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1 - lntrodu~ao 

Seja qual for o ponto do globo em que nos coloquemos, as actividades 
cientfficas e tecnol6gicas sao tarefa de cientistas, engenheiros e pessoal afecto 
a investiga9ao e desenvolvimento experimental. 

Contudo, cada espa9o geogratico com configura9ao nacional organiza in
ternamente aquele esfor9o nos seus diferentes sectores: financiamento; rede 
de institui96es; capacidade cientffica e tecnol6gica; qualifica9ao da mao-de
-obra; defini9ao dos objectos e prioridades; harmoniza9ao de interesses face 
aos diferentes grupos de pressao. Em ultima instancia, o conjunto de vectores 
(factos e factores) enunciados condiciona o potencial cientffico e tecnol6gico 
de cada na9ao, limitando, por consequencia, o volume de pessoal afecto as 
actividades cientfficas e tecnol6gicas. 

Nesta conformidade, ganha legitimidade que elejamos os indicadores de 
mao-de-obra afecta as actividades cientfficas e tecnol6gicas como indicado
res de primeira ordem com vista a aferi9ao do potencial cientffico e tecnol6-
gico dos diferentes pafses. 

Na realidade, e observavel uma forte correla9ao entre os valores concer
nentes ao total de mao-de-obra afecto as actividades de C& T e os val ores res
peitantes ao nfvel da despesa total nacional em actividades de I&DE; tal facto 
foi analisado por V. Gon9alves e Cara9a (1 ), usando dados da OCDE (2) e (3). 

Com efeito, pelo menos nos pafses da area da OCDE, e adaptando os 
indicadores de C&T referentes aquelas duas grandezas, sob a forma de per
milagem da mao-de-obra afecta as actividades de I&DE na popula9ao activa 
e a parcela percentual da despesa em I&DE (DI&DE) no produto interno bruto 
(PIB) respectivamente, existe uma rela9ao linear muito forte entre os indicado
res em apre9o. Acresce que o tipo de rela96es observadas se mantem prati
camente com as mesmas caracterfsticas no espa90 de, pelo menos, duas de
cadas. 

Na verdade, bastara que atentemos nas correla96es observadas. Assim, 
em 1963: Y = 0,204X + 0,029 para um R2 = 0,989; em 1971: Y = 0, 185X + 0,059 

(*) Junta Nacional de lnvestigac;:ao Cientffica e Tecnol6gica. 

(**) Fundac;:ao Calouste Gulbenkian. 
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para um f12 = 0,989, e em 1979: Y = 0,189X -0,017 para um f12 = 0,979, con
forme a figura 1. 

Sao apresentados na figura 1, publicada por V. GonQalves e Cara9a (1984), 
os valores referentes ao ano de 1979, para cabal elucidaQao. 

Certamente que as rela96es descritas nao resultam de qualquer coinci
dencia fortuita. Uma discussao aprofundada sobre tais valores e suas respec
tivas limitaQoes poderc3. ser encontrada no artigo supracitado. De momenta, o 
que interessa de facto salientar e que o nfvel de recursos humanos afectos 
as actividades de I&DE e o seu consequente impacte, ao nfvel do potencial 
cientffico e tecnol6gico de uma na9ao, pode ser razoavelmente descrito atra
ves do indicador de recursos financeiros que o respective sistema consagra 
as actividades de I&DE. 

Neste contexto, a legitimidade que apontamos para o indicador relativo 
ao pessoal afecto as actividades de I&DE ganha uma nova dimensao e torna
·se extensfvel aos indicadores de natureza financeira, pelo que adoptaremos 
estes indicadores como medida aferidora do potencial cientffico e tecnol6gico 
nacional. Para o efeito, utilizaremos as series temporais fornecidas pela OCDE 
a que anteriormente fizemos referencia. 

2 ~ Potencial cientifico e tecnol6gico e desenvolvimento econ6mico 

Nunca anteriormente o desenvolvimento econ6mico esteve tao intimamente 
ligado com o potencial cientffico e tecnol6gico disponfvel para uma mesma eco
nomia nacional. As razoes de tal facto sao hoje discutidas com relevancia em 
todos OS f6runs onde a problematica do desenvolvimento e Objecto de analise. 

Na realidade, o impacte da incorporaQao tecnol6gica nos bens e serviQos 
tem vindo a ser progressivamente mais importante no que concerne a compo
siQao do valor acrescentado fixado nas diferentes fases do processo produ
tivo. Por outras palavras, poder-se-a dizer que quanto maior for a intensidade 
tecnol6gica associada a um determinado produto, processo ou serviQo maior 
e a capacidade de gerar riqueza. 

