oportunidades de lucro, atraindo uma larga franja de competidores que ao in
vestirem nos novos sectores em expansao vao proporcionar uma situa~ao de 
boom econ6mico. Com o desenvolvimento do referido processo concorrencial, 
reduzir-se-ao, progressivamente, as margens de lucro propiciadas pela inova~ao 
(como no modelo da mais-valia extraordinaria de Marx), reduzindo-se a 
propensao ao investimento e o crescimento econ6mico. Mas, antes de se 
alcan~ar urn qualquer ponto de equilibria, o processo reiniciar-se-a por efeito 
de uma nova onda de inova¢es (Freeman, C., e outros, 1982). 0 processo 
de difusao da inova~ao, neste contexto, acontece quando se torna evidente a 
possibilidade de as inova~oes basicas ou radicais gerarem superlucros, subs
tituindo velhos produtos e processos. Este ccefeito de aglomera~ao» de 
competidores -band-wagon effect- e extraordinariamente importante. Ele 
originara subsequentes inova~es inter-relacionadas devido a que a ••comitiva 
de imitadores .. tende a inovar sobre a inova~ao radical e criar inova~oes 
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secundarias em produtos, processes e estruturas organizacionais ( «cachos de 
inovac;oes" ). Este processo fundamentara, do ponto de vista econ6mico, a fase 
ascendente da onda longa (1). 

Apoiando-se nos trabalhos de Kondratiev, Schumpeter define quatro fases 
da onda longa: prosperidade, recessao, depressao e recuperac;ao. A parte 
superior do ciclo (ponto de inflexao) e determinada pelo desaparecimento dos 
lucros de monop61io relatives a introduc;ao da inovac;ao, ap6s a generalizac;ao 
do produto ou do processo pelos imitadores. A parte inferior do ciclo ocorre 
depois da ••destruic;ao criadora .. provocada pela depressao. Para Schumpeter, 
a recuperac;ao dar-se-a definitivamente quando aparecerem novos bens de 
consumo e novos metodos de produc;ao, novos mercados e transportes, assim 
como novas formas de organizac;ao industrial. No entanto, Schumpeter nao 
esclarece por que e que os «cachos» de inovac;ao surgem com uma dada 
periodicidade de 45 a 60 anos (Delbeke, J., 1984). 

Urn outro autor dentro deste grupo e Mensch, cuja principal obra e 
Stalemate in Technology, de 1975. Este autor renovou a teoria de Schumpeter 
e deu-lhe uma base empfrica. Utilizando listas de inovac;Oes compiladas por 
outros investigadores, considera que os anos de 1825, 1886 e 1935 viram 
aparecer ••cachos, de inovac;oes basicas, gerando novos sectores de 
actividade. 0 alargamento dos mercados permite o rapido crescimento destes 
sectores e a melhoria dos produtos e dos processes. Mas, a partir de urn 
certo momento, a capacidade produtiva torna-se demasiado grande, em primeiro 
Iugar em relac;ao ao mercado interno, em segundo em relac;ao ao mercado 
externo, culminando com a saturac;ao total da procura. Durante est.e perfodo 
crftico, que se inicia com a recessao indo ate ao tim da depressao, a economia 
nao tern outra soluc;ao que nao seja a criac;ao de inovac;Oes basicas. Segundo 
o autor, s6 «as inovac;oes basicas ultrapassarao a depressao". E este perfodo 
em que a sociedade e forc;ada a inovar que e designado por technological 
stalemate - paralisia tecnol6gica. E, pois, urn periodo de mudanc;a. 
Historicamente, segundo o autor, podem registar-se estes perfodos em (1814-
1827), (1870-1885), (1925-1939) e (1975-... ). A polftica governamental neste 
perfodo deve ser orientada para a criac;ao de urn clima favoravel ao 
aparecimento de inovac;aes basicas. E este o aspecto central da teoria de 
Mensch: a associac;ao especffica entre os ••cachos .. de inovac;oes basicas eo 
perfodo da depressao. Esta relac;ao nao significa que na fase da depressao 
tenha de haver urn aumento da taxa de invenc;ao, mas apenas uma reduc;ao 
substancial do lag entre invenc;ao e inovac;ao, resultants de urn mecanisme 

(') Estes elementos sabre a teoria de Schumpeter nao contradizem a alegada exist{mcia 
de dois modelos diferenciados na sua obra: Schumpeter I, 1912, e Schumpeter II, 1943. A principal 
diferenc;a esta no canicter ex6geno da ciencia e tecnologia face ao empresario (Schumpeter I) 
em oposiqao a incorporaqao (pelo menos parcial) de actividades cientfficas e tecnol6gicas 
desenvolvidas no interior das grandes firmas (Schumpeter II). Todavia, estas diferentes visees 
sao complementares, reflectindo tao-somente diferentes epocas hist6ricas (Freeman, C., e outros, 
1982). 
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acelerador. 0 efeito e a cria~ao de novos «Cachos .. de inova~oes, que abrem 
novos mercados e novos investimentos lucrativos, e assim formam-se as bases 
para uma nova expansao (new long wave upswing). Refira-se que o autor opoe, 
fundamentalmente, as inova~oes incrementais (melhorias de produtos e 
processes) e as pseudo-inova~oes (diferencia~ao de produto) as inova~oes 
basicas. As primeiras sao caracteristicas do periodo de paralisia tecnol6gica 
(estagfla~ao ou recessao); as segundas sao caracteristicas da depressao. Do 
mesrno modo que Schumpeter, Mensch postula o inicio de uma nova onda 
tonga atraves do processo de inova~ao. Apesar disso, prefere o seu «modelo 
de metarnorfose" (grafico 1), constituido por uma serie de impulsos de inova~ao 
intermitentes, gerando uma sucessao de ciclos em forma de S (2). 

