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1 - lntrodu~ao: A inova~ao e a sociedade 

A inova9ao e, em termos muito simples, o primeiro confronto de natureza 
comercial entre uma ideia, produto, servi9o ou processo com o mercado (1). 
Corresponde, portanto, a ultima9ao de uma inven9ao com potencial para pro
duzir resultados mensuraveis em termos de fluxes monetarios. Com a introdu
c;ao no mercado inicia-se o processo de difusao de uma inova9ao, cujas carac
teristicas (resultantes da conjuga9ao de factores internes e externos) irao 
determinar definitivamente o seu sucesso (ou o seu «falhan9o»). 

Existe, pois, um largo espectro de possibilidades de inovar, visto pede
rem os factores que condicionam o sucesso das inova96es situar-se no ambito 
dos processes de comercializa9ao em sentido estrito (promo9ao e distribui9ao) 
ou dos processes de produ9ao, passando, ainda, pelos dominies da concep-
9ao e desenvolvimento do produto propriamente dito. 

Destas considera96es decorrem de imediato duas linhas de for9a que 
assumem papel primordial na analise que vamos empreender. Em primeiro 
Iugar, podemos apontar o facto de a empresa se constituir como o local de 
inova9ao por excelencia. Na realidade, a voca9ao natural de qualquer empresa 
obriga-a a que o confronto com as suas concorrentes tenha Iugar no mercado, 
onde, por consequencia, a empresa tera necessariamente de tentar conseguir 
um leque de posi96es de vantagem (para cuja constitui9ao a inova9ao e, por 
certo, um vector privilegiado). Em segundo Iugar, podemos apontar o facto de 
a inova9ao extravasar em muito o dominic do tecnol6gico. lsto implica tornar
-se indispensavel a existencia previa de um clima que favore9a e estimule a 
inova9ao ou, case tal nao aconte9a, que se pense e conceba a sua criac;:ao 
como um elemento crucial para a viabiliza9ao do sistema econ6mico em causa. 

Considerando como questoes chave no estudo da inovac;:ao a empresa 
e a cria9ao de um clima que lhe seja favoravel, e possivel efectuar-se uma 
aproxima9ao do fen6meno em func;:ao de uma visao sistemica da actividade 
da empresa que, por abstracc;:ao (e simplifica9ao), se pede generalizar para 
o conjunto do tecido empresarial. 

(*) Junta Nacional de lnvestiga<;:ao Cientffica e Tecnol6gica, Lisboa. 
(* *) Funda<;:ao Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
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Neste contexto, vamos deter a nossa atenc;:ao sabre cada um dos dife
rentes elementos que constituem o meio envolvente da empresa e que condi
cionam quer a sua actividade quer as diferentes ligac;:oes' que esta estabelece 
com o objective de chegar ao mercado. E no mercado que as oportunidades 
detectadas, ao se transformarem em respostas favoraveis, nos proporcionam 
a possibilidade de uma medida das decisoes de compra dos que foram pre
viamente seleccionados como elementos do mercado alva da empresa. 

Mas em que medida e que o meio envolvente e a sua articulac;:ao com 
as empresas podem contribuir para a criac;:ao de um clima favoravel a inova
c;:ao? Prosseguido o caminho que apontamos como metodologia, o modo mais 
expedito de responder a questao e o de listar os diferentes elementos interac
tuantes, observando o que se passa no quadro da sociedade onde apostamos 
viver. 

Note·se, no entanto, que, par razoes de facilidade de tratamento, apenas 
abordaremos o fen6meno da inovac;:ao tecnol6gica. 

Assim, comec;:ando pelos aspectos financeiros, nao constituira par certo 
motivo de espanto a afirmac;:ao de que, salvo rarfssimas excepc;:oes, o sistema 
financeiro em vigor no nosso pafs nao favorece a inovac;:ao. Com efeito, sao 
quase inexistentes as linhas de credito vocacionadas para a dinamizac;:ao da 
inovac;:ao, e virtualmente ausente o modelo de capital de risco, e regra quase 
generalizada para a concessao de credito a existencia de garantias reais. 

No que se refere aos meios de comunicar;ao social, sao praticamente ine
xistentes as referencias quer ao sistema cientffico e tecnol6gico nacional, quer 
aos actores em maior evidencia, quer ainda aos casas de sucesso no domfnio 
da inovac;:ao ocorridos no nosso pafs. A atenc;:ao, em particular, sabre este 
ultimo aspecto poderia ter efeitos de demonstrac;:ao, para alem de contribuir 
para a aceitac;:ao social da inovac;:ao e do papel dos seus mais directos agen
tes. A titulo ilustrativo das presentes dificuldades, basta ter em conta a acc;:ao 
que o mais potente e penetrante 6rgao da comunicac;:ao social tem desenvol
vido(?) neste ambito, no nosso pafs. 

