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DETERMINANTES ESTRUTURAIS E DIMENSIONAIS 
DA INOVACAO: UMA ABORDAGEM EVOLUCIONISTA (*) 

Joao Romao 

1 - Rrazoes politicas da investiga~ao econ6mica 

A economia e o conjunto de actividades que o ser humano desenvolve 
para transformar os recursos de que dispoe em objectos que satisfagam as suas 
necessidades e desejos. Esta definigao salienta tres quest6es Msicas: a da 
afectagao de recursos (em geral escassos, limitados, e por isso passfveis de 
escolhas alternativas), a da transformagao (dependente da tecnologia) e a das 
necessidades e desejos (individuais ou colectivos, sempre infinitos e, entao, com 
satisfagao restringida pela disponibilidade de recursos e capacidade de os trans
formar). 

Nestas tres questoes h8. dois aspectos fundamentais que sao comuns: o 
caracter hist6rico, irreversfvel, da evolugao do sistema econ6mico; o caracter 
politico dessa evolugao, uma vez que e de escolhas, e entao de decisoes, que 
se trata. A questao da transformagao (e, portanto, da tecnologia) e o eixo de 
comunicagao entre os recursos disponfveis e as necessidades a satisfazer. Nesse 
sentido, determina a tomada de decisoes. E nesse contexto que deve ser ana
lisada a inovagao tecnol6gica e sua difusao. 

A ciencia econ6mica nao pode entao deixar de ser hist6rica e polftica, o 
que constitui urn obstaculo, quer em relagao ao mito da objectividade, quer a 
intengao de previsibilidade: a hist6ria faz-se de conflitos e confrontos, decisoes 
individuais e colectivas, estrategias de afirma«;:ao e adaptagao, e a hist6ria das 
actividades econ6micas tambem. Talvez por isso seja tao significative o div6r
cio entre ciencia e hist6ria econ6mica e tantas vezes ineficaz a polftica econ6-
mica C). 

Este trabalho tem a intengao de apontar os limites da formalizagao e dos 
desenvolvimentos te6ricos neoclassicos numa abordagem que integra, por urn 
lado, a analise da afectagao de recursos no curta prazo com o crescimento do 
sistema econ6mico e, por outro, a analise econ6mica com o caracter hist6rico 
e politico da actividade econ6mica. 

Assim, pretende-se mostrar que nao ha uma relagao causal e directa en
tre difusao (e adopgao) da inovagao, dimensao e estruturas de mercado, mas 
um processo de co-evoluc;ao entre esses fen6menos, resultante de comporta
mentos estrategicos e intencionais e condicionado por um ambiente face aos 
quais os agentes econ6micos desenvolvem comportamentos adaptativos, resul
tantes de fen6menos de aprendizagem e exercfcios de criatividade. 

(*) Dissertagao para a obtengao do grau de mestre em Economia e Gestao de Ciencia e 
Tecnologia, orientada pelo Prof. Doutor Antonio Jose de Castro Guerra. 

( 1) Para a discussao politica da evolugao da ciencia econ6mica seguiram-se os criterios 
expostos em Clark et al. (1987). 
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Em segundo Iugar mostra-se que a teoria neoclassica esta a atingir o limi
te dentro de uma traject6ria de evoluc;:ao e, dados os problemas a que nao 
consegue responder, sugerir e discutir uma nova abordagem: uma sistematiza
c;:ao crftica da conceptualizac;:ao evolucionista, que ponha em relevo as suas 
potencialidades de desenvolvimento e, por outro lado, as limitac;:oes pr6prias de 
qualquer corpo te6rico «emergente''• sobretudo no que diz respeito a sua 
aplicabilidade e rigor de formalizac;:ao. 

2 - lnovar e urn processo social 

2.1 - Criar contra os equilibrios 

0 conceito de inovac;:ao incorpora as ideias de ruptura e de desequilfbrio. 
Essa e, desde a conceptualizac;:ao de Schumpeter, a ideia base para um 
enquadramento te6rico e analftico alternative ao paradigma classico de aborda
gem dos processos econ6micos, numa representar;:ao dinamica do progresso 
em economias de mercado capitalistas. lnteressa reter a forma como alguns 
dos conceitos introduzidos por Shumpeter entre os anos 10 e 30 deste seculo 
sao hoje elementos-chave na analise da inovac;:ao (2). 

0 pensamento econ6mico do infcio do seculo era dominado pela ideia de 
equilfbrio como objectivo a alcanc;:ar. As formulac;:oes neoclassicas postulavam 
o automatismo da regulac;:ao pelo mercado, num processo de ajustamento em 
direcc;:ao a um equilfbrio de prec;:os e quantidades produzidas, em func;:ao da 
disponibilidade de recursos produtivos. 0 pensamento keynesiano, por seu lado, 
apesar de negar o papel do mercado como regulador da economia, defendia a 
intervenc;:ao do Estado no sentido de se alcanc;:arem situac;:oes de equilfbrio. Em 
ambos os casos, eram defendidas a livre iniciativa e as estruturas base e rela
c;:oes sociais fundamentais do sistema capitalista. 

Para Shumpeter a analise de situac;:oes de equilfbrio s6 seria relevante na 
medida em que permitia perceber os mecanismos que conduzem aos dese
quilfbrios. A situac;:ao de equilibrfo era encarada como norma para entender os 
processos de evoluc;:ao, associados a ideia de mudanc;:a, de inovac;:ao (e entao 
de ruptura, desequilfbrio). 

A inovac;:ao pode ser entendida como a aplicac;:ao pratica de uma nova 
func;:ao de produc;:ao, ou seja, a introduc;:ao no sistema econ6mico de uma in
venc;:ao. As suas formas podem variar, podendo considerar-se inovac;:oes novas 
produtos ou processos de produc;:ao, melhoramentos de processos e produtos 
ja existentes, descoberta de novas recursos naturais, abertura de novos merca
dos ou introduc;:ao de novas tecnicas organizacionais. Desenvolvimentos te6ri
cos posteriores a Schumpeter alargaram ainda mais o ambito da inovac;:ao, 

(2) Sabre a obra de Shumpeter seguem-se sugestoes de Brower (1991) e Rosegger (1986). 
0 conceito de difusao tecnol6gica sintetiza contributes de Metcalfe (1990), Thirtle, Ruttan (1983) 
e Stoneman (1983). Os conceitos de tecnologia e ciencia seguem de perto os sugeridos por Cara~a 
(1994). Os conceitos de paradigma tecnol6gico e de evolu~ao da ciencia e da tecnologia inspi
ram-se em Dosi (1984). 
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abrangendo-se tambem as actividades ligadas ao marketing (imagem, embala
gem, publicidade) ou as formas de financiamento. 