GRAFICO 1 

Modele das Metamorfoses de Mensch 

Cresci menlo 

Modele de «Ondas" (Kondratiev, Schumpeter) 

·· ... ./ 

[PIRIDIR[PIRIDIR[PIRIDIR[PIRIDIR 

1. 2 2. 2 3. 2 Actual 

Cicio K Cicio K Cicio K Cicio K 

1800 1900 2000 Tempo 

Fonte: Volland, C. S., 1987, p. 125, adaptado. 

( 2) Para compeender a rela~iio entre inova~iio e flutua~iio econ6micas niio e fundamental 
aceitar a ideia de urn ciclo definido com base numa certa periodicidade. Certos autores preferem 
substituir a expressiio aciclos longos» por «crises peri6dicas de ajustamento estrutural", (Van cler 
Zwan, 1979, citado em Freeman, C., e outros, 1982). Em geral, os autores preferem utilizar a 
expressiio aondas longas" em vez de aciclos longos". 
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Como primeiro comentario a teoria de Mensch sobre as ondas longas, 
pode dizer-se que o autor apresenta o fen6meno da procura e da inova<;ao 
com factores determinantes do desenvolvimento econ6mico. Todavia, 
escamoteia outros aspectos, nomeadamente o impacte da crescente interliga~;ao 
entre ciemcia e tecnologia na constitui<;ao dos cccachos .. de inova~;oes, caindo 
quase na monoexplica~;ao (Delbeke, J., 1984). 0 seu trabalho teve, sem duvida, 
o merito de recolocar o papel da inova~;ao no contexto das ondas longas e 
alertar para o seu caracter irregular. 

Em defesa de Mensch vern Kleinknecht. Usando uma outra amostra de 
inova¢es, substitui a celebre amostra de Jewkes, J., e outros (1958) pela de 
Mahdavi, K. B., (1972). 

0 tra<;o especffico da analise de Kleinknecht consiste na divisao das 
inova<;()es em: 1.2 inova<;oes de produto; 2.Q melhoramentos e inova<;oes de 
processo; e 3.Q inova<;oes em instrumentos cientfficos. Com os seus testes, 
ve confirmada a hip6tese de Mensch segundo a qual os cccachos, de inova<;oes 
(de produto) dar-se-iam na depressao, mas nao encontra forte confirma<;ao 
da associa<;ao entre cccachos .. de inova<;ao e perfodos de recupera<;ao e 
prosperidade, conforme e defendido, por exemplo, em Freeman, C., e outros, 
1982. Kleinknecht reconhece os altos riscos da inova~;ao durante a depressao. 
Acaba, no entanto, por sustentar a ideia de que os riscos de nao inovar serao 
superiores, constituindo a inova<;ao a unica solu<;ao de continuidade para as 
empresas e para a economia. 

2.2- Capital, inovac;Bo e Iongo prazo 

0 segundo grupo de teorias assenta na analise da alternancia da 
escassez e da abundancia de capital. Os seus mentores consideram a varia<;ao 
na intensidade de produ<;ao de bens de capital como a caracterfstica mais 
importante da onda longa. Os primeiros autores deste grupo sao fortemente 
influenciados pela economia marxista. Como exemplo destas teorias temos as 
de E. Mandel e de J. Forrester. Mandel define o ciclo industrial como uma 
sequencia de acelera~;ao e desacelera<;ao da acumula<;ao de capital. Nas fases 
ascendentes do ciclo a massa e taxa de lucro, assim como o volume e o 
ritmo da acumula<;ao de capital aumentam. 

Durante a crise e o perfodo de depressao subsequente ( ccdesvaloriza~;ao 
do capital») todos estes factores decrescem. Assim, o ciclo industrial aparece 
como a consequencia da acelera<;ao da acumula<;ao de capital, da 
sobreacumula<;ao (relativa), da desacelera<;ao da acumula<;ao de capital e do 
subinvestimento. E a varia<;ao da taxa de lucro que determina os movimentos 
sucessivos da acumula<;ao de capital. Para Mandel o perfodo de 
subinvestimento (dada a disponibilidade de capital) torna possfvel a introdu<;ao 
de inova<;oes fundamentais. Estas inova~;oes, contudo, nao desempenham urn 
papel chave na recupera<;ao econ6mica. Elas facilitam o fen6meno da 
recupera<;ao, mas nao o provocam. Alias, para Mandel, se a passagem da 
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prosperidade a recessao e depressao e motivada por leis econ6micas - baixa 
tendencial da taxa de lucro -, a recupera9ao s6 pode ser explicada cabalmente 
por factores extra-econ6micos que permitem a retomada da taxa de lucro 
(Queron, J., e outro, 1982). 

Estes factores extra-econ6micos vao incidir na subida da taxa de mais
-valia na diminui(;ao da taxa de crescimento da composi9ao orgfmica de capital 
e na acelera9ao da rota9ao do capital. 

Como comentario final, diga-se que a teoria de Mandel evidencia o papel 
da oferta (sector de bens de capital) e secundariza o papel da procura final, 
quando, de facto, uma das razoes para a queda da taxa de lucro e a satura(;ao 
da procura. Esta critica referida em Delbeke, J., (1984) deve ser relativizada 
tendo em conta, por exemplo, as preocupa(;oes de Mandel em explicitar a 
procura do sector militar no quadro dos modelos de reprodu9ao alargada do 
capital. 

Ainda no grupo de teorias que salientam a importancia do sector de bens 
de capital nas flutua9oes econ6micas de Iongo prazo, deve referir-se os tra
balhos de Forrester. .. 