Ao considerarmos o enquadramento legal existente no Pafs em relac;:ao 
a estas materias, tambem facilmente concluiremos que, nao obstante a tenta
tiva de dar a inovac;:ao um caracter integrado em termos de incentives, a legis
lar;ao existente e bastante debil e profundamente desarticulada. Embora alguns 
esforc;:os tenham sido feitos neste domfnio, a tonica prevalecente e a da desar
ticulac;:ao sectorial, o que em boa parte decorre da estrutura organica adop
tada pelo Pafs no que concerne a sua infra-estrutura cientffica e tecnol6gica 
(a que se adiciona o fraco envolvimento das empresas portuguesas em activi
dades de ciencia e tecnologia). 

No que concerne aos grupos de pressao e interesse existentes na socie
dade portuguesa, pese embora a explosao mais ou menos organizada a que 
assistimos na ultima decada, pode afirmar-se com rigor que as questoes liga
das a inovac;:ao tecnol6gica estao, maioritariamente, fora das suas preocupa
c;:oes. Contudo, comec;:a a fazer notar-se uma preocupac;:ao crescente com a 
necessidade de inovar, o que, sem duvida, constitui um excelente prenuncio 
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da emergencia de uma posic;;ao cada vez mais favoravel a aceitac;;ao dos inves
timentos em inovac;;ao como factor de natureza estrategica. Esta consciencia, 
de que pela inovac;:ao passa o futuro da nossa sociedade, implica uma aposta 
que inevitavelmente recai sobre a inteligencia dos Portugueses; para alem de 
constituir o nosso grande capital colectivo, a inteligencia e um dos poucos 
recursos de que dispomos com apreciavel abundancia. 

Finalmente, no que concerne a popula~ao em geral, por razoes e facto
res de diversa ordem em que os condicionantes de natureza hist6rica e cultu
ral exibem apreciavel predominancia, podemos afirmar que a caracteristica 
basica da sociedade portuguesa e a de uma profunda aversao ao risco. Tal 
atitude, por si s6, revela-se incompativel com o fen6meno da inovac;:ao, onde 
o factor risco se assume em permanencia e que, por isso, tambem potencia 
os resultados. Embora nao citemos nenhum proverbio popular, pensamos que 
este vasto repert6rio de «maximas» traduz, de maneira adequada, o comporta
mento que acima sumariamente descrevemos. 

2- As macroenvolventes da actividade empresarial: 0 contribute das 
ch!ncias sociais e humanas para a cria~ao de um clima favorilvel a 
inova~ao 

lndependentemente da dimensao temporal definida para os seus objecti
ves, no limite a actividade da empresa visa a produc;:ao de riqueza, que e con
substanciada na realizac;:ao de lucros. A questao do timing da respectiva reali
zac;;ao prende-se fundamentalmente com as decisoes de natureza estrategica 
que emanam da compatibilizac;:ao entre objectives e oportunidades. 

Na realidade, a empresa e a celula base da actividade econ6mica e a 
medida do seu desempenho e o resultado da confrontac;:ao que assume com 
o mercado, atraves da sua oferta propria; este percurso e determinado e esti
mulado por um vasto conjunto de instituic;:oes e ligac;:oes que condicionam a 
dinamica do movimento, cuja inserc;;ao se faz num todo de natureza social, 
econ6mica, polftica e cultural. 

Com efeito, nenhuma empresa, nem nenhuma organizac;:ao, pode estar 
desinserida do quadro societal onde se move, sendo simultaneamente influen
cida e influenciadora desse mesmo ambiente, o que ultrapassa em muito a 
func;;ao de produc;;ao que possui enquanto agente econ6mico actuante. 

Raras sao as empresas que na sua genese nao tazem coincidir os qua
dros societais a que estao sujeitos nos dominies da func;;ao produc;:ao e da fun
c;;ao comercial. lsto e, poucas sao as empresas em que o seu mercado inicial 
(e muitas vezes de lanc;;amento preferencial) nao e coincidente com o espac;;o 
geogratico-nacional em que estao implantadas. 

Neste contexte, sao condicionantes maiores da actividade da empresa os 
grandes movimentos e tendencias no ambito da hist6ria e da cultura, da demo
gratia, do direito e das leis, da economia, da politica, da ciencia e da tecnologia. 
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Foi a partir deste tipo de visoes sistemicas da actividade da empresa que 
nos pafses com potencial empresarial mais elevado se chegou a urn novo con
ceito de interacc;:oes entre a sociedade, a ciencia e a tecnologia. Trata-se do 
conceito de «ciencia, tecnologia e sociedade» (CT&S), cuja base se constr6i 
a partir de urn corte abrupto entre as ciencias basicas aplicadas e as ciencias 
sociais e humanas, para num segundo passo se redefinirem as interacc;:oes 
que resultam da respectiva convivencia. A sua origem centra-se, pais, na liga
c;:ao muito estreita com o facto de o progresso cientffico e tecnol6gico nas 
varias areas basicas e aplicadas influenciar de modo determinante as relac;:oes 
de produc;:ao, questao a que as ciencias sociais terao de dar uma resposta 
teorizada. 