A difusao de inovac;:oes integra-se no processo de mudanc;:a estrutural de 
uma economia: trata-se de analisar o processo pelo qual novas formas 
tecnol6gicas sao integradas no sistema econ6mico e impoem mudanc;:as na sua 
estrutura. A preocupac;:ao fundamental nao se inicia, pais, com o processo de 
inovac;:ao, mas comec;:a no ponto onde o primeiro utilizador ja inovou. Trata-se 
de urn processo continuo de aceitac;:ao ou absorc;:ao de uma inovac;:ao num sis
tema econ6mico e social ao Iongo do tempo. 

lmporta desde logo deixar clara que o conceito aqui seguido e o de 
tecnologia como conjunto de conhecimentos cientfficos ou empfricos directamente 
aplicaveis a produc;:ao, a melhoria ou a utilizac;:ao de bens e servic;:os. Assim 
sendo, a tecnologia e identificada com o conhecimento e a tecnica com os 
processos. 

lmporta tambem distinguir tecnologia de ciencia, ainda que uma e outra 
tenham de ser encaradas como corpos de conhecimentos, isto e, como os 
resultados de actividades cognitivas, ou seja, como categorias imateriais. En
tao, como ciencia sera entendido o conjunto organizado de conhecimentos sa
bre os mecanismos de causalidade dos factos observaveis, obtido atraves do 
estudo objectivo dos fen6menos empfricos. 

Para a analise do progresso da tecnologia pode, portanto, ser utilizada uma 
metodologia semelhante a utilizada no estudo da evoluc;:ao da ciencia. 

No campo da ciencia urn paradigma sera urn «programa de pesquisa», o 
quadro que define os problemas relevantes, urn «modelo» e urn «padrao» de 
investigac;:ao. A aplicac;:ao desse paradigma na pesquisa e resoluc;:ao dos pro
blemas levantados, ou a sua extensao a outras areas e problemas, serao en
tao referenciadas como a «ciencia normal». As rupturas surgem quando o 
paradigma se revela insuficiente para responder a novas questoes, surgindo 
outras tecnicas, metodos, padroes, escolas, que acabem par dar corpo a urn 
novo paradigma: sao as «revoluc;:oes cientfficas», segundo Khun (3). 

Em relac;:ao a tecnologia pode estabelecer-se uma analogia com este pro
cesso: urn «paradigma tecnol6gico>> sera entao urn padrao de soluc;:ao de pro
blemas tecnol6gicos seleccionados, baseado em princfpios seleccionados, obti
dos das ciencias naturais e de tecnologias materiais seleccionadas. Significa 
isto que, tal como em relac;:ao a ciencia, urn novo paradigma pode surgir de 
uma recombinac;:ao de princfpios e metodologias de outros paradigmas: esse e 
o sentido da ideia de selecc;:ao, ou seja, de nova estruturac;:ao de conhecimen
to, nao necessariamente novo, que enquadre os programas de pesquisa. 

Tambem como no campo da ciencia, a tecnologia evolui dentro de urn 
paradigma, ate ao seu esgotamento na capacidade de resposta as exigencias 
que sao levantadas: esse sera o percurso dentro de uma traject6ria tecnol6gica, 
ou seja, dentro de urn padrao de resoluc;:ao de problemas «normal». No entan
to, e ainda como na ciencia, a evoluc;:ao dentro de uma traject6ria tecnol6gica 
e limitada: neste caso a ruptura faz-se atraves da inovac;:ao, que conduz a novas 
paradigmas tecnol6gicos. 

(3) Segue-se a exposic;:ao de Dosi (1984). 
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Podera entao distinguir-se o conceito de inovagao radical (a que da ori
gem a um novo paradigma) do de inovagao incremental (que da origem a evo
lugao dentro de uma mesma traject6ria). Estes conceitos estavam, alias, implf
citos na teoria de Shumpeter, quando este referia as inovagoes que criam novas 
ciclos e as distinguia dos aperfeic;oamentos introduzidos ao Iongo do ciclo de 
vida de cada inovagao. Nesta perspectiva, a teoria dos ciclos longos de 
Schumpeter pode ser vista como uma sucessao de paradigmas tecno
-econ6micos (4). 

2.2 - lnovar e negociar 

Sabre a origem (ou o mobil) da inovagao h8. teorizac;oes diversas, situaveis 
entre dois pontos extremes: o de que a inovac;ao e o resultado do aproveita
mento da evoluc;ao do conhecimento para novas areas («empurao tecnol6gico») 
ou de que e fruto da detecgao de novas necessidades no mercado ( «pressao 
da procura» ). 

Os defensores do «empurrao tecnol6gico» tern como pressuposto que os 
avanc;os na ciencia e na tecnica conduzem a mudangas na composigao dos 
produtos e processes produtivos. Ou seja, a ciencia funcionaria como uma 
especie de «caixa negra» de acumulagao de conhecimento, para dar origem, 
no campo da tecnologia, a detecgao de oportunidades de produgao para as 
quais teriam que ser criadas necessidades no mercado, tido como neutro. 

Apesar de extremamente relevante no estudo de inovagoes radicais, esta 
abordagem negligencia toda a influencia do processo de crescimento e mudan
ga da economia sabre a inovac;ao, fazendo-a recair nos processes de investi
gagao cientffica e desenvolvimento tecnol6gico. No entanto, e hoje clara a ten
dencia para a perda de peso da investigac;ao fundamental (com vista a obtengao 
de novas conhecimentos, sem objectives especfficos de aplicagao pratica) em 
favor da aplicada (com vista a fins predeterminados) e do desenvolvimento 
experimental (utiliza<;:ao sistematica de conhecimento existente). 

Os defensores da «pressao da procura» consideram que e a percepgao 
das necessidades do consumidor o factor determinante para a inovac;ao, par
que a capacidade de inventar e vasta, flexfvel, capaz de responder as oportu
nidades de Iuera. Ou seja, e o mercado que cria o estfmulo (pelo Iuera poten
cial que se perspectiva) a investigagao aplicada a um objective especffico e, 
entao, a inovac;ao. 

Esta abordagem, com utilidade na explicac;ao das inovagoes incrementais, 
tern, no entanto, diffcil aplicac;ao aos casas de ruptura, de inovagao radical e, 
como sugere Dosi, nao explica o mecanisme de transformagao da identifica<;:ao 
de uma necessidade na criagao de um novo produto (nao tern aplicac;ao dina
mica). Um exemplo flagrante sera o dos grandes projectos de I&D, de prazos 
longos, cujos resultados sao relativamente rfgidos em relagao as flutuagoes na 
dinamica dos mercados. 

( 4) 0 conceito de paradigma tecno-econ6mico vem expresso em Freeman (1989). 
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Outras objecg6es podem, no entanto, ser ainda levantadas a estas abor
dagens, alargando 0 ambito da analise da inovagao e introduzindo problemas 
relacionados com as escolhas individuais e, entao, com processes politicos (5). 

A primeira sera a de que o conceito de necessidade nao e objective, re
sulta de mecanismos cognitivos e de motivag6es pr6prias a cada indivfduo que, 
par sua vez, nao s6 nao disp6e de toda a informagao necessaria, como tern 
fraca capacidade de influencia sobre mercados cada vez mais oligopolizados: 
quando muito, o mercado escolhe entre tecnologias ja escolhidas do lado da 
oferta. 