Utilizando metodos de simula9ao por computador, o autor analisa a 
dinamica de crescimento global, na qual os bens de capital desempenham uma 
posi(;ao estrategica. Os dois principais fundamentos da teoria de Forrester sao: 
i) o mecanismo do multiplicador-acelerador; e it) o modelo de ajustamento de 
stocks. 0 primeiro transmite as flutua(;oes do investimento ao resto da 
economia e o segundo e responsavel pela alternancia escassez/satura9ao de 
capital. Ambos estao na origem de flutua9oes end6genas. Como na teoria de 
Mandel, a capacidade produtiva de bens de capital e expandida 
exageradamente nas fases ascendentes do ciclo com o intuito de corresponder 
a procura, enquanto nas fases descendentes o stock de capital desce muito 
abaixo da ccmeaia de Iongo praZO» (Delbeke, J., 1984). Concentrando a sua 
analise nos tags, dura9ao do capital (ciclo natural de vida do capital) e 
correlativos efeitos desestabilizantes, Forrester acaba por considera-los como 
os principais elementos da estrutura geradora das ondas longas que se tern 
mantido mais ou menos inalterada nos ultimos dois seculos. 

Para alem das evidentes qualidades da explica9ao de Forrester ao nivel 
da modeliza9ao e simula(;ao, e possivel estabelecerem-se algumas criticas. 
A primeira diz respeito ao mecanicismo inerente ao metodo utilizado por 
Forrester e a sua forte dependencia em dados sobre a forma9ao de capital, 
cuja fiabilidade esta Ionge da desejavel. A segunda, e de maior importancia, 
refere-se a fraca sensibilidade do autor para a dinamica especifica gerada pela 
inova9ao tecnol6gica, nomeadamente o seu caracter nao continuo, a 
importancia da inova(;ao de produto e a descoberta de novas fontes de energia. 
Dando a palavra ao autor: 
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technological change. Instead, I see the long wave as compressing 
technological change into certain time intervals and as altering the 
opportunities for innovation. (Forrester, J., 1984, p. 131.) 

A relac;ao especffica entre fases da onda longa e inovac;ao sera abordada 
no ponto 3 deste artigo. 

2.3 - Emprego e desemprego na onda longa 

0 terceiro grupo de teorias estuda as ondas longas na perspectiva 
do emprego/desemprego. Segundo o principal autor desta aproximac;ao 
-C. Freeman- tanto Kondratiev como Schumpeter nunca discutiram 
explicitamente a possibilidade de cada onda de inovac;ao produzir, num primeiro 
momento, criac;ao de emprego e, num segundo momento, deslocac;ao/rea
fectac;ao de mao-de-obra e desemprego. Segundo o autor, a questao do 
emprego tern sido subalternizada em favor da variavel investimento. 

Para Freeman, na parte ascendente do ciclo a preocupac;ao principal das 
empresas esta no aumento da capacidade produtiva com o objectivo de ganhar 
partes de mercado. 0 investimento vai gerar emprego em grande quantidade, 
especialmente nos novos sectores exigentes em qualificac;oes. Regista-se, 
igualmente, uma tendencia para o aumento dos salarios (3). Na parte des
cendents do ciclo, com a banalizac;ao das tecnologias, a tendencia vai no 
sentido do crescimento da intensidade em capital (ao contrario da explicac;ao 
de Forrester) e do incremento de economias de escala. As tecnicas poupadoras 
de trabalho ganham crescenta importancia e as novas industrias perdem a 
capacidade de se assumirem como focos geradores de emprego (reduc;ao do 
emprego por unidade de investimento). 

0 aumento da competic;ao entre as empresas (tecnologias e prec;os) faz 
introduzir modificac;oes tecnicas especificamente destinadas a reduzirem os 
custos. Depois das inovac;oes de produto das fases ascendentes do ciclo, 
seguem-se as inovac;oes de processo das fases descendentes; depois do 
aumento da capacidade produtiva, passa-se aos investimentos de racionali
zac;ao. E esta a sequencia que caracteriza o comportamento da variavel em
prego ao Iongo do movimento cfclico, desde a recuperac;ao e prosperidade 
ate a recessao (estagflac;ao) e desta para a depressao. Freeman ilustra a sua 
teoria atraves da analise dos sectores da electr6nica e dos materiais sinteticos. 

A teoria de Freeman e particularmente relevante para o perfodo presente, 
dada a sua capacidade para explicar a destruic;ao de empregos provocada 
pela explosao da electr6nica. A semelhanc;a das teorias de Mandel e de 
Forrester, a teoria de Freeman salienta tambem o subemprego de factores 
produtivos na fase descendents do ciclo: capital nas primeiras; trabalho na 
segunda. 

(3) Efeito agravado pelo mecanisme de Hicks-Scitovsky (Freeman, C., e outros, 1982). 

13 



2.4 - Recursos naturais e ondas longas 

Urn quarto grupo de teorias atribui a origem das ondas longas a peri6dica 
escassez e abundancia de recursos energeticos, materias-primas e alimentos. 
0 principal representante e W. W. Rostow. Privilegiando uma analise a escala 
mundial, Rostow constr6i urn modelo no qual o atraso da resposta em termos 
de alargamento da capacidade produtiva de produtos basicos gera urn ciclo 
do tipo Kondratiev. A intensidade das flutuac;oes sera determinada pela 
elasticidade de substituic;ao entre capital, trabalho e materias-primas (Volland, 
C. S., 1987). 

Outros autores -C. Marchetti e C. S. Volland- em certos aspectos, 
encontram-se muito pr6ximos desta abordagem. 

Marchetti (1983), utilizando o material estatfstico de Mensch, constata que 
os prec;os maximos dos combustfveis coincidem manifestamente com o cume 
de cada onda longa, confirmando as observac;oes de outros autores (Graham, 
A. K., e Senge, P. M., 1980) segundo as quais existiria uma forte correlac;ao 
entre a substituic;ao de fontes de energia e as ondas de inovac;ao de Mensch. 
Noutra perspectiva, Marchetti mostra a tendencia para a reduc;ao do lag entre 
invenc;ao e inovac;ao em cada onda longa, verificando tambem uma perio
dicidade acentuada entre as ondas longas (cerca de 50 anos) (4). 