0 conceito de CT&S, recentemente absorvido por determinadas elites da 
sociedade portuguesa, abre as capacidades nacionais de investigac;:ao, no domf
nio das ciencias sociais e humanas, urn vasto campo de pesquisa. Tal atitude 
consagra em definitive o contribute das ciencias sociais para a criac;:ao de urn 
clima favoravel a inovac;:ao, para alem de conferir a este problema uma natu
reza interdisciplinar alargada, quer em termos de atitude, quer em termos de 
dinamica. Na realidade, as ciencias sociais e humanas tem-se mostrado, 
enquanto todo, fracamente comprometidas com a sua contribuic;:ao para a cria
c;:ao de condic;:oes que favorec;:am o progresso tecnico e, consequentemente, 
a inovac;:ao que dele decorre. 

0 desafio esta aberto. As contribuic;:oes exigidas abrem, por seu turno, 
novas caminhos a urn vasto leque de disciplinas cientfficas e tecnol6gicas. 

3 - 0 clima de inovac;ao, a estrategia empresarial e o posicionamento 
num ambiente de mundializac;ao dos mercados 

A questao que se nos levanta neste momenta e a de saber se bastara 
que se erie urn clima favoravel a inovac;:ao para que o salto qualitative da nossa 
vivencia colectiva quotidiana seja uma realidade. lnfelizmente, devemos desde 
ja assumir que a resposta e nao. 

Tal como afirmamos, a empresa e o local por excelencia para produzir 
inovac;:ao; porem, como tambem deixamos bern claro, nenhuma empresa e ino
vadora por vocac;:ao. A inovac;:ao e, simplesmente, a atitude que a empresa toma 
face aos problemas concretes da sua gama de produtos. Na realidade, inovar 
nao e urn objective, mas apenas urn meio de que a empresa se serve para 
alcanc;:ar os seus objectives, os quais (pelo menos a nfvel do medio e Iongo 
prazo) acabam sempre por se consubstanciar num (mico, a realizac;:ao do lucro, 
atraves de urn processo de criac;:ao de riqueza. Esta, sim, e a vocac;:ao central 
de qualquer unidade que se constitui com vista a actuar enquanto empresa. 

No entanto, devera, por outro lado, assumir-se que a inexistencia de urn 
clima favoravel a inovac;:ao e impeditivo de uma resposta eficaz aos proble
mas com que a empresa e confrontada no mercado. 
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E conhecido que as pequenas empresas (tal como os pequenos pafses) 
nao podem operar usando estrategias de confrontac;:ao nos diversos nfveis em 
que se realiza a competic;:ao no domfnio do comercio mundial. 

No entanto, ha que reconhecer que os pequenos pafses podem usufruir 
de algumas vantagens na confrontac;:ao internacional; a questao crucial e a 
da definic;:ao de uma estrategia que enquadre racionalmente as diferentes poten
cialidades existentes e as utilize enquanto vantagens comparativas em termos 
de mundializac;:ao dos mercados. 

Existem basicamente duas vias, de natureza complementar, que se apre
sentam como passfveis de integrar uma estrategia com agressividade em ter
mos comerciais. 

A primeira via e decididamente a que comporta a (re)orientac;:ao da com
petitividade via prec;:o para uma competitividade-produto, [para o que concor
rem as noc;:oes de mercado franja (1) e de melhoria dos atributos do produto]; 
no fundo, a remodelac;:ao da forma de actuar comercial e cuja filosofia base 
sera a de marketing, por oposic;:ao a «filosofia-produc;:ao» e a «filosofia-vendas», 
maioritariamente usadas pelas empresas portuguesas (tanto em termos de 
comercio internacional como em termos de mercado interno). 

Esta estrategia adapta-se a maioria das unidades nacionais. Contudo, 
existe um caso especial, que rotulamos de importancia decisiva: das empre
sas (existentes ou a criar) cuja traject6ria tecnol6gica (2) e de base cientffica. 
Neste caso, a orientac;:ao estrategica da competitividade devera ocorrer ao nfvel 
da variavel estrategica distribuic;:ao, o que dara Iugar ao aparecimento de empre
sas multinacionais (ou mesmo transnacionais) de origem portuguesa. 