Por outro lado, sendo o progresso tecnol6gico em grande medida depen
dente do trabalho humano de investigagao e, portanto, dos processes de edu
cagao e formagao, tambem estes sao fortemente condicionados pela evolugao 
do sistema econ6mico e dos mercados. 

Estes exemplos, que nos permitem uma visao mais abrangente da 
globalidade dos aspectos em causa no processo de inovagao, podem ser leva
dos mais Ionge: a importancia dos processes de aprendizagem, par urn lado, e 
da aprendizagem pelo fazer, por outro, conduzem a que os processes de for
magao e de trabalho tendam a ser, cada vez mais, simultaneos. 

Resulta da exposigao feita - e isso sera o que interessa reter- que o 
progresso tecnol6gico tern urn caracter eminentemente social e, dentro dele, a 
inovagao tecnol6gica exige urn processo permanente de aprendizagem, quer por 
parte dos produtores, quer por parte dos consumidores, o que lhe confere urn 
caracter multidirecional. Assim, essa construgao social da tecnologia pode ser 
encarada como uma negociagao, em que o mercado e apenas urn dos cena
rios do ambiente que a envolve. 

A inovagao ocorre entao num sistema social e sera util delimitar esse sis
tema. Assim, pode considerar-se como Sistema Cientffico e Tecnol6gico o con
junto de recursos cientfficos e tecnol6gicos e de actividades organizadas com 
vista a descoberta, invengao, transferencia e fomento da aplicagao de conheci
mentos cientfficos e tecnol6gicos no domfnio econ6mico e social. Tomaremos 
como Sistema Nacional de lnovagao a rede de instituig6es nos sectores publi
co e privado cujas actividades e interacy6es geram, importam, modificam e 
difundem novas tecnologias. Nele participam os sistemas produtivo, de ensino, 
cientffico-tecnol6gico, bancario, administrative (6). 

As traject6rias de evolugao tecnol6gica inserem-se num contexto cultural 
ou, se se preferir, ideol6gico, que pressup6e a existencia de reforgos mutuos e 
recfprocos. Em economias de mercado como a nossa, a definigao de traject6-
rias tecnol6gicas cria, entao, situa96es de exclusao. Considerando que a efi
ciencia econ6mica prevista e, a nfvel da empresa, factor condicionante da in
vestigayao com vista a produc;:ao de tecnologias, nao s6 estao automaticamente 
exclufdos os consumidores que nao tenham poder de compra para interferir num 
dado mercado, como todos aqueles que, mesmo tendo, sejam minoritarios. 

(5) A discussao sobre as questoes politicas associadas a difusao de tecnologia incorporam 
contributes recolhidos em Mole eta/. (1991) e Santos (1994). 

(s) DefiniQ6es em Caraga (1993). 
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Por outro lado, e dados os riscos e a incerteza associados a actividade 
de investiga<;:ao tecnologica, e natural que haja, na politica estatal de ci€mcia e 
!ecnologia, apoio a essas actividades (e mesmo actividades proprias). Assim 
sendo, ha um processo politico de selec<;:ao de paradigmas, de cuja escolha 
estao excluidas as franjas da popula<;:ao afastadas dos centres de poder, quan
do cada trajectoria tecnologica encerra um conceito proprio de progresso, defi
nido em fun<;:ao de um paradigma associado a trajectoria- com os seus vale
res e padroes de desenvolvimento. Um exemplo esclarecedor da importancia 
do caracter politico deste processo e, por exemplo, o debate e a escolha entre 
competitividade e pleno emprego. · 

3 - Conven~oes 

Paradigma convencional, neoclassico ou economicista sao nomes atribui
dos por autores diferentes ao programa teorico de enquadramento das aborda
gens centradas na dinamica equilibradora do mercado enquanto agente de 
regula<;:ao do sistema economico. Para delimitar a abordagem convem, por isso, 
deixar claras as caracteristicas basicas desse programa, numa breve sintese (1). 

Cada agente economico e atomizado e caracterizado por um comporta
mento racional, maximizador (da utilidade, no caso do consumidor, do Iuera, no 
caso do produtor). A haver algum relaxamento desta hipotese, em modelos mais 
recentes, continua a haver uma selec<;:ao pelo mercado dos comportamentos 
optimizadores. 

0 mercado e caracterizado em fun<;:ao da escassez, supondo-se que cada 
agente dispoe, a partida, de perfeita informa<;:ao sabre as suas caracteristicas e 
evolu<;:ao. Em modelos mais flexfveis, a incerteza e reduzida a informa<;:ao in
completa, face a qual cada agente pode continuar a comportar-se de forma 
racional (optimizadora), atribuindo probabilidades em fun<;:ao de expectativas, quer 
da evolu<;:ao de parametres, quer do comportamento estrategico dos restantes 
a gentes. 

0 sistema evolui segundo patamares de ajustamento em direc<;:ao a uma 
solu<;:ao de equilibria, predeterminada, o que significa que a natureza dessa 
evolu<;:ao e independente dos patamares alcan<;:ados. Os modelos tornam-se 
assim reversiveis, deterministicos, e, nesse sentido, a-historicos. 

Nao sao considerados os agentes «nao economicos» nestes processes, 
esgotando-se a explica<;:ao da dinamica dos mercados no seu proprio funciona
mento. Alias, e frequente atribuir-se a este tipo de agentes (nomeadamente o 
«Estado») a responsabilidade por nao se atingirem as situa<;:6es de equilfbrio 
predeterminadas. Os mecanismos economicos sao assim isolados do contexte 
politico e institucional em que se processam as rela<;:6es sociais. 

A informa<;:ao tecnologica esta livremente disponivel e os processes tecni
cos sao representados por racios de intensidade capitalfstica ou laboral. Nos 
modelos mais recentes, em que se procura incorporar o conceito de «aprendi-

(7) Segue-se a sfntese feita em Dosi et at. (1998), aqui restruturada. A historicidade e abor· 
dada em Clark et at. {1987) e a reversibilidade em Nelson et at. {1974). 
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zagem», este tende ainda a ser encarado como residual ou analisado em 
modelos ad hoc. Assim, do ponto de vista do acesso a tecnologia, os agentes 
sao todos iguais. 

Essa e a contradi9ao fundamental: um programa de pesquisa que funda
menta e justifica um modo de regulaQao social das actividades econ6micas 
baseado na livre iniciativa e criatividade individuais (e que, de forma alguma, 
exclui a existencia de instituiy6es de regula9ao polftica como o Estado), assen
ta em pressupostos sobre o comportamento dos agentes individuais que con
duzem a que estes sejam analisados em funyao de um comportamento norma
lizado e, no limite, identico. 

0 problema resulta, essencialmente, da transposiyao para uma dimensao 
macroecon6mica da 16gica de comportamentos a nivel micro: quando se agre
gam em <<agentes representatives» os comportamentos dos agentes individuais 
(para obter macroparametros a partir de microparametros) negligenciam-se fen6-
menos de interacyao diacr6nica ou integra9ao sincr6nica, para alem de se ex
clufrem todas as influencias de agentes ou instituiQ6es que, nao tendo presen
ya directa no mercado, nao deixam de influenciar os processos econ6micos. 