Tal fen6meno conduz a uma acentuada concorrencia de desempenho en
tre as diferentes economias (nfvel macro), o que conduz a uma tendencia para 
a diminuiQao do «tempo tecnol6gico» motivado em ultima analise pela tenta
tiva de ganhos de competitividade por parte dos agentes econ6micos que ope
ram nessas areas. 

A decisao de uma empresa em explorar uma oportunidade de cariz tec
nol6gico e normalmente afectada por diferentes caracterfsticas da procura, in
cluindo: 1) a dimensao do mercado para o produto; i1) a taxa de crescimento 
desse mercado; iii) a sofisticaQao do mercado (em termos da capacidade de 
adaptaQao dos consumidores a produtos de maior complexidade tecnol6gica); 
iv) a flexibilidade de comportamento dos consumidores (em termos da propen
sao dos consumidores para mudarem de fornecedores, com vista a adquiri
rem um produto melhorado); e v) a transparencia do mercado - isto e, a faci-
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lidade com que os consumidores obtem informac;:ao acerca dos novas produtos 
e respectivos produtores (4). 

Uma das recentes tentativas de ligac;:ao entre o potencial cientffico e tec
nol6gico e o desenvolvimento econ6mico foi feita pela UNESCO no quadro da 
preparac;:ao da Conferencia Ministerial de Polftica Cientffica e Tecnol6gica (MI
NESPOL II), que teve Iugar em Belgrado em 1978 (5) e que se reproduz na 
figura 2 (transcric;:ao da figura N do documento citado). No entanto, tal como 
podemos observar no estudo em referencia, os autores optaram pela escolha 
do indicador PIB per capita para a expressao do desenvolvimento econ6mico, 
o qual fornece uma «leitura» dos nfveis de vida nacionais. 

Na verdade, as «classes» de nfveis de vida observadas sao mantidas ao 
Iongo do tempo, consistindo o movimento dominante observado no grafico numa 
deslocac;:ao geral para a direita. Ao inscrevermos no mesmo grafico os mais 
recentes valores fornecidos pela OCDE (6) e (7), a constatac;:ao efectuada ga
nha ainda maior consistencia. 

Porem, nos termos em que Gonc;:alves e Carac;:a (8) abordaram a proble
matica do mercado, distinguindo dois nfveis: a dimensao (substancialidade) e 
o respective poder de compra (mensurabilidade) de uma mesma populac;:ao, 
somas conduzidos naturalmente a considerac;:ao do PIB como indicador global 
de primeira ordem para expressao do mercado naquelas duas dimensoes. 

Chegamos assim a questao central da avaliac;:ao do nfvel de desenvolvi
mento cientffico e tecnol6gico. Pensando ainda em termos globais, nao nos 
oferece duvidas o facto de aquele nfvel dever ser determinado, em primeira 
instancia, pela disponibilidade de recursos afectos as actividades de I&DE. 
Neste contexto escolhemos, pelas razoes anteriormente apontadas, como in
dicador principal do nivel de desenvolvimento cientffico e tecnol6gico a des
pesa total em actividades de I&DE. 

Tomando em considerac;:ao os valores recentemente divulgados pela OCDE 
e utilizando um referencial log-log obtemos o diagrama constante da figura 3. 

Uma primeira linha recta, de importancia determinante, pode ser trac;:ada 
na figura. Trata-se de uma linha perpendicular ao eixo das abcissas e ao nfvel 
de 150 G$ (bili6es de d61ares) que passa entre os pontos que definem as posi
c;:oes da Holanda e da Espanha. Ficam assim definidas duas areas distintas: 
do lado direito os grandes mercados e do lado esquerdo os pequenos merca
dos. Dividem-se os pafses da OCDE em dois grupos, o que, como sempre, en
valve uma certa dose de arbitrariedade. A divisao usual (6) e a que considera 
como grandes apenas sete dos maiores pafses que constituem a OCDE; con
tudo, a existencia da CEE como grupo de pafses com diferentes potenciais 
em que os diferentes papeis (desempenhados e a desempenhar) tem uma li
gac;:ao estreita com a dimensao respectiva dos paises leva-nos a que conside
remos (sem qualquer problema) a Espanha como um grande mercado. Por ou
tro lado, obtemos assim a Australia na convivencia dos «grandes», o que nao 
deve constituir grande surpresa, uma vez que se trata da maior superffcie agri
cola do quadro da OCDE. 
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Uma segunda linha recta, de importancia relevante, pode ser tra<;ada a 
45° (45° corresponde as rectas de rela<;ao constante DI&DE/PIB) a partir do 
ponto de abcissa = 5,5 G$. 