Para Volland (1987), a principal explicac;ao para a onda longa esta no 
rapido crescimento de certas tecnologias dominantes, originando uma forte 
pressao sobre as materias-primas e a energia que lhes servem de suporte. 
0 resultado e o significativo aumento do prec;o desses produtos basicos. 
0 aumento do prec;o desses bens sera o catalizador que dinamizara o processo 
de inovac;ao, induzindo o ciclo. Assim, por exemplo, o aumento do prec;o do 
petr61eo encurta a vida econ6mica das tecnologias assentes nos hidrocar
bonetos e acelera a substituic;ao por outras tecnologias, tais como a electr6nica, 
comunicac;oes e a biotecnologia. Nesta perspectiva, podemos estar a entrar 
numa era p6s-industrial onde a disponibilidade de recursos naturais e menos 
crucial para o desenvolvimento econ6mico de Iongo prazo, atenuando-se 
mesmo o fen6meno das ondas longas (5). Volland, adepto de metaforas 
biol6gicas escreve: 

[ ... ]this overall process can be traced to the behaviour of humans 
as organisms and its analogous to a living system. The consumption 
of resources by human can be compared to that of a bacteria in a 
Petri dish. The major difference is that humankind, with intelligence, 
can adapt more quickly to scarcity. Figuratively speaking, we can get 
out of the Petri dish, whereas bacteria simply die. [Volland, C. S., 
1987, p. 130.] 

(4 ) V. ainda Queron, J., e outre, (1982), pp. 17-19. 
( 5) Todavia, a crise do Golfo, desencadeada em Agosto de 1990, impi5e, no minimo, a 

relativiza<;:ao de tal tese. V. ainda, a este prop6sito, o conceito de Terceira Revolu<;:ao Industrial 
em Piatier, A. (1984). 
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Todavia, o autor quer distinguir a sua tese da de Rostow. Enquanto 
Rostow assume que o aumento dos prec;os dos produtos primarios se deve a 
uma escassez transit6ria, sanavel pelo aumento do investimento nos referidos 
produtos, Volland poe a tonica na substitui<;ao entre produtos basicos 
(nomeadamente energia) induzida pela alterac;ao de prec;os e pela evoluc;ao 
tecnol6gica. 

Esta diferenc;a fundamental tern importantes implicac;oes praticas: Rostow 
propoe novos investimentos nos sectores de produtos basicos (novos 
programas energeticos, maiores areas de cultivo, etc.); Volland coloca a questao 
em termos de canalizac;ao de recursos para I&D em tecnologias nao poluentes, 
••eco-industrias, e energias renovaveis. 

Em suma, para Volland, os pontos fundamentais da sua ••teoria 
abrangente dos ciclos longos, sao: a) as ondas longas existem, apesar de 
algum desacordo na determinac;ao exacta da respectiva periodizac;ao; b) em 
cada onda indentificam-se «tecnologias dominantes, associadas a fontes 
energeticas, tais como carvao, petr61eo e gas natural; e c) os ciclos longos 
estao associados a flutuac;oes significativas dos prec;os dos produtos basicos 
(combustiveis, materias-primas) e a «ondas de inovac;ao tecnol6gica", 
geralmente favorecidas pela fase inferior do ciclo. Com a sintese de Volland, 
concluimos este ponto sobre as teorias das ondas longas e inovac;ao. 

3-Ciclos de vida da inovat;ao e ondas long as 

lremos neste ponto analisar o conceito de «Ciclos de vida da inovac;ao, 
de Van Duijn (1984) e a sua relac;ao com as ondas longas de desenvolvimento. 
Em seguida, estudaremos os efeitos esperados das diferentes fases da onda 
longa sobre a propensao a inovac;ao. Terminaremos referenciando os estudos 
empiricos de Duijn, confrontando-os com os de Mensch (1975) e Schmookler 
(1969). 

As hip6teses de Schumpeter e de Mensch sobre a inovac;ao constituem 
o corpo principal da tentativa de Duijn para a explicac;ao das flutuac;oes 
econ6micas de Iongo prazo. Adicionalmente, Duijn conta ainda com outras 
contribui<;Oes: as hip6teses de sobreinvestimento de Forrester (6) e as hip6teses 
de Kuznets sobre os ciclos industriais. 

0 ponto de partida do estudo de Duijn sera entao a concepc;ao de ondas 
longas desencadeadas pelo aparecimento de inovac;oes basicas em «Cacho». 
Algumas destas inovac;oes basicas ou radicais darao origem a novos sectores 
industrials. Estes sectores desenvolvem-se segundo urn modelo de ciclo de 
vida em forma de S. 0 ciclo de vida de uma inovac;ao basica, conceito tipi
camente mesoecon6mico, indica-nos como a inovac;ao se desenvolve no tempo, 

( 6) Segundo Glismann e outros (1984), as hip6teses de Forrester sao, na sua essencia, 
identicas as de A. Spiethoff (1925), autor que salienta a ocorrencia de sobreprodw;:ao industrial 
como causa das flutua¢es ciclicas de Iongo prazo. 
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desenvolvimento esse expresso em termos de produc;ao. As quatro fases do 
ccciclo de vida da inovac;ao» sao definidas pelo tipo de mercado e tipo de 
inovac;ao: 

t) lntroduc;ao - caracterizada pela existencia de urn grande numero de 
inovac;oes de produto, tantas quantas as alternativas tecnol6gicas 
existentes e relative desconhecimento do comportamento da procura; 

it) Crescimento - caracterizado pela crescenta aceitac;ao do produto e 
pelo decrescimo das inovac;oes de produto; aumento das vendas; 
ccstandardizac;ao» da tecnologia e inovac;oes de processo que reduzam 
os custos; 

iit) Maturidade - caracterizada pela reduc;ao das taxas de crescimento de 
produc;ao, diferenciac;ao de produto, inovac;oes incrementais e ino
vac;oes de processo labour-saving; 

iv) Declfnio- reduc;ao acentuada das vendas; fuga a saturac;ao de mer
cado atraves de alterac;oes de tecnologia; intensificac;ao das inovac;Oes 
de processo labour-saving (e cost-reducing technical change, se 
aceitarmos a construc;ao de Freeman). 

