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ABSTRACT

The twin themes of entrepreneurship and innovation are today omnipresent at various levels

invoked and applied by diverse actors from firms to policy makers. It is generally well

known that the service sector holds the biggest potential for growth and conhibution to job

creation and wealth creation in the developed economies. In this context the sfudy of
entrepreneurship and innovation in services hold special relevance, gtven the difficulty in

understanding and defining different aspects, as well as paucity of data that poses a

challenge to researchers, which in tum explains the relatively little research output in this

area.

The present study has as its principal focus the entrepreneurial and innovation process in the

service sector, attempting to respond to a set of questions of theoretical nature as well as

coming up with some models that try to explain this process. We first study and present

available literature on entrepreneurship and innovation in services which then enables us to

analyze and present models that permit empirical application of a set of questions.

The empirical studies use data from two sources, first applying the data base of the

Community Innovation Survey (CIS m) for Portugal, using multivariate data analyses based

on the application of logistical regression analyses to test a set of hypotheses with regards to

innovation, including whether there are any differences between the service and the

industrial sector, entrepreneurship in terms of the age of firms, firm scale and innovation and

other related questions. Additionally we also conduct a more micro study based on firm data

that we collected in the commerce, hotels and tourism and business services, where we

perform multivariate analyses to the data applying the Integrated Innovation Model. The

concluding remarks reveal some trends and new perspectives about innovation and

entrepreneurship research.



RESUMO

Os temas empreendedorismo e inovagdo tornaram-se omnipresentes, sendo abordados por

viirios intervenientes a v6rios niveis e em todo o mundo. O sector dos servigos tornou-se

num dos sectores com maior potencial de crescimento e no que mais contribui para a ciaqdo

de emprego e de iqueza nas economias ocidentes. Neste contexto, o estudo do

empreendedorismo e da inovagSo no sector dos servigos assume particular relev6ncia. A
juventude do tema determina a escassez de estudos, sobretudo de nattreza empirica e

constitui um desafio i investigagdo.

Deste modo, a presente investigagSo tern como preocupagdo o estudo e reflexfio do processo

empreendedor/inovador no sector dos servigos, procurando responder a um conjunto de

questdes de natureza te6rica sobre a possibilidade de identificar modelos explicativos deste

fen6meno.

Assim, pretende-se organizar a literatura disponivel sobre o assunto e partir dessa revis6o

moldar modelos que permitam o estudo do empreendedorismo e inovagSo no sector dos

servigos, considerando o desenvolvimento de estudos empiricos originais que permitam

responder a quest6es e lacunas identificadas na literafura sobre empreendedorismo e

inovagSo.

Os estudos ernpiricos realizados recoffem d base de dados do Inqu6rito Comunit6rio i
InovagSo (CIS m) de Portugal, para atrav6s de uma an6lise multivariada de dados baseada

na aplicagSo de modelos de regressSo logistica testar um conjunto de hip6teses,

nomeadamente, as diferengas entre a indristria e os servigos, o ernpreendedorismo nas

empresas jovens, a relagSo entre inovagSo e dimensdo, e a inovagSo no sector dos servigos

atendendo is tipologias de inovagdo no servigo, no processo e organizacional. Apresenta-se,

ainda um estudo empirico baseado numa amostra de empresas recolhida em Portugal,

pertencentes ao com6rcio, d hotelaria e turismo e aos servigos de apoio ds empresas que

pretende considerar o fen6meno ao nivel da ernpresa, e que aplicard um modelo de an6lise

multivariada recolrendo ao Modelo Integrado. As conclus6es revelam um conjunto de

tend€ncias e abrem novas perspectivas para a investigagdo sobre este tema.
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TNTRODUQAO GERAL

1. Enquadramento Geral e Relevincia do Problema a Investigar

Empreendedorismo e inovagdo sdo hoje factores considerados essenciais ao

crescimento e desenvolvimento econ6mico das nag6es (Acs e Armigton, 2003;

Audretsch e Fritsch, 2002; Birch, 1987; Carree e Thurik, 2003; Schumpeter, 1934).