4 - Metafora evolucionista 

A economia e um sistema aberto. Os agentes econ6micos interagem, tro
cam materia e informayao, nao s6 entre si como com o ambiente em que es
tao inseridos. Criar uma linguagem e um enquadramento te6rico que permita 
analisar os fen6menos econ6micos nessa perspectiva de globalidade e a inten
yao generica das propostas evolucionistas (8). 

0 que se prop6e e uma metafora, mais do que uma analogia: nao se tra
ta de aplicar pela reproduyao a 16gica de evoluyao dos sistemas ffsicos ou 
biol6gicos as actividades econ6micas mas explorar o significado de alguns con
ceitos daqueles sistemas para abordar os sistemas econ6micos. 

0 que se pretende obter e um modelo de abordagem que concilie a evo
luyao das macroestruturas de um sistema com a sua diversidade microsc6pica, 
organizado em fun9ao de um determinado problema ou objecto de estudo (neste 
caso a relayao entre a difusao de inovay6es, as caracterfsticas estruturais de 
um mercado e a dimensao das empresas envolvidas). 

Genericamente, e o comportamento adaptativo de cada agente face as 
muta96es do ambiente que, enquadrado por uma dada estrutura, confere a 
evoluyao de um sistema um caracter de equilfbrio dinamico. Nesse contexto ha 
estfmulos e influencias negativas (que tendem a estabilizar e manter indefinida
mente as estruturas existentes) e positivas (que estimulam o desenvolvimento 
de novas formas organizacionais). 

Essa individualidade de comportamentos adaptativos, intencionais (e orien
tados segundo uma ideia de processo em direcyao a um objective), face a 
percepyao de varia96es no ambiente com o qual se comunica, conduz a um 

(8 ) Para apresentar o programa evolucionista seguem-se especialmente os contributes de 
Clark et a/. (1987), Nelson et a/. (1982), Silverberg (1988) e Dosi et a/. (1991 ). 
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processo permanente de autocatalizavao do sistema, que resulta numa capaci
dade de auto-regulavao e auto-organizavao, coerentes com o conceito de «es
truturas dissipativas» e que conterem a evolu9ao do sistema urn caracter de 
irreversibilidade. 

Os agentes (ou indivfduos) de um sistema podem ser integrados e repre
sentados numa rede hierarquica de rela96es (sincr6nicas e diacronicas), em que 
cada um tem um papel atribufdo pela funvao especffica que o distingue dos 
outros, a dais nfveis: ao nfvel horizontal (relacionado com a divisao do trabalho 
e especializavao economica) e vertical (atraves de uma tendencia integrativa, 
que exprime dinamicamente o agente como «parte», e auto-atirmativa, que o 
exprime como «todo» ). 

Genericamente, este e o ambiente em que cada agente intervem: com in
formavao e conhecimento (articulavao da informavao no sistema) imperteitos, 
comportamento nao maximizador mas orientado por objectives auto-avaliaveis 
individualmente (intencional), num contexto de conflito para o qual exerce nego
ciav6es. Cada agente dispoe de intormagao limitada e nao gratuita, que recolhe 
atraves de processes proprios de pesquisa (por exemplo I&D) e que conterem 
ao seu conhecimento proprio um caracter especffico, local, cumulative. Esse 
conhecimento pode entao ser encarado como uma «memoria organizacional>>, 
incorporado em rotinas e regras de decisao especfficas, que atribuem formas 
especfficas de vantagem (ou desvantagem) nos processes competitivos. 

Dos comportamentos intencionais e individuais de cada agente, resultan
tes de processes pr6prios de pesquisa e tomada de decisao em fungao de 
objectives definidos, resulta, num sistema economico, uma «variedade» de com
portamentos e resultados competitivos e, entao, seleccionaveis em funvao de 
determinados objectives (em economias capitalistas o mercado e o regulador 
essencial dos processes de selecvao e, entao, da competitividade). A selecvao 
e o mecanisme pelo qual se provoca uma variavao na importancia relativa das 
variedades, ou seja, o processo que pede provocar alterav6es qualitativas num 
sistema economico. 

Nesse quadro pede considerar-se que um determinado indivfduo tern uma 
evoluvao ontogenetica na medida em que evolui pela adaptavao as muta96es 
do ambiente em que esta integrado (par exemplo, a evolu9ao de uma dada 
tecnologia dentro de uma traject6ria - paradigma) e que uma especie tem uma 
evoiUI;:ao filogenetica quando lhe sao introduzidas altera96es qualitativas (par 
exemplo uma inova9ao tecnologica- ruptura). 

A mudan9a, au a evoluvao, au o desenvolvimento de um sistema econo
mico resulta entao de urn processo cumulative desses incrementos, especffi
cos, irreversfveis, imprevisfveis, mas dissipativos: mesmo em situa96es de rup
tura, de nao equilibria, as fluxes permanentes de informagao permitem manter 
estruturas e parametres que recontiguram a ordem de um sistema economico. 

E atraves da identificagao e sistematizagao das condicionantes e motiva
v6es daquelas mudangas que se poderao entender os processes de evolugao 
nos sistemas economicos: sem perder de vista a intencionalidade e a irrever
sibilidade que esta subjacente aos comportamentos que determinam essa evo
lugao, consegue-se, par urn lade, uma abordagem historica da economia e, par 
outro lado, uma abordagem global dos factores, economicos au nao, que a 
condicionam ao Iongo do tempo. 
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Esta abordagem procura redefinir os conceitos e a importfmcia do tempo 
e da informagao, integrando conhecimento disperse, quer em termos das disci
plinas academicas que nela confluem, quer em termos das escolas (ou, indo 
mais Ionge, paradigmas) que a enquadram. Essa dispersao leva a insuficien
cias que estao Ionge de estar ultrapassadas, quer no rigor da definigao do 
enquadramento conceptual, quer, sobretudo, na possibilidade de aplicagao pra
tica desse quadro. Resta saber se se trata de urn paradigma emergente ou de 
uma falsa partida. 

5 - Olhares sobre a difusao tecnol6gica 

5.1- Difusao e epidemia 

Generalizavel para a analise de fen6menos de difusao em geral, a 
conceptualizagao te6rica matematica das epidemias e tambem aplicavel a difu
sao de inovag6es num sistema econ6mico. A sua simplicidade torna o modele 
insuficiente do ponte de vista da capacidade de explicagao e previsao do com
portamento do complexo processo da difusao tecnol6gica ao Iongo do tempo, 
mas permite levantar e discutir algumas questoes essenciais nesse processo. 
0 modelo permite, por exemplo, efectuar comparagoes a posteriori (entre em
presas, industrias ou parses) sobre a velocidade de difusao de tecnologias, ain
da que deixe por explicar os motives dessas diferengas (9). 

0 pressuposto basico e o de que todas as empresas tern identica propen
sao a adopgao de uma dada tecnologia, que e constante ao Iongo do tempo. 
E esse e, desde logo, urn factor decisivamente limitative, por negligenciar a 
especifidade interna de cada empresa, do ambiente em que se insere, da infor
magao de que disp6e, da capacidade de incorporar essa informagao na res
pectiva estrutura organizativa, da possibilidade de mudanga em todos esses 
factores ao Iongo do perfodo de difusao. 