A fase de declfnio deve ser considerada unicamente urn patamar 
susceptfvel de sofrer diferentes evoluc;oes. 0 declfnio absolute e apenas uma 
das possibilidades de uma inovac;ao ap6s a fase da maturidade. Existem, de 
facto, varias variantes em relac;ao ao «Cicio de vida da inovac;ao simples" 
(Duijn, J., 1984). Gada uma delas representa uma maneira de reagir contra a 
saturac;ao de mercados. 

Definido o conceito de ccciclo de vida da inovac;ao», podemos compreender 
a onda longa como uma sucessao de (cachos de) ciclos de vida dos sectores 
principais (leading sectors)- sectores que incorporam novas tecnologias (7). 

Assim, devemos fazer corresponder as fases da onda longa, segundo 
Schumpeter, com as fases do ciclo de vida da inovac;ao: 

Onda longa 

Prosperidade ........................................................ . 
Recessiio ............................................................. . 
Depressiio ............................................................ . 
Recuperac;ao ........................................................ . 

Cicio de vida da lnovat;ao 

Crescimento. 
Maturidade. 
Declinio. 
lntroductB.o. 

Esta correspondencia nao pode ser interpretada como definitiva, sendo 
apenas uma aproximac;ao possfvel. Certos sectores principais exercem o seu 
efeito sobre mais do que uma onda longa (industria autom6vel, por exemplo), 
assim como outros (microelectr6nica) irrompem e desenvolvem-se num perfodo 
de depressao. Todavia, toda a recuperac;ao (expansao) tern coincidido com a 

(1) Historicamente, a sequencia fundamental de sectores principais e: texteis, ferro e cami
nhos de ferro; aqo, qufmica e electricidade; e industria autom6vel. 
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introducao de novos cccachos» de inovacao. De forma geral, o timing destas 
inovac;Oes e determinado pela ccpropensao a inovacao» para cada urn dos tipos 
de inovacao em cada fase da onda longa. Os tipos de inovacao (radical) 
considerados sao: 

1 - lnovacoes de produto que criam novas industrias (autom6veis, 
computadores); 

2 -lnovacoes de produto nas industrias existentes (electrodomesticos, 
fibras sinteticas); 

3 -lnovacoes de processo nas industrias existentes (em relacao a 
produtividade e custos); e 

4 -lnovacoes de processo nos sectores basicos (aco. refinacao de 
petr61eo). 

Considerando estes tipos de inovacao, Duijn construiu o seguinte quadro: 

QUADRO 1 

Propensflo a lnovac;io nas fases da onda longs 

Tipos de lnova..,_o Depressllo Recuper~Ao Prosperldade Recessllo 

1 ················································································ + 
+++ 
+++ 

+ 

++++ 
+++ 

+ 
++ 

++ 
+ 

++ 
+++ 

+ 
+ 

++ 
++ 

2 ............................................................................... . 
3 ............................................................................... . 
4 ............................................................................... . 

Fonte: Duijn, J. (1984), p. 25. 

Neste quadro estao inscritas propensoes hipoteticas a inovacao, em cada 
uma das quatro fases da onda longa, para cada tipo de inovacao. As inova
(;6es de produto/novas industrias ocorrem mais provavelmente na fase da 
.. recuperaca.o ... 0 relancamento do ciclo esta associado, pois, a inovacao de 
produto. 

As inova(;6es de produto nas industrias ja existentes sao introd,Jnidas 
durante as fases de depressao e de recuperacao. Para este tipo e inovacao, 
as industrias podem reagir mais rapidamente a descida da onda longa. 
Ou seja, as empresas iniciam o processo de inovacao mais cedo, ja na fase 
de depressao, continuando este processo durante a fase da recuperacao. Uma 
explicacao para esta maior rapidez e que os sectores ja existentes conhecem 
bern a fase do ciclo de vida em que os seus produtos se situam. Outra e a 
que a transformacao tecnol6gica do produto e muito menos arriscada quando 
o produto continua a servir o mesmo mercado. 

As inova¢es de processo nas industrias ja existentes sao tfpicas das 
fases descendentes do ciclo: recessao e depressao. Todavia, nao sao 
exclusivas destas fases. Dado que este tipo de inovacao responde tambem 

2 
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aos aumentos da pressao da procura, para alem de contrariar os aumentos 
de custos, e possfvel encontrar-se este tipo de inovac;ao na fase de pros
peridade. 

As inova(;oes de processo nos sectores basicos geralmente processam
-se em resposta a aumentos da procura. Oaf situarem-se principalmente na 
fase de prosperidade. 

De forma global, o mesmo quadro indica-nos que a propensao para inovar 
e superior na fase da recuperac;ao e e inferior na fase da recessao. 

Duijn, atraves de uma amostra de inovac;oes radicais referentes a '13 
sectores dinamicos deste seculo, chega a conclusao de que para o perfodo 
de 1920-1960 (40 inovac;oes) a maioria das inova¢es situa-se na fase da 
recuperac;ao (15), seguindo-se a depressao (11), a prosperidade (9) e, por tim, 
a recessao (5). Estes resultados aparentemente diferenciam-se dos de Mensch, 
que aponta a depressao como fase de maior inovac;ao e Schmookler (dada a 
importancia que atribui a procura- demand-put~. que indica a recuperac;ao e 
principalmente a prosperidade como fases em que abundam as inovac;oes. 
Note-se que estas diferenc;as devem-se, sobretudo, as diferentes amostras 
consideradas, aos diferentes tipos de inovac;ao estudados e aos diferentes 
perfodos analisados. 