Para al6m dos contributos te6ricos, os responsSveis politicos tamb6m reconhecem o

papel do empreendedorismo e inovagdo, tendo vindo a ser expresso o seu interesse

atrav6s de diversos esfudos, documentos e instrumentos, nomeadamente, o Green

Paper of Innovation (1995), Innovation for Growth and Employment (1997), o Green

Paper: Entrepreneurship 'n Europe (2003) e Innovation Policy: Updating the (Jnnion

Approach in the Context of Lisbon Strategt (2003), entre outros.

Paralelamente d Onfase dada ao empreendedorismo e inovagdo, constata-se que nas

economias desenvolvidas actuais o sector dos servigos desempenha um papel

fundamental sendo o tinico sector capaz de impulsionar o crescimento nas economias

industriais avangadas (A Report of the Expert Group on Innovation in Services,2007).

Na Europa o sector dos servigos contribui para a criagdo de cerca de dois tergos do

emprego e do PIB, sendo o rinico sector capaz de gerar emprego nas duas irltimas

d6cadas (Eurostat, 1999; OECD, 200t), por outro lado, este sector constitui um

elemento intrinseco na sustentagSo e incremento da competitividade do sector

industrial, sendo reconhecido por v6rios paises membros da Uni6o Europeia o papel

dos servigos na indugio da performance indirstrial (FMET,2006).



A par do reconhecimento do sector dos servigos para o crescimento e desenvolvimento

econ6mico das sociedades actuais, constata-se que o estudo do empreendedorismo e

inovagdo neste sector est6 ainda numa fase inicial, tendo sido prestada pouca atengdo

ao sector o que se reflecte nas politicas priblicas sectoriais e justifica a prem6ncia de

compreender melhor este sector.

Os factos permitem que nos interroguemos: Porque razdo um sector t6o relevante em

termos de dimensdo e contributos econ6micos, sobretudo na Europa e Am6rica do

Norte (A Report of the Expert Group on Innovation in Services,2007; Beyers, 2002,

2005) continua a ser t6o pouco estudado? Muitas quest6es acerca do

empreendedorismo e inovagSo no sector servigos pernanecem sem resposta ou com

respostas pouco consistentes.

Neste contexto formulamos um conjunto de questSes (ou preocupag6es), que ap6s a

revisdo de literatura nos parecem estar escassamente estudadas perrnanecendo sem

resposta ou com respostas pouco claras e que se traduzem em objectivos desta

dissertag6o.

Numa fase inicial da investigagdo houve o ensejo de encontrar um modelo fnico que

servisse de base ao estudo deste tema. Contudo d medida que decorreram as diversas

etapas da investigagSo concluiu-se que a heterogeneidade do sector, a importdncia de o

comparar com a indirstria e a natureza sist6mica dos fen6menos em esfudo

condicionavam a formulagdo de um modelo irnico que abarcasse toda a realidade. Por

esse motivo esta investigagdo recorre a v6rios modelos que se complementam para o

estudo integrado do empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos.



2. Objectivos da InvestigagSo e Hip6teses

Nesta secgSo introduzem-se as quest6es da investigagEo que desembocam nos seus

objectivos gerais e especificos.

Quando comegamos o processo de investigagSo sobre empreendedorismo e inovagdo,

surpreendemo-nos com as escassas refer6ncias a esfudos sobre empreendedorismo e

inovagdo no sector dos servigos, sendo este um sector relevante no contexto actual.