Do ponte de vista matematico o raciocfnio pode ser descrito pela equagao 
(1 ), em que m representa o numero de empresas adoptantes de uma inova
gao, n o numero total de empresas e os Indices t e t+1 o factor tempo: 

(1) 

com p > 0. 
A expressao significa que o numero de empresas adoptantes de uma ino

vagao no perfodo f+1 (representadas por m1+1 - m1) e proporcional a fracgao 
de empresas que ja haviam adoptado ate ao perfodo t [sendo estas represen
tadas por (n- m1 )m1/ n]. 0 coeficiente p e um indicador da velocidade com que 
a difusao e efectuada e depende de factores diversos. 

(9) Esta revisao da literatura segue de perto as apresentagoes propostas em Davies (1979) 
e Thirtle et at. (1985). 0 modelo de difusao internacional de tecnologias e apresentado Nabseth 
et al. (1974). 
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A partir da expressao (1) pode obter-se, para perfodos suficientemente 
curtos, a equat;ao diferencial: 

(2) m11n= {1+ exp(- a- ~1 )} -1 

com a como constante de integra<;:ao. 
Graficamente resulta uma curva sigmoidal (em s), com ponto de inflexao 

em m1 In= 0.5, ou seja, uma curva logfstica. Ate ao ponto referido a difusao 
processa-se a velocidade crescenta, passando-se, depois, a situac;ao inversa. 

A situa<;:ao e diferente se se abandonar o pressuposto de que todas as 
empresas tern a mesma propensao a adoptar (por exemplo dividindo-as em dois 
grupos, onde a velocidade de difusao- ~-sera diferente). 0 ponto de inflexao 
da curva sera entao outro, mas o modelo pouco ganha em capacidade 
explicativa. 0 mesmo acontecera, por outro lado, se se suposer que a propen
sao a adoptar varia ao Iongo do perfodo em analise. 

Significa isto que a curva logfstica e apenas um caso particular das cur
vas sigmoidais. A forma da curva pode sempre ser escolhida a partir de uma 
estrutura definida antecipadamente, servindo o ajustamento como teste de hi
p6tese de partida (processo, alias, assumido por alguns autores). De qualquer 
forma o modelo sera sempre determinista, porque a informac;ao e considerada 
disponfvel a priori, nao variando com o processo de difusao em si mesmo. 

Uma utilizac;ao possfvel do modelo epidemico e na analise cruzada de 
fen6menos de difusao em varias industrias. Mansfield, em 1961, foi dos pionei
ros neste tipo de abordagens, com um metodo simples: e feito o ajustamento 
de uma curva logfstica a cada industria, numa primeira fase, e depois utilizam
-se os ~ como variaveis dependentes, estimando-se os seus valores em fun<;:ao 
das caracterfsticas pr6prias das industrias e inovac;6es respectivas. 0 resultado 
sera a detecc;ao de um padrao explicative ex post, sempre demasiado agregativo 
e, por isso, redutor da explica<;:ao do processo especffico de cada empresa. 

Este tipo de abordagem tambem foi utilizado na analise comparativa da 
difusao tecnol6gica em varios pafses. Com metodologias variadas, a preocupa
<;:ao aqui e a de procurar explicar os diferenciais na velocidade de difusao em 
fun<;:ao das caracterfsticas das industrias referentes a cada pais. Os problemas, 
como se deduz, sao semelhantes aos dos modelos anteriores: o modelo s6 e 
explicative a posteriori (descritivo, na melhor das hip6teses), a escolha das 
variaveis explicativas e relativamente arbitraria e aos problemas de medi<;:ao e 
quantifica<;:ao acresce-se a possibilidade de, em cada pals, se utilizarem meto
dos diferentes de contabilizac;ao. 

5.2 - Difusao e decisao 

Alguns modelos tentaram tornar mais realista a abordagem da difusao de 
inovac;6es, procurando integrar as 16gicas, quer dos produtores de tecnologia, 
quer das interacc;6es entre produtores e utilizadores. Serao entao incorporados 
elementos referentes a estrategia de cada agente, ao conhecimento, as imper
feic;oes da informa<;:ao, aos fen6menos de aprendizagem ou aos desfasamentos 
temporais. 
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Estes modelos pertencem ao grupo a que se chama «New Classical 
Economics» e podem ser encarados como complementares ao modele epide
mico e seus desenvolvimentos, na medida em que procuram incorporar elemen
tos intangfveis. De qualquer modo, continuam a pressupor um comportamento 
racional, optimizador, por parte de cada agente. 

Como se verificou, o modelo epidemico/logfstico depende do pressuposto 
de que a difusao depende dos efeitos demonstragao e aprendizagem. No en
tanto, a interacgao pessoal entre adoptantes e potenciais adoptantes e negli
genciada (por exemplo pela difusao atraves da imprensa ou de agentes de 
vendas, ou seja, pela difusao a partir de uma fonte constants). Ha uma 
interac9ao social (influencia interna) no caso do modelo epidemico e outra que 
vem de uma fonte exterior ao grupo de adoptantes (influencia externa). 0 mais 
frequente e verificarem-se os dais tipos de influencia, resultando uma curva 
positivamente inclinada, tanto mais quanta mais publicitados forem os produtos, 
como conclufram, Lekvall e Wahlbin, em 1973, que introduziram a ideia de 
heterogeneidade da populaQao. 

A maior limitagao destes modelos, mesmo com a incorporavao de um vasto 
leque de novas elementos informativos, e o seu caracter estatico, de que sao 
sinais, por exemplo, o numero constante de potenciais adoptantes ou a 
imutabilidade do ambiente, que eliminam a necessidade de readaptag6es estra
tegicas por parte das empresas. Em resultado, o valor explicative do modelo 
continua a ser o de uma descrigao a posteriori, eventualmente mais rigorosa e 
abrangente. 

Nos modelos de ajustamento de stocks a preocupa9ao fundamental sera 
a de teorizar o processo de decisao de investimento, mas os trabalhos de Chow 
(1967) e Stoneman (1976), trazem alguns novas dados sabre a difusao de 
tecnologias. Uma novidade e a de que o acrescimo de utilizagao de uma dada 
inovagao e fungao do stock inicial dessa inovagao nas empresas e do desfa
samento entre esse nfvel e o de equilfbrio. 

Sao tambem introduzidos alguns elementos dinamicos, como a variabilida
de do universo em analise e do proprio valor de equilibria atras referido. Alias, 
o proprio parametro B, indicador da velocidade de difusao, e susceptive! de variar 
com mudangas nas formas de atingir objectives ou com as actividades de in
vestigagao e desenvolvimento das empresas, determinantes para a sua percep
gao e aprendizagem da possibilidade de utilizar novos processes. Por sua vez, 
estes factores estao condicionados por outros, como a rentabilidade. 