4 - Sistemas, paradigmas e traject6rias: mutac;ao tecnol6gica no Iongo 
prazo 

0 presente ponto pretende esclarecer o conceito de ccnovos sistemas 
tecnol6gicos•• (NST) de Freeman, Clark e Soete (1982) como abordagem 
alternativa aos cccachos•• de inovac;ao no contexto da teoria das ondas longas. 
Em primeiro Iugar, sintetizaremos a crftica de Freeman e outros a Mensch. 
De seguida, analisaremos o conceito de NST, referenciando em particular o 
significado de paradigma tecnol6gico e traject6ria tecnol6gica. Finalmente, 
apresentaremos algumas crfticas a estas concepc;oes. 

Freeman, Clark e Soete discordam profundamente com a interpretac;ao 
da depressao como fase privilegiada de desencadeamento de inovac;oes. Em 
primeiro Iugar, questionam a amostra de inova¢es de Mensch, a tres nfveis: 
cobertura sectorial, datas das inova¢es e inexistencia de uma adequada de
finic;ao de inovac;ao basica ou radical. Em segundo Iugar, criticam a nao con
siderac;ao por parte de Mensch do impacte das grandes descobertas cientfficas 
e tecnol6gicas na inovac;ao (science-push) e o efeito de acontecimentos como 
a guerra e as pressoes de procura originadas em certos sectores: 
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In the particular case of plastics, where the 1930s clustering is 
particular clear, the forces at work were primarly related to «Science 
push» and the particular requirements of the German economy. 
[Freeman, C., e outros, 1984, p. 63.] 



Por tim, atraves de estudos de casos (8), nao encontram justificac;ao para 
a hip6tese da reduc;ao do lag entre invenc;ao e inovac;ao na fase da depressao. 
Pelo contrario, estes estudos apontam mais para a importancia da procura (via 
despesas militares e ou perfodos de prosperidade) e mesmo para os efeitos 
negativos do perfodo da depressao no processo de tomada de decisao. Desta 
forma, os cccachos» de inovac;ao nao s6 existiriam nas fases de depressao 
como em outras fases da onda longa. Os cccachos" de inovac;ao nao se 
encontram, de facto, sistematicamente relacionados com a depressao, apesar 
do grande cccacho» de inovac;oes dos anos 30. 

Para Freeman e outros (1982), aceitando o conceito de ccnovos sistemas 
tecnol6giCOS», mais do que ccCaChOS» de inovagao, 0 que interessa e a 
interacc;ao dos cccachOS» de inovagao. Mais do que 0 estudo de cccachOS» de 
datas de inovac;Oes (embora importante para os estudos empfricos), o que 
interessa e 0 estudo de ccCaChOS» de proceSSOS de difusao dessas inova
g6es (9

), aquilo a que Schumpeter designava por swarming process. 
A teoria dos NST pretende salientar o papel das descobertas cientfficas, 

a importancia das inter-relac;oes tecnicas e sociais de ccfamflias .. de inovac;oes 
- ccconstelac;Oes» de inovac;oes - e a sequencia de inovac;oes derivadas ou 
secundarias efectuadas durante o processo de difusao de inovac;ao. A estes 
cccachos" especfficos, Freeman designa por NST. Estes NST, apesar de es
tarem associados a urn ou mais sectores, exercem efeitos em varias outras 
industrias e servic;os. Podem mesmo considerar-se tecnologias de largo es
pectro, aplicaveis a produtos e processos em multiplos sectores. Neste sentido, 
e reforc;ando a anterior posic;ao de Duijn, a compreensao das relac;oes entre 
inovac;ao e ondas longas passa pelo esclarecimento da evoluc;ao dos sectores 
mais dinamicos da economia e ou pelos sectores interdependentes por razoes 
tecnicas e sociais e ou pelos sectores apresentando urn crescimento mais ou 
menos simultaneo. Sem estas condic;oes definidoras de NST, os efeitos cfclicos 
de Iongo prazo nao se manifestarao. 

Segundo N. Rosenberg (citado em Freeman, C., e outros, 1982), a difusao 
de inovac;ao nao consiste numa simples c6pia; envolve urn subsequente 
conjunto de inovac;oes relacionadas com a inovac;ao radical. E exactamente 
esta combinac;ao de inovac;Oes relacionadas e induzidas que origina efeitos 
expansionistas significativos, quer no investimento, quer no emprego. Ou seja, 
e somente a difusao da inovac;ao que da origem a efeitos macroecon6micos 
importantes. Neste sentido, o conjunto de inovac;oes que e desenvolvido numa 
fase ascendente de uma onda longa compreendera algumas inovac;oes da 
precedente fase de depressao e ate de fases anteriores, assim como das 
pr6prias fases de recuperac;ao e de prosperidade: 

This explains why we would attach rather less importance to 
the statistical clustering of basic innovations and much more to their 
linking together in new technological systems. [Freeman, C., e outros, 
1982, p. 66.) 

( 8 ) Apresentados em Jewkes, J., Sawers, D., e Stillerman, R. (1958). 
( 9) Coombs, R., Saviotti, P., e Walsh, V. (1988). 
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A fase de depressao pode, muitas vezes, contribuir para grandes 
alterac;oes na esfera social, polftica e institucional que permitam, na fase da 
recuperac;ao, aplicar novas inovac;oes basicas ou outras ja anteriormente 
introduzidas mas nao totalmente exploradas. Estas alterac;oes, nomeadamente 
as inova<;Qes institucionais, sao a condic;ao necessaria para, a par das variaveis 
tecno-econ6micas, estabelecer-se a passagem da depressao para a recupe
rac;ao. 0 actual desenvolvimento das tecnologias da informac;ao e da comu
nicac;ao alicerc;a-se neste quadro geral de grandes mutac;oes. 