Ficamos curiosos, com vontade de aprofundar conhecimentos e de investigar para

tentar responder a algumas quest6es que se colocavam na parte explorat6ria do estudo:

"Porque raz6o os estudos sobre este tema eram pouco abundantes comparativamente

com estudos similares aplicados i indtistria?"; o'Porque ser6 que um sector t6o

relevante para a criagdo de emprego e de riqueza permanecia t6o pouco estudado?;

o'Porque razdo algons subsectores dos servigos considerados em expansdo, em termos,

de receitas geradas em todo o mundo como o turismo, permaneciam pouco estudados

em termos de inovag6o?"; "Quais s6o, neste contexto, as principais diferengas entre

servigos e indristria? e, "Como se processa o empreendedorismo e inovag6o no sector

dos servigos em Portugal?" Todas estas interrogagdes, usuais numa fase explorat6ria

da investigagdo, permitiram-nos formular as grandes quest6es da investigagdo

aglutinadoras dos aspectos enunciados. Assim sendo, as grandes quest6es que se

colocam s6o as seguintes: Poder-se-6 estudar o empreendedorismo e inovagdo no

sector dos servigos recorrendo a um rinico modelo?; Em que difere a inovagio entre os

servigos e a indfstria ?; Em que medida os tipos de inovadores influenciam a

probabilidade de realizar r&D?; Ser6 que as empresas mais jovens s6o mais



empreendedoras numa perspectiva Schumpeteriana?; At6 que ponto a dimensSo

influ6ncia a inovagdo empresarial?; A inovagdo difere entre os subsectores dos

servigos?; Em que medida os inputs de inovagdo influenciam os tipos de inovagSo

(servigo, processo e organizacional)?

Este conjunto de questdes permitem formular os objectivos gerais que se sub dividem

em objectivos especificos e que por sua vez, se traduzem nas hip6teses desta

investigag6o.

O primeiro objectivo geral desta investigagSo 6 o estudo do empreendedorismo e

inovagdo no sector servigos atrav6s de uma revisio de literatura adequada e da

identificagdo de modelos e de vari6veis adequadas ao estudo, e, o segundo objectivo

geral visa apresentar e testar empiricamente modelos que permitam compreender e

explicar o empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos. Estes dois grandes

objectivos subdividem-se num conjunto de objectivos especificos.

O primeiro objectivo especifico, consolida-se atrav6s do levantamento e orgarizagdo

de bibliografia relevante sobre empreendedorismo e inovagEo no sector dos servigos e

na apresentagSo de um estudo de nattreza explorat6rio do Inqu6rito Comunit6rio d

lnovagSo (CIS) II, III e IV para Portugal e uma an6lise do CIS III para o sector dos

servigos. Este estudo de revisSo de literatura permitiu-nos identificar a concepgdo ou

corrente te6rica de empreendedorismo e inovagdo adoptada por esta investigagSo. Uma

vez que esta dissertagdo se propde a estudar o empreendedorismo e a inovagdo, tornou-

se fundamental seguir uma corrente que interrelacionasse os dois conceitos, por esse

motivo, pareceu-nos tomamos como marco te6rico Schumpeter (1934, 1943). Este
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autor associa empreendedorismo a inova96o, ao assumir o papel do empreendedor no

processo de ruptura, de descontinuidade face ao passado, por si denominado como

destruigSo criadora. Nos seus primeiros trabalhos (Mark,f considerou o conhecimento

como algo ex6geno ao desenvolvimento econ6mico, sendo o empreendedor o

responsivel por gerar e gerir esse conhecimento sendo a sua principal motivagdo o

lucro. Numa segunda etapa da sua obra (Mork 11) reinterpreta todo o processo

considerando que este n6o 6 apenas levado a cabo pelo empreendedor individual, mas

6 uma ac96o que tem natureza sist6mica. Estas marcas de Schumpeter acabaram por

influenciar as teorias neocl6ssicas e muitas das hip6teses formuladas (dimens6o,

estrutura de mercado) que t6m vindo a ser testadas e desenvolvidas at6 hoje por

diversos autores (Nelson, Winter, 1982). Neste contexto, a concepgdo Schumpeteriana

pela sua adequagio ao tema desta investigag5o e pela sua relevdncia atestada pela

frequ€ncia com que 6 utilizada em trabalhos cientificos e de investigagSo sobre estes

assuntos (Hoaas e Madigan, 1999; McGraw, 20o7; Nicholas, 2003) ser6 adoptada.