De qualquer forma, independentemente do contribute dado para a percep
gao do processo de tomada de decis6es, do ponto de vista da difusao o mo
delo nao distingue aspectos importantes, como sejam o aparecimento de novas 
adoptantes dos adoptantes que aumentam os seus stocks ou a difusao intra e 
interempresas. 

lgualmente enquadrados pelas teorias do investimento, os modelos vintage 
procuram introduzir a possibilidade de analisar a coexistencia de processes 
tecnologicos diversos na produgao, sendo as velhas tecnicas dispensaveis quan
do os custos operacionais excedem os beneffcios e as novas tecnicas nao uti
lizaveis quando os custos totais sao inferiores aos beneffcios. Pressup6e-se que 
as novas tecnologias estao incorporadas nos novas equipamentos de capital e, 
entao, que o investimento e o vefculo da difusao. A substituigao de tecnologia 
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e tida como progressiva e faz-se quando ha aumentos de capacidade produtiva 
que resultam numa descida de custos e, portanto, na apropriat;ao de sobrelucros. 

A rigidez dos pressupostos acaba, no entanto, par limitar as possibilidades 
do modelo, ao considerar que inovat;ao exige novo equipamento (pode ser uma 
reorganizat;ao do trabalho, par exemplo), a indivisibilidade das unidades produ
tivas e a existemcia de informavao perteita. 

Outros desenvolvimentos te6ricos, como os modelos «probit» ou «logit», 
indicam claramente a especificidade de cada empresa no processo de difusao: 
quando e onde um estimulo variavel atinge um valor que excede um dado ni
vel critico, o sujeito dessa estimulat;ao responde decidindo instantaneamente 
adoptar a inova9ao em causa, sendo que os estimulos variaveis e o nivel cri
tico nao tem valores unicos para toda a populavao (razao da nao instan
taneabilidade da adopt;ao). Par outro !ado, com o passar do tempo, factores 
end6genos e ex6genos a cada empresa influenciam a posit;ao relativa dos 
estimulos e do nivel critico de resposta em cada uma. 

Tambem os modelos de aprendizagem trouxeram alguns contributes signi
ficativos. Stoneman (1983) considera que a ideia fort;a da abordagem de 
Mansfield (1963) e a redu9ao do risco, resultants do usa, e Kislev e Shchori
Bachrach (1973) foram dos primeiros a tentar formalizar explicitamente este 
processo num estudo sabre inovat;ao na agricultura, criando uma funt;ao de 
conhecimento em que este depende das aptid6es iniciais e do aprender pelo 
tazer e em que, como resultado, os produtores com maiores aptid6es sao mais 
eticientes na aquisit;ao de conhecimento e pioneiros na adopt;ao. 0 processo 
arrasta-se em ciclos ao sistema econ6mico: como o aprender pelo fazer e co
mum (dependents da produt;ao acumulada da empresa), os menos aptos po
dem tambem vir a adoptar, enquanto que a medida que a inovat;ao se espalha 
e baixa o pret;o de mercado, os mais aptos tandem a partir para a adop<;ao de 
novas inovat;6es. 

0 reconhecimento da importancia da incerteza e do risco - e da neces
sidade de tamar decisoes nesse contexto - levou a novas tormalizat;6es do 
processo de tomada de decisao, atraves de uma distribuit;ao de probabilidades 
bayesiana. 

Finalmente, a teoria dos jogos veio a ser utilizada para analisar mercados 
de concorrencia imperteita - a generalidade dos mercados -, incorporando a 
teoria dos oligop61ios: mesmo em identicas condit;6es iniciais de aptidao, a 
adopt;ao pode ocorrer a ritmos diferentes par razoes estrategicas. 

Como toi referido, a limitat;ao geral e fundamental destes modelos e o 
pressuposto de que o comportamento de cada agente e optimizador e, entao, 
identico (1°). 

5.3 - Difusao e aprendizagem 

0 modelo proposto par Davies foi dos pioneiros na importancia atribuida 
aos ten6menos de aprendizagem pelo fazer e pelo usar na redu<;ao da incerte
za. 0 seu objective fundamental toi o de incorporar as caracteristicas dos no-

(10) Conforme Godinho (1989). 
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vos processes tecnol6gicos num modele de tomada de decisao da empresa, 
de modo a poder analisar as implicac;;oes sobre a difusao da tecnologia em 
questao numa dada industria (1 1). 

Como base, sao definidas algumas proposic;;oes determinantes do compor
tamento dos agentes. Assim, todos os potenciais adoptantes de uma inovac;;ao 
tomam conhecimento dela quase imediatamente a sua comercializac;;ao e a qua
lidade da informac;;ao do nao-adoptante sobre uma dada tecnologia tende a au
mentar com o tempo e pode ser incrementada atraves de actividades de pesqui
sa, tanto mais necessaria quanto maier for a complexidade da inovac;;ao. Como 
resultado dessas pesquisas, em qualquer memento do tempo havera diferenc;;as 
significativas entre os potenciais adoptantes na compreensao das inovac;;oes. 

A decisao de adopc;;ao nao e, entao, optimizadora (no sentido neoclassico), 
mas definida em func;;ao de objectives, variaveis de empresa para empresa, 
mensuraveis atraves de taxas (como o «periodo de pagamento»). Tenden
cialmente, essas taxas deverao descer a medida que a difusao aumenta. 
0 desenvolvimento do modele nao pretende, no entanto, especificar e indivi
dualizar a tomada de decisao sobre adopc;;ao de inovac;;ao, mas atribuir proba
bilidades sobre o processo de difusao, por forma a obter uma curva de difusao 
geral, para uma dada industria. 

0 modele sugere que a decisao de adopc;;ao resulta da constatac;;ao da 
lucrabilidade de um novo processo tecnol6gico, ou seja, da sua rentabilizac;;ao 
num perido aceitavel (um conceito subjective e, entao, individual a cada empre
sa). As diferenc;;as entre empresas resultam da respectiva capacidade de reco
lha e tratamento de informac;;ao tecnol6gica, da atitude em relac;;ao ao risco e 
dos objectives estrategicos que perseguem. 

0 resultado e o de que a curva de difusao tem uma forma sigmoidal (como 
seria de esperar num modele que, tal como o epidemico, supoe que a informa
c;;ao sobre uma dada tecnologia esta disponivel a partida), ainda que o ponte 
de inflexao seja diferente consoante se trate de inovac;;oes do tipo A (mais sim
ples) ou do tipo 8 (mais complexas). Assim, se o que determina a inflexao e 
uma maier pressao para a adopc;;ao ao Iongo do tempo, ela vai verificar-se mais 
cedo em inovac;;oes do tipo A (em que os incrementos tem efeitos mais rapidos 
e a aprendizagem e mais facil) do que nas inovac;;oes do tipo B. 

Finalmente, o modele sugere que em industrias onde a procura cresce mais 
depressa a difusao e mais rapida, sem que isso signifique uma alterac;;ao do for
mate da curva de difusao (no Iongo prazo, o padrao de difusao sera o mesmo), 
o que revela a dificuldade fundamental do modele: o tratamento do factor tempo. 