Esta linha separa claramente dois grupos de parses: um em que as des
pesas de I&DE sao superiores a 2 % do PI B de um outro em que essas mes
mas despesas sao inferiores a 1 ,5 %. 

Nestas condi<;oes, poderemos considerar ficarem definidos dois domrnios 
a cuja ocupa<;ao correspondem os parses mais e menos avan<;ados tecnologi
camente, respectivamente. 

Do conjunto de considera<;oes que temos vindo a tecer resulta que o con
junto dos parses da OCDE aparece dividido em quatro subconjuntos: A- Gran
des pafses industrializados (onde se podem encontrar os Estados Unidos da 
America, o Japao, a Republica Federal da Alemanha, a Fran<;a eo Reina Unido); 
B - Pequenos pafses industrializados (Holanda, Sur<;a e Suecia); C - Grandes 
pafses quase industrializados (ltalia, Canada, Australia e Espanha); e D - Pe
quenos pafses quase industrializados (Belgica, Austria, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Gracia, Nova Zelandia, Portugal e lrlanda). 

3 - Gap tecnol6gico: definic;oes, resultados e discussao 

Tendo definido estes quatro grupos de parses na zona da OCDE, tentare
mos de seguida uma arruma<;ao mais explrcita do ponto de vista grafico. Para 
o efeito, usaremos um referencial lin-log utilizando os valores DI&DE/PIB e PIB 
dos respectivos parses (7). Com efeito, nesta configura<;ao surgem de forma 
mais clara as zonas que anteriormente designamos por A, B, C e D (v. figura 4). 

Da observa<;ao da figura referida ressalta de imediato a existencia de uma 
longa faixa onde nao existe qualquer ponto representando um pars. Esta faixa 
situa-se entre os valores de 1 ,4 % e 2 % de despesas de I&DE em rela<;ao 
ao PIB em 1983. Tal facto corresponde par certo ao pre<;o pago pelos gran
des e pequenos parses industrializados para manuten<;ao das suas vantagens 
relativas que sao configuradas ao nrvel do mercado por competitividade acres
cida. 

A questao central e de maior relevancia em termos de desenvolvimento 
cientffico e tecnol6gico e a defini<;ao de um «limiar de avan<;o tecnol6gico» 
[technological advanced threshold (TAT)]. 

Tendo em considera<;ao os dados constantes do diagrama, pensamos que 
este limiar -que obviamente depende do tempo- esta situado entre o nrvel 
de 1,4% e 2% em termos do indicador DI&DE/PIB o que faz que tal limiar 
separe por um lado a Noruega, a Belgica e o Canada e por outro a Holanda. 

Contudo, quando pensamos em termos do nrvel de desenvolvimento tec
nol6gico denotado por parses como a Noruega, a Belgica e o Canada, somos 
for<;ados a admitir que a linha do TAT se devera situar proximo do nrvel de 
1 ,4% de DI&DE/PIB. Acresce ainda que quando tomamos em linha de conta 
as despesas de I&DE de caracter militar (6) chegamos a conclusao que a se-
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para9ao entre os pafses industrializados e os pafses quase industrializados de
cresce para cerca de 0,2% (as novas fronteiras passam a corresponder a Bel
gica com 1,4% de DI&DE/PIB eo Reina Unido com 1,6% de DI&DE/PIB). 
Nesta conformidade, propomos que a linha de limiar se situe no valor de 1 ,5 % 
de DI&DE/PIB para 1983 (o que e equivalente a DI&DE/PIB da Belgica/No
ruega/Canada + 0,1 % ). 

Reveste-se agora de interesse e curiosidade a observa9ao dos valores de 
anos anteriores da DI&DE/PIB e a respectiva considera9ao em termos de um 
limiar de avan9o tecnol6gico. 

Tomando em conta os indicadores da despesa em I&DE para os anos de 
1971 e 1963 (2), obtemos (usando o valor do PIB relativo a 1984 por uma 
questao de comparabilidade) os diagramas que constituem a figura 5. 

No que respeita a 1971, pode observar-se um gap entre pafses industria
lizados e quase industrializados que e limitado pelos valores 1,2% (Belgica 
e Canada) e 1 ,6% (Suecia e Japao). Seguindo o mesmo tipo de raciocfnio atras 
explicitado, podemos considerar que a linha do TAT em 1971 era ao nfvel do 
valor 1,3% da DI&DE/PIB. 