Acresce-se que esta concepgdo ser6 conciliada, na parte empirica, com a concepgdo de

Gartner (1989) que associa o tema i criagdo de novas organizagdes, uma vez que esta

dissertag6o tenta tamb6m responder ir questSo em debate na literatura de at6 que ponto

as empresas mais jovens s6o mais empreendedoras. O que torna necess6ria a

consideragdo do indicador criagdo de empresa.

O segundo objectivo especifico, pretende analisar em que difere o empreendedorismo

e inovagSo entre o sector dos servigos e o sector industrial. A revisio de literatura

detectou que os estudos sobre este assunto s6o escassos e n6o encontramos nenhum

estudo que integrasse os dois sectores num rinico modelo. Se, por um lado, os diversos



autores avangam com teorias parajustificar a existencia de diferengas, por outro lado,

a constatagdo dessas diferengas fica na maioria dos casos por provar de forma

consistente. Neste sentido, consideramos que esta dissertagdo poder6 dar um

contributo vSlido, na identificagSo e explicagdo das diferengas entre os dois sectores

alimentando o debate te6rico em curso.

O terceiro objectivo especifico tem por intengdo compreender em que medida os

comportamentos dos inovadores influenciam a probabilidade de realizar I&D

(Investigag6o&Desenvolvimento). A I&D 6 um dos indicadores mais utilizados

quando nos reportamos aos inputs de inovagio (Acs e Audretsch, 2003; Cohen e

Klepper, 1991, 1992; Schumpeter, 1942). Neste contexto, parece-nos relevante a

integragio deste indicador associado ao comportamento inovador das empresas e

tentando dar resposta d questdo levantada por Gartner (1939) de "Como definir uma

empresa como inovadora?".

0 quarto objectivo especifico pretende confirmar se as empresas mais jovens s6o as

mais inovadoras numa perspectiva Schumpeteriana. Alguns estudos evidenciam a

importdncia da idade. Contudo, encontramos poucos trabalhos que testem esta vari6vel

em termos sectoriais e uma escassez de estudos aplicados i economia portuguesa. Por

conseguinte, consideramos que poderemos dar o nosso contributo para a an6lise do

impacto desta vari6vel na literatura sobre empreendedorismo e inovagSo, conciliando a

vari6vel criagSo de empresas (Gartner, 1989) com vari6veis de inovagdo, na

perspectiva discutida por Drucker (1985) de que empreendedorismo 6 mais do que a

criagdo de uma empresa, perspectiva que se insere na concepgdo adoptada.



O quinto objectivo pretende perceber se a dimensEo influencia a inovagdo empresarial.

Esta evidOncia aparece provada para a indirstria (Hjalager, 2002; Jensen et al, 2001;

Scherer, 1984; Schumpeter, 1942, Soete, 1982) mas os resultados encontrados na

bibliografia para o sector dos servigos s6o menos claros. Sendo a dimensdo

considerada por diversos autores como muito relevante para o estudo desta tem6tica,

consideramos da maior import0ncia a sua inclus6o neste estudo.

O sexto objectivo especifico pretende confirmar se a inovagdo difere entre os

subsectores dos servigos. Considerando a divisEo efectuada por outros estudos, o tipo

de tecnologla e de mercado servido, divide-se o sector servigos em: com6rcio;

transportes e telecomunicag6es; servigos financeiros; hotelaria e turismo e servigos de

apoio ds empresas. E recorrente a caracteizagdo deste sector como heterog6neo

(Bilderbeek et al, 1998; Hauknes, 1998; Sundbo e Gallouj, 1999) ser6 na nossa

perspectiva relevante saber at6 que ponto essa heterogeneidade se reflecte nas

tipologias de inovagdo.