6 - Aproximat;ao a urn modelo evolucionista 

6.1 - Os conceitos 

Trata-se de um modele dinamico em que a difusao tecnol6gica e encara
da como um processo de competic;;ao selectiva entre tecnologias rivais. 0 con
ceito de variedade (de soluc;;oes tecnol6gicas possfveis e, portanto, de decisoes) 

( 11 ) 0 modelo e apresentado em Davies (1979). 
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tem importancia decisiva na evolu9ao do sistema (1 2). lmporta, antes demais, 
recapitular e reter alguns conceitos e pontes delimitadores do enquadramento: 

A difusao tecnol6gica e encarada como mudan9a estrutural na eco
nomia, processo de integra9ao no sistema econ6mico das no
vas formas tecnol6gicas: da nova tecnologia a sua relevancia 
econ6mica; 

As empresas sao definidas como: 

Organiza96es que competem tomando decisoes que arti
culam a tecnologia com o alcance de objectives espe
cfficos num ambiente especffico (e, entao, o significa
do econ6mico de tecnologias rivais e determinado pelo 
resultado dessas decisoes ao Iongo do tempo); 

Unidades organizacionais possuidoras de uma base de co
nhecimento e uma arquitectura de capacidade que tra
duz esse conhecimento em produtos e processes; 

Representaveis em tres atributos: o da eficiencia (men
suravel pela qualidade e pela produtividade, dependen
te do conhecimento tecnol6gico para a transforma9ao 
de energia e materias em produtos e do conhecimen
to organizacional que lhe permita planear, coordenar, 
controlar e monitorizar as actividades), o da propen
sao para acumular (capacidade de transformar Iueras 
na expansao da produ9ao, o que pressupoe predispo
sivao para o crescimento e o investimento) e o da 
criatividade (capacidade de desenvolver produtos e 
processes tecnol6gicos, com novas ou velhas configu
ravoes do respective leque tecnol6gico, e que depen
de da riqueza do ambiente tecnol6gico, dos recursos 
para a pesquisa, dos incentives para o desenvolvimen
to, da capacidade de gestae do processo de aquisi9ao 
de novas tecnologias e da capacidade de coordenar 
novas configura96es com a produ9ao e o marketing); 

A rela9ao entre criatividade, base de conhecimento e performance de
pende da capacidade de tratamento de dados (fragmentados 
quando obtidos, para atingir um conhecimento holfstico), do pro
cesso de desenvolvimento (que segue traject6rias por inercia) e 
da capacidade de cria9ao de variedade. 0 conhecimento tecno-
16gico e especffico a cada empresa. 

A empresa e o elemento-chave no processo de difusao: a vantagem 
tecnol6gica e a sua base para a vantagem competitiva e as vantagens compe
titivas de cada tecnologia determinarao a difusao na medida em que forem 
combinadas com os atributos do comportamento estrategico da empresa. 

(1 2) 0 modelo e apresentado em Metcalfe (1990). 
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Em geral a empresa e multiproduto, utilizando varios processes produti
vos, com diversas tecnologias. Assim, engloba uma pluralidade de subunidades 
organizacionais encarregadas de articular uma base de conhecimentos distinta 
com as configurag5es estruturais relacionadas, o que permite dizer que parte 
do ambiente organizacional da empresa e ela propria. 

0 ambiente, ou o mercado, e o local onde se pode avaliar a eficiencia. 
E Ia que se compram os recursos para serem transformados (com determinado 
custo) em produtos vendaveis (a urn dado prego) de forma competitiva (resul
tante da produtividade). Este ambiente pode ser turbulento ou tranquilo (canso
ante a existencia ou nao de variag5es bruscas na oferta e na procura), feroz 
ou controlado (consoante o grau de concentragao) e com oscilagoes longas ou 
curtas. Estas condig5es serao determinantes na existencia de diferentes taxas 
de difusao das varias tecnologias. 

Cada solugao tecnol6gica adoptada pode ser encarada como uma distri
buigao: em cada empresa h8. varias «fatias» de investimento e de tecnologia, o 
que implica a tomada de sucessivas decis5es de substituigao. Resulta assim 
que numa industria nao e uniforme a performance econ6mica: os custos totais 
sao distribufdos de forma assimetrica pelas empresas. 

6.2- 0 modelo 

Tomando em consideragao: 

Urn conjunto de oito empresas com uma dada variedade de proces
ses tecnol6gicos para produzir urn bern homogeneo; 

Urn mercado tranquilo, crescendo a taxa composta gd; 
Uma situagao inicial de maxima ferocidade, com prego de mercado 

comum, p = gdl f + h; 
Pego uniforme dos inputs, que nao varia durante o processo de difu-

sao; 
Rendimentos constantes, com racio capital-output vi; 
Gusto unitario hi, para a i-esima tecnologia; 
Quota de mercado si para a i-esima tecnologia (medida de difusao); 

entao, com pregos dados, empresas com diversas tecnologias tern diferentes 
nfveis de lucros, que investem em aumentos de capacidade. Como e 6bvio, 
resulta uma mais rapida difusao de tecnologia nas empresas que crescem mais 
depressa. 

No entanto, como o crescimento e fungao da eficiencia e da propensao a 
acumular, se considerarmos wi como a relagao entre o crescimento do investi
mento e o crescimento da taxa de lucro, pode definir-se: 

que e a taxa de crescimento associada a cada uma das empresas presentes 
no mercado. 

0 coeficiente de acumulagao fi = [ wJ vi+ wi kd (que exprime os deter
minantes da criatividade) sera tanto maior quanto menor foro racio capital-output, 
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maior a capacidade de evitar os custos de crescimento associados a substituic;:ao 
de processos tecnol6gicos (menor k;) e maior o «coeficiente de investimento•• (w;). 

Entao, se a acumulac;:ao for uniforme nas varias tecnologias, tem-se uma 
taxa de crescimento para a oferta de g = CJs; g;. 

Pode entao definir-se o processo de difusao tecnol6gica atraves da varia
c;:ao da quota de mercado de cada empresa, medida da difusao da tecnologia 
que utiliza: 

CJs;l CJt = S; (g;- g) 

Como se verifica, a taxa de difusao esta directamente ligada a distancia 
de uma tecnologia a tecnologia que apresenta o nlvel media de custos, cujo 
valor se redefine ao Iongo do processo. · 

Calculando os momentos estatfsticos da distribiuic;:ao tecnol6gica, nomea
damente em relac;:ao ao custo media unitario, tem-se: 

ohlot=- tV( h) 

Ou seja, a velocidade de variac;:ao da pratica media (medida da ferocidade 
no processo de selecc;:ao) e dada pela variedade de processos tecnol6gicos 
empregues (medida pela variancia dos custos unitarios) e pela propensao a 
acumular. 

Procura-se depois analisar os efeitos de especificac;:6es alternativas no 
ambiente de difusao (introduc;:ao de elementos de dinamica de competic;:ao im
perfeita). 

0 primeiro desenvolvimento resulta de especificac;:6es diferentes para a 
propensao a acumular em cada empresa (revelando diferentes estrategias), com 
consequencias directas sabre a criatividade. 