Uma outra forma de apresentar a problematica dos NST consiste na 
introdu<;ao das ideias de ccparadigma tecnol6giCO» e «traject6ria tecnol6gica». 
Os NST nao seriam mais do que urn conjunto de novas e potentes traject6rias 
tecnol6gicas enraizadas nos recentes avanc;os da ciencia e tecnologia. Estes 
NST, quando acompanhados por urn quadro institucional compativel (financ;as, 
mercado de trabalho, intervenc;ao governamental, etc.), constituiriam urn 
paradigma (ou estilo) tecnol6gico. E G. Dosi (1982) que consagra a expressao 
ccmudan<;a de paradigma tecnol6giCO», de conota<;oes fortemente kuhnianas. 
A mudanc;a processa-se quando emergem nao s6 novos produtos e processos, 
mas tambem novos modos de organizac;ao e alterac;oes de comportamento 
dos agentes econ6micos. Estabelecido o novo paradigma (tecno-econ6mico, 
segundo Freeman, C., e Perez, C., 1988) como urn conjunto de novas regras 
para a comunidade cientifica, tecnica e empresarial, emergem ••traject6rias 
tecnol6gicas». Nestas traject6rias, a realizac;ao de inovac;oes incrementais pode 
comparar-se ao procedimento de ccciencia normal» de Kuhn. 0 progresso 
tecnol6gico mais ou menos continuo da-se no interior de uma traject6ria 
tecnol6gica definida por urn dado paradigma tecnol6gico. Os grandes saltos 
tecnol6gicos estao associados a mudanc;a do paradigma tecnol6gico (Dosi, G., 
1984). 0 conceito de cctraject6rias naturais» de R. Nelson e S. Winter (1977) 
refere-se ao progresso tecnol6gico num dado sector, fruto da realizac;ao de 
actividades de ciencia e tecnologia (technology-push) em consonancia com os 
ccsinais» emitidos pela procura (demand-pull). Freeman em resposta a crfticas 
de Rosenberg e Frischtak (citados em Moss, S., 1986), refere que as inovac;oes 
inter-relacionadas derivam de traject6rias tecnol6gicas, as quais determinam o 
caracter da onda longa somente se forem de ccaplicac;ao geral» (1°). 

A propria tese defendida por Freeman pode ser sintetizada atraves da 
relac;ao estabelecida entre as traject6rias tecnol6gicas mais significativas (NST) 
- mecanizac;ao, electrificac;ao, automac;ao- e as ondas longas (1 1): 

P introduc;ao da inovac;ao radical (maquina a vapor, motor electrico ou 
computador); 2.2 generalizac;ao destas traject6rias (explorac;ao de economias 
de escala e fortes aumentos de produtividade); e 3.2 escassez de mao-de-

( 10) Segundo Moss, Freeman socorre-se aqui do conceito de «estilo tecnol6gico .. de C. Perez 
(1983). 

( 11 ) Em Freeman, C., e outros (1982) o conceito utilizado e o de Nelson, R., e Winter, S. 
(1977): «traject6rias naturais generalizadas». 
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-obra (e qualifica¢es) e subida de salarios provocada pela expansao econ6-
mica. Nas fases subsequentes de estagflac;ao e depressao e induzida a ino
vac;ao poupadora de trabalho, explorando potencialidades de traject6rias 
tecnol6gicas mais recentes. 

A cristalizac;ao de urn novo paradigma tecno-econ6mico implica urn 
processo moroso (varias decadas) de selecc;ao econ6mica de combina¢es 
de inovac;oes tecnicamente viaveis. Neste processo, as inovac;oes do foro 
institucional sao extremamente importantes (Freeman, C., 1989). ccEm Freeman 
e Perez (1988) demonstra-se como os paradigmas tecno-econ6micos se su
cedem, com o novo paradigma a emergir no interior daquele que ira substituir, 
evidenciando as suas vantagens decisivas na fase descendente do ciclo 
de Kondratiev.» (Godinho, M., e Carac;a, J. M. G., 1990, p. 942). Segundo 
C. Freeman e C. Perez, o periodo actual corresponderia a urn periodo de 
ajustamento, dele emergindo 0 ccparadigma da tecnologia da informac;ao e da 
comunicac;ao". Em obra recente (1 2). (re)afirma-se que a ideia de urn ccmeta
paradigma tecno-econ6mico,, afectando a tecnologia e a organizac;ao na 
maioria ou em todos os sectores e tirando partido em cada onda de inputs 
particularmente baratos (algodao no primeiro ciclo Kondratiev; carvao no 
segundo; ac;o no terceiro; petr61eo no quarto; e chipslinformac;ao no quinto) tern 
maior capacidade explicativa do que uma analise baseada num conjunto dis
erato de inova¢es bcisicas em certos sectores principais. Neste sentido, Carlota 
Perez «Offered a more convincing explanation of long waves in eocnomic 
development than that originally proposed by Schumpeter (1939) as an 
explanation of Kondratiev's long cycles» (Freeman, C., 1989, p. 90). 