Estrategia que, alias, nao e virgem em termos europeus. Na realidade, 
pafse europeus de dimensao equivalente a portuguesa ja ha muito encetaram 
este tipo de estrategia. Escusamo-nos, por razoes 6bvias, de tecer qualquer 
comentario comparative. Contudo, gostarfamos de chamar a atenc;:ao para o 
facto de na Holanda, por exemplo, 65% das despesas totais em investigac;:ao 
e desenvolvimento experimental (I&DE) serem da responsabilidade das cinco 
maiores empresas multinacionais de origem holandesa (3); o caso da Sufc;:a, 
pafs com maior PI B per capita em 1985, tambem e revelador: 70% das des
pesas em I&DE sao efectuadas pelas quatro grandes empresas multinacionais 
operando a partir do seu solo (Ciba-Geigy, Brown Boveri, Hottman-La Roche 
e Sandoz (3). 

Mas sera racional e adaptada a realidade portuguesa uma tal estrategia? 
Todas as estrategias sao discutfveis ... mas, em todo o caso, vejamos alguns 
dos indicadores relativos a propensao exportadora e a propensao tecnol6gica 

Cl Fernando Gonc;:alves e J. M. G. Carac;:a, «A industria transformadora nacional na encru
zilhada: Potencial inovador e competitividade», Analise Social, XXII, n.as 90 (1986) e 93. 

(2) Fernando Gonc;:alves e J. M. G. Carac;:a, «A mutac;:ao tecnol6gica e o potencial inovador 
da industria transformadora», Analise Social, n. o 94, vol. 22, 1986- 5. o 

(3) OECD Science and Technology Indicators- Resources Devoted to R&D, OECD, Paris, 

1984. 
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(via I&DE e compra de tecnologia ao exterior- TIT) referentes a industria trans
formadora em Portugal, que, par comodidade de analise, comparamos com indi
cadores do mesmo tear relatives a onze pafses desenvblvidos da OCDE no 
perfodo 1970-1980 (2) (4): 

OUADRO 

Propensao exportadora (*) Propensao tecnol6gica (*) 

Portugal 
-

lntensidade tecnol6gica par sector OCDE 1982 
OCDE Portugal -

- - 1970-1980 
1970-1980 1982 -

S6 I&DE S6 I&DE Com TIT 

Alta intensidade ... ........ 1,45 1,50 4,64 6,17 4,17 
Media intensidade . ..... . . . . 1,36 0,41 1,00 1 '12 1,22 
Baixa intensidade ..... .... 0,77 1,58 0,30 0,18 0,33 

(*) A "propensao exportadora" e definida pelo seguinte ratio: 

Valor das exporta<;6es do sector 

Valor total das exporta<;6es 

Produ<;ao do sector 

Produ<;ao total 

par outre lade, a «propensao tecnol6gica)) e definida par: 

Valor das despesas do sector em I&DE (ou I&DE +TIT) 

Valor das despesas de I&DE (au I&DE +TIT) 

Produ<;ao do sector 

Produ<;ao total 

As notas mais salientes no que concerne a propensao exportadora da 
industria transformadora portuguesa prendem-se com o facto de o sector de 
media intensidade tecnol6gica se revelar como fracamente exportador, dando 
clara indicac;:ao de estar vocacionado para o mercado interne, onde o nfvel 
de propensao tecnol6gica (na devida escala) se revela semelhante ao da media 
dos restantes pafses europeus. 

Par outre lado, verifica-se o grande peso exportador do sector de baixa 
intensidade tecnol6gica, que denota um fraco esforc;:o de incorporac;:ao tecno-
16gica, apenas compensado pela introduc;:ao de tecnologia importada. 

(2) Fernando Gonc;:alves e J. M. G. Carac;:a, «A mutac;:ao tecnol6gica e o potencial inovador 
da industria transformadora», Analise Social, n. o 94, vol. 22, 1986- 5. o 

(
4

) OECD Science and Technology Indicators - R&D, Invention and Competitiveness, OECD, 
Paris, 1986. 
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Finalmente, verifica-se que o nosso sector de alta intensidade tecnol6gica 
revela forte propensao tecnol6gica, em termos comparatives. Fica claro que 
a este ultimo sector caberia a dinamiza<;:ao da parcela da estrategia que se 
apoia na passagem de empresas para a esfera multinacional. 

Cabe principalmente as empresas que produzem bens de baixa intensi
dade tecnol6gica a transforma<;:ao da competitividade via pre<;:o para uma com
petitividade via produto. 

Retomando o tema CT&S, fica levantada uma pista para o desenvolvimento 
das investiga<;:oes no ambito das ciencias sociais e humanas que permita ence
tar seriamente a tarefa de reorienta<;:ao que urge. 
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