No que concerne a 1963, observamos que aquele gap era limitado pelos 
valores 1 % (Canada) e 1,3% (Suecia e Japao). Nas condi96es apontadas, fixa
mos a linha de limiar ao nfvel de 1,1 % de DI&DE/PIB para o ano de 1963. 

A partir da defini9ao destes limiares, parece poder detectar-se uma pro
gressao da linha de avan9o tecnol6gico da ordem dos 0,2% por decada; este 
facto levanta desde logo as questoes de sabermos qual e o significado daquele 
valor e de como tem os diferentes pafses quase industrializados respondido 
ao desafio representado pelo acrescimo geral do nfvel de desenvolvimento cien
tffico e tecnol6gico. 

Antes de mais, convira que avancemos com alguma precau9ao na ana
lise destes valores. Com efeito, temos utilizado neste trabalho valores agrega
dos que representam diferentes composi96es de esfor9o em materia de I&DE. 
0 tratamento deste tipo de indicadores levanta sempre questoes tanto no domf
nio da qualidade como no domfnio da aderencia a realidade e, no limite, ques
toes de fiabilidade dos grandes numeros. A parte deste tipo de preocupa96es, 
h8 ainda que ter em conta as atitudes dinamicas que estao par detras de cada 
valor e que este se torna incapaz de revelar e, por consequencia, impede que 
se tomem em linha de conta. Nao obstante, o facto de estarmos perante um 
conceito que nos permite iniciar um novo tipo de leitura face a problematica 
da ciencia e da tecnologia, do seu potencial em termos nacionais e da even
tual tomada de decisoes ao nfvel da polftica cientffica e tecnol6gica, motiva
-nos a continuar a analise. 

0 limiar de avan90 tecnol6gico constitui um nfvel de referencia para a 
capacidade global no domfnio da ciencia e tecnologia em tun9ao do tempo. 
Nos anos 60, 70 e 80, o TAT tem sido relacionado com a capacidade de lide
ran9a em materia de alta tecnologia, com elevada competitividade em mate
ria de comercio internacional, e com o sucesso das opera96es empresarias 
de caracter transnacional. Na realidade, o avan90 relativo nesta materia fun-
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ciona, em termos simples, como uma especie de requisite que viabiliza a 
entrada para o clube dos pafses altamente industrializados. 

Varios pafses da OCDE estao na regiao do limiar de avanc;o tecnol6gico, 
nomeadamente a Belgica, a Finlandia, a Noruega e o Canada. No entanto, sao 
reconhecfveis diferenc;as de desempenho e de atitudes entre este conjunto de 
pafses e aqueles que configuram as regioes A e B da figura 4. 

Podera a proxima decada acentuar ainda mais as diferenc;as em relac;ao 
a todos aqueles que nao se conseguem aproximar significativamente da linha 
de limiar (ou a ultrapassem)? 

Trata-se de um ponto crucial para todos os pafses quase industrializados, 
que suscita um questionamento acerca de quais os esforc;os que desenvol
vem com vista a alcanc;ar aquele limiar e a que ritmo implementam tal esforc;o. 

Para responder a questao e necessaria que introduzamos a noc;ao de «gap 
tecnol6gico» eo modo de o medir. ((Gap tecnol6gico» e uma noc;ao que entrou 
na linguagem comum e que significa a diferenc;a de potencial tecnol6gico entre 
duas realidades. Com a introduc;ao de limiar de avanc;o tecnol6gico, que defi
nimos, a tarefa de quantificac;ao do gap fica extremamente facilitada, uma vez 
que o TAT passa a funcionar como nfvel de referencia. Nestas condic;oes, repre
sentando a variavel DI&DE/PIB por fJ, podemos facilmente definir o gap tecno-
16gico absolute (A) como a diferenc;a: 

A = fjTAT- fJ (1) 

Como fJrAr e variavel em func;ao do tempo, e necessaria medir o gap tec
nol6gico em termos relatives. Nestes termos, definiremos d como gap tecno-
16gico (relative) do seguinte modo: 

0 = ryTAT-TJ=Y/TAT _ 1 (2) 
TJ TJ 

Com esta definic;ao, um gap tecnol6gico igual a 1 significa que o pafs nes
sas condic;oes necessita de um montante equivalente ao representado pelo valor 
da despesa em I&DE que efectua para alcanc;ar o limiar do avanc;o tecnol6-
gico. Parses com d entre 0 e 1 sao confrontados com problemas seguramente 
diferentes daqueles com que sao confrontados os pafses onde d > 1 (d = 0 
significa que o pafs esta na regiao rJrAr e, por consequencia, tem inclusiva
mente necessidades de ordem diferente, em termos de polftica cientffica e tec
nol6gica). 