Nesse caso ter-se-a: 

0 segundo desenvolvimento sup6e um enfraquecimento da forc;:a de se
lecc;:ao do mercado, donde resulta que uma empresa com prec;:o elevado nao 
ve as vendas atingir o nlvel zero imediatamente. Esta situac;:ao s6 pode dar-se 
quando cada empresa tem a sua propria base de consumidores, o que permite 
a existencia de varios prec;:os, apesar de a informac;:ao se disseminar entre os 
consumidores e estes tenderem a deslocar-se para os prec;:os mais baixos 
(mecanismo de aprendizagem dos consumidores). 

Nesse caso tem-se: 

Assim sendo, a variac;:ao da quota de mercado associada a cada empresa 
resulta da equac;:ao: 

Ou seja, a taxa de passagem de clientes de prec;:o alto para prec;:o baixo 
e proporcional a CJ (coeficiente de selecc;:ao pelo cliente, com valor nulo em caso 
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de monop61io e infinito em caso de concorrencia perfeita) e pode obter-se a 
taxa de crescimento da procura em cada empresa: 

com p = L s; p;. 
Finalmente, se se verificar uma situar;:ao tranquila, a procura e o cresoi

mento da capacidade agregada crescem passo a passo. Entao: 

(Jhfdt==- (f(Jf f+ (J)V(h) 

Neste caso com d=O tem-se ausencia de selecr;:ao e com valor infinito tem
-se selecr;:ao de ma.xima ferocidade. 

6.3 - Os resultados 

Foram definidos arbitrariamente valores idemticos para as tres determinantes 
da criatividade das empresas (racio capital-output [v], capacidade de evitar cus
tos de crescimento [k] e «coeficiente de investimento» [w], de onde resulta uma 
propensao a acumular identica em toda a industria. 

Definiu-se uma taxa de crescimento do mercado estavel e calculou-se o 
prec;:o inicial (em situar;:ao de maxima ferocidade, ou seja, sem haver capacida
de discriminat6ria por cada empresa), dados o crescimento da procura, a pro
pensao a acumular e o nfvel media de custos da industria (com os custos 
unitarios individuais tambem definidos arbitrariamente). 

Considerou-se que o mercado estava, a partida, igualmente repartido pe
las oito empresas presentes no mercado e analisou-se a sua evolur;:ao ao ton
go de 1 0 a nos. 

Na primeira simulac;:ao, a (mica determinante da competitividade das em
presas (e, entao, do crescimento e, por consequencia, das quotas de mercado) 
e a vantagem de custos. 0 resultado, esperado, e o de que as empresas corn 
niveis de custos inferiores a media da industria ganham progressivamente quo
ta de mercado em relac;:ao as outras. Alem disso, constata-se que a variancia 
de custos (indicador do grau de rivalidade do mercado) e sempre identica. 

Na segunda simulac;:ao introduzem-se variar;:oes nas determinantes da 
competitividade em cada empresa, e os resultados mostraram que a empresa 
com melhor aproveitamento da criatividade passou a ter crescimentos positivos 
(e ganhos de quota de mercado), apesar da desvantagem de custos. E ainda 
de notar que a variancia dos custos unitarios cresceu ate ao sexto ano do 
perfodo em simulac;:ao, altura em que algumas empresas atingiram o patamar 
minima de custos unitarios. Depois desse ponto a situar;:ao inflectiu-se, sinal de 
impossibilidade de evoluir tecnologicamente e, entao, de aumentar a variedade 
tecnol6gica e o grau de rivalidade. 

Na terceira simular;:ao introduz-se uma nova dimensao estrategica que e a 
possibilidade de cada empresa praticar o seu nfvel de prer;:os (definido, para 
cada uma, tendo em conta o seu proprio nivel de custos em vez do nivel media 
da industria). Na pratica, as vantagens de custos vao reflectir-se em vantagens 
de prer;:os e verifica-se que todas etas tem, no inicio, ganhos de quota de 
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mercado. No entanto, o que e de real9ar nesta simula9ao, mais proxima da 
realidade, e a descida continua da variancia dos custos (e, entao, da variedade 
tecnol6gica, sinal de menor rivalidade), face a um crescimento significativo da 
empresa que, com vantagem de custos, melhor tenta explorar a criatividade (tem 
vantagens em duas das suas determinantes). 

0 modelo descreve um processo schumpeteriano de difusao de tecnologia, 
que pressup6e uma oligopolizayao dos mercados a acompanhar a difusao 
tecnol6gica, e esse sera o resultado fundamental desta simula9ao. 

7- Conclusoes 

Foi feita uma proposta de abordagem te6rica da mudan9a em sistemas 
econ6micos, capaz de lidar com a globalidade e a historicidade dessa evolu-
98.0, que culminou na aplica9ao em simula9ao de um modelo que, sendo coe
rente com a estrutura te6rica que o enquadra, esta ainda Ionge de ser satisfat6rio 
(nomeadamente na dificuldade que se encontra, na pratica, em encontrar um 
«bem homogeneo>• como definidor do objecto de estudo ou de identificar clara
mente as tecnologias em analise). 

A formaliza98.o do modelo - a partir da equal{ao da selec98.o natural em 
biologia- definia que a sobrevivencia de cada empresa (e, entao, de cada 
processo tecnol6gico) dependia da sua competitividade. Como se tinha expos
to, esse resultado determina um paradigma de evolu9ao tecnol6gica e exclui, a 
partida, todos os processos que, mesmo tendo vantagens potenciais do ponto 
de vista social (preserva9ao de formas de produzir, do emprego ou do ambien
te, por exemplo), nao sejam, no mercado, competitivos. 

0 modelo sugere que ha uma tendencia de oligopoliza98.o dos mercados 
(e, entao, de domfnio de determinados processos tecnol6gicos) a acompanhar 
a difusao de inova96es. Assim, se medirmos a difusao de uma dada tecnologia 
pelos ganhos de quota de _mercado que proporciona a empresa que a utiliza, 
constatamos uma permanente transformavao nas estruturas de mercado em que 
se esta a operar. Utilizando como indicador dessa estrutura a variedade de 
processos tecnol6gicos utilizados (e como indicador desta a variancia de cus
tos na industria), verificamos que ha, numa primeira fase, tendencia para uma 
maior rivalidade e, depois, quando as empresas mais aptas interiorizam mais 
eficazmente a aprendizagem proporcionada por essa variedade tecnol6gica cres
cente, uma tendencia para a concentra9ao dos mercados. 

Este tipo de modelos esta em fase embrionaria, «protocientffica», na me
dida em que nao e directamente aplicavel no estudo de fen6menos empfricos, 
ainda que se proponha reenquadrar na teoria econ6mica problemas politicos a 
que os programas de pesquisa convencionais nao conseguem dar respostas 
satisfat6rias. Os resultados que apresenta parecem, no entanto, plausfveis, alem 
de que as suas caracterfsticas conceptuais e estruturais lhe conferem uma 
potencial progressividade, ou seja, sugerem a possibilidade de enquadrar no
vas quest6es dentro de um mesmo esquema analftico. 
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