Num artigo de S. Moss (1986) sobre a dinamica do investimento e da 
inovac;ao na onda longa, o principal ponto em questao e exactamente o facto 
de as teorias schumpeterianas/keynesianas, representadas segundo Moss por 
Freeman e outros membros do Science Policy Reserch Unit (SPRU), Sussex, 
nao investigarem c•num plano te6rico rigoroso, a relac;ao (tipo de causalidade) 
entre a inovac;ao e o investimento. A analise de Moss (1 3) difere substan
cialmente da de Freeman. Para este ultimo, se a durac;ao da depressao e 
encurtada pela acelerac;ao da entrada de inovac;oes segundo determinadas 
traject6rias tecnol6gicas ou ainda se a depressao pode ser evitada pela 
emergencia de uma nova traject6ria tecnol6gica, sobrepondo-se a anterior, 
entao o papel central da politica econ6mica no combate a depressao seria, 
justamente, apoiar o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico e a sua aplicac;ao 
comercial. A posic;ao de Moss e diferente. Considera que a politica de ciencia 
e tecnologia, mesmo que apoiada por medidas de gestao da procura, nao sera 
suficiente para encurtar, e muito menos para evitar, os periodos de prolongada 

( 12) Fremean, C., (1989). 
(

13
) Analise centrada no modele de «investimento basico e nao basico e inova~o", inspirado 

em conceitos devidos a Sraffa. 
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depressao. E a propria estrutura macroecon6mica que origina interace,toes do 
tipo multiplicador-acelerador e fluxos financeiros que explicam o investimento 
e, assim, o padrao de inovae,tao desenvolvido nas ondas longas. Neste contexto, 
o alcance das polfticas de ciencia e tenologia como instrumento de polftica 
macroecon6mica e reduzido: 

The role of science and technology policy - if any- depends 
on the cause of the depression. [Moss, S., 1986, p. 217.] 

0 Governo, para manter a taxa de crescimento do emprego no Iongo 
prazo, deve adoptar polfticas que compensem a falta de liquidez das firmas 
nos ccsectores basicos .. da economia. Uma vez estabelecidas as condie,tOes 
financeiras para o aumento das taxas de investimento, entao as polfticas de 
ciencia e tecnologia, na cava da onda, terao toda a importancia. A competie,tao 
schumpeteriana (e, assim, o investimento) pode ser mais facilmente estimulada 
se as firmas detiverem uma adequada reserva de liquidez para ultrapassarem 
o perfodo inicial de casth-flow negativo. Em suma, o papel que Moss atribui 
as polfticas de ciencia e tecnologia na ultrapassagem da depressao e bastante 
menor do que o reivindicado por Freeman. A razao para este desacordo e 
que Freeman ve a inovae,tao e a competie,tao gerarem uma forte progressao 
do investimento, enquanto Moss defende que a inovae,tao e o band-wagon 
effect, descrito por Freeman, s6 e possfvel quando urn elevado nfvel de 
investimento e permitido por condie,toes financeiras macroecon6micas (1 4

). 

Culminando a sua crftica a Freeman, Moss escreve: 

Indeed, their method seems to be to appeal to metaphors such 
as technological trajectories, regimes, paradigms, styles and systems 
to explain their understanding of the long wave. I am not aware of 
any theoretical basis[ ... ] for this metaphors[ ... ) [P. 218.) 

A obra de Freeman e colaboradores tern, de certo modo, respondido a 
esta crftica, nao tanto pela via analftica (modelos matematicos, testes 
econometricos profundos, etc.) mas, sobretudo, pelo estudo de casos de 
produtos e sectores. Como Marx, Kuznets, Schumpeter, a sua perspectiva e 
evolucionista e hist6rica. Em Freeman, C., e outros, 1982, p. 55, pode ler-se: 

[ ... ) to validity any[ ... ) hypothesis about the reciprocal relationship 
between economic fluctuations and innovations, it would not only be 
necessary to colect good statistics and use them well, but also to 
show by the evidence of case studies that business (or government) 
behaviour was indeed influenced in the manner postulated by the 
theory. 

( 14) Os factores monetarios na explicac;ao dos macrociclos foram retidos particularmente por 
L. H. Dupriez. V. Queron, J., e outre (1982). 
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Finalmente, encontramos na obra de Freeman e colegas uma lacuna na 
explicac;ao da passagem da depressao a recuperac;ao econ6mica. Nao 
aceitando a explicac;ab de Mensch (cca inovac;ao ultrapassa a depressao,), a 
resposta estara na analise das interacc;Oes das variaveis tecnicas e econ6micas 
no seu contexto institucional (1 5). 

5- ConclusOes 

As abordagens que sintetizamos privilegiam diferentes aspectos da analise 
das ondas longas e prop6em varias interpretac;oes sobre a dinamica da 
inovac;ao. Neste quadro, a principal ideia a reter e a de que essas teorias nao 
sao antag6nicas, antes pelo contrario, exibem urn elevado grau de 
complementaridade. A aproximac;ao ecletica e multicausal parece ser o modo 
correcto de apreender o complexo fen6meno das ondas longas. Adicionalmente, 
considerando as significativas transformac;oes do enquadramento social e 
institucional (16) desde o periodo da Revoluc;ao Industrial, e fundamental inserir 
o estudo das ondas longas no seu contexto hist6rico, em estreita relac;ao com 
a evoluc;ao do sistema cientifico e tecnol6gico e de outras variaveis 
macroecon6micas e sociais. Neste dominio complicado e nada pacifico, nao 
podemos ter a ambic;ao de providenciar uma conclusao unica e definitiva. 
Contudo, pensamos que, ao privilegiar os problemas da mutac;ao econ6mica 
e institucional, prespectivamos algumas questoes que geralmente ultrapassam 
o quadro da teoria econ6mica tradicional (na sua procura de ajustamentos 
instantaneos). Decerto, uma melhor compreensao da dinamica de Iongo prazo 
do progresso tecnico e da inovac;ao revelar-se-a indispensavel para a orientac;ao 
das politicas econ6mica e tecnol6gica, no contexto do periodo de vincada e 
acelerada reestruturac;ao global em que vivemos. 

( 15) Coombs, R., Saviotti, P., e Walsh, V. (1988). 

( 16) Muitos autores interpretam as grandes crises econ6micas do ponto de vista institucio
nal. V. Chandler, A. D. (1959), e Akerman, J. (1948), citados em Delbeke, J. (1984). 
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