Vejamos de seguida alguns dos valores de d para diferentes pafses, usando 
os valores de fJTAr definidos anteriormente: 

fjTAT (1963) = 1,1 %; fjTAT (1971) = 1 ,3%, e fjTAT (1983) = 1 ,5% (1) 

(1) Evidentemente, usando os valores que constam da figura 1 e chamando J. a ratio pes
seal I&DE/populac;:ao activa, e possfvel definir limiares correspondentes aos valores TJTAT· Assim, 
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Para tal, escolhemos os seguintes parses: Noruega, Austria, ltalia, lrlanda, 
Espanha, Portugal e Grecia (v. quadro n. o 1). 

Os dados contidos no quadro conduzem-nos a algumas reflexoes. Com 
efeito, parses com d < 1 (tanto grandes como pequenos parses) parecem 
aproximar-se de YJTAT; estao neste caso a Noruega, a ltalia e a Austria (que 
denotava d > 1 em 1963). 

Por outro lado, parses com d ~ 1 dao mostras de uma certa incapacidade 
de se aproximarem do limiar de avan<;:o tecnol6gico, isto e, denotaram grande 
dificuldade em diminuir o respective gap tecnol6gico durante as duas deca
das precedentes (poder-se-a considerar a Espanha como a (mica excep<;:ao, 
face aos resultados apresentados nos ultimos anos). Trata-se de uma situa
<;:ao extremamente preocupante, que deveria conduzir a um profunda esfor<;:o 
de reflexao, com vista a conseguir uma inversao da tendencia detectada. 

Apesar de tudo, gostarramos de refor<;:ar a ideia de que uma aten<;:ao 
acrescida devera ser dada aos problemas das pequenas economias (e merca
dos), inseridas que estao num mundo de crescente competitividade motivada 
pelos avan<;:os cientfficos e tecnol6gicos. 

0 conceito de gap tecnol6gico nao podera apenas depender do vector 
despesas em I&DE mas englobar um vasto leque de indicadores em que se 
da realce a composi<;:ao do PIB, a mao-de-obra afecta as actividades I&DE (onde 
se contemplem de modo clara os pesos do sector empresarial), a penetra<;:ao 
tecnol6gica estrangeira e as traject6rias tecnol6gicas seguidas pelas unidades 
do sistema produtivo. Uma linha de investiga<;:ao com estes objectives encontra
·se em curso. 

Noruega. 
Austria .. 
ltalia ............... . 
lrlanda .. 
Espanha ...... . 
Portugal. . ...... . 
Grecia 

QUADRO N. 0 1 

Alguns valores do gap tecnologico relativo 

Pals d(1963) 

0,6 
2,7 
0,8 
1,2 
4,5 
2,7 
4,5 

d (1971) 

0,3 
1,2 
0,4 
0,9 
5,5 
3,3 
5,5 

d(1983) 

rv 0,1 

0,15 
0,25 
1 
2,8 
3,3 
6,5 

J..rAT (rv 1980) = 8,1 %o (a figura 1 refere-se a 1979 e IJTAT a 1983). De urn modo analogo, usando 
os valores apresentados por V. Gon<;:alves e Cara<;:a (1984), determinarfamos J..rAT(1971)=6,7%o 
e J..rAT (1963)=5,3%o. 0 limiar IJTAT parece, pais, representar o nfvel de dispendio que permite 
suportar urn potencial cientffico e tecnol6gico (em termos de recursos humanos) representado par 
ATAT· Este valor, J..rAr. manifesta, portanto, as caracterfsticas de uma «massa crftica>> global. 
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FIGURA 1 

Pessoal em I&DE e despesa total em I&DE no ano de 1979 

D~~E{%) 

3.2 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 
oGR 

Fonte: V. Goncalves and caraca. 1984. 

SE, 

oBE 
'NO 

JP, 

.NL 

.FR 

CHo oDE 
us 

GB 

Y=0,189X-0,017 

1P = 0,979 

10 11 12 13 14 15 

p:~.- ~~~~ (0{00) 



FIGURA 2 
Graphique N. tendances des depenses de R&D en Europe et en Amerique du Nord (1967·1975) 
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