O s6timo objectivo almeja compreender em que medida os inputs de inovagdo (I&D

interno, I&D externo e as parcerias para a inovagdo) influenciam os tipos de inovagdo

nos servigos (inovag6o no servigo, inovagdo no processo e inovagdo organizacional).

Os estudos sobre este assunto revelam a importdncia de esfudar de forma esmiugada a

inovagdo nos servigos atendendo ds suas tipologias e frequentemente referem a

relevdncia da inovagdo organizacional (Hollenstein, 2000; Howells, 2004; Licht et al,

1999; Sundbo e Gallouj, 1998). Pretende-se confirmar se esta tend6ncia se verifica no

caso portugu6s.



Por riltimo, o oitavo objectivo especifico, ambiciona estudar este fen6meno numa

perspectiva microecon6mica. A maioria dos estudos encontrados na revisdo de

literatura s6o de natureza macro, por esse motivo pretende-se complementar esta

investigagdo atrav6s da aplicag6o pela primeira vez do Modelo Integrado (Sarkar,

2005,2007a,2007b) ao sector dos servigos.

O conjunto de objectivos especificos baseados numa exaustiva revisdo de literatura e

nos modelos utilizados permitiram formularam um conjunto de hip6teses seguintes:

o Hl : As empresas mois jovens (estobelecidas no pertodo entre 1998-2000) sdo

mais inovadoras.

H2: As empresas de maior dimensdo sdo mais inovadoros.

H3: A inovaqdo difere entre os servigos e a indilstria.

H4: Os tr€s tipos de inovadores (pioneiros, imitadores e de processo) produzem

efeitos diferentes na probabilidade da empresa realizar I&D.

H5: A inovaEdo difere entre os subsectores dos servigos.

H6: Os inputs de inovagdo (I&D interno, I&D externo e parcerias paro a

inovagdo) produzem efeitos iguais no probabilidade da empresa inovar.

o H7: O Modelo Integrado d uma abordagem de mercado aplicdvel ao sector dos

servigos.

Em termos metodol6gicos, os estudos empiricos recoffem a uma an6lise multivariada

de dados e apoiam-se em dois tipos de recursos no tnqu6rito Comunit6rio i Inovaqdo

(cIS IID para Portugal (capitulos vI, vII e vII! e na construgdo de um amostra de

empresas ds quais foi aplicado um inqu6rito por question6rio com vista a uma



caracterizagSo mais detalhada do sector dos servigos em Portugal em tr6s subsectores

(com6rcio, hotelaria e turismo e servigos de apoio irs empresas). Neste estudo para

al6m do inqu6rito por question6rio foram realizados contactos com empres6rios e

associagdes representativas das empresas de cada subsector o que permitiu o acesso a

informagdo mais detalhada sobre os subsectores e sobre as empresas estudadas

(capitulo IX).

As abordagens que recorrem ao CIS III aplicam modelos de regressio logistica

(capitulos VII e VIII) e o estudo empirico baseado na amostra recolhida aplica uma

an6lise de componentes principais (capitulo IX). As partes empiricas deste estudo

recorrem a bases de dados que n6o incluem servigos pfblicos, por esse motivo se

justifica um menor desenvolvimento do quadro conceptual atendendo is caracteristicas

particulares desse subsector.

Em suma, o empreendedorismo e a inovagSo s6o reconhecidos como factores fulcrais

para as sociedades contempordneas, paralelamente, o sector dos servigos parece ser o

mais dindmico nas economias ocidentais. No entanto, um entendimento dos factores

que influenciam o empreendedorismo e a inovagdo nos servigos n6o est6 hoje

completamente compreendido. Acreditamos que esta investigagSo possa responder a

algumas quest6es levantadas dando um contributo te6rico para o debate em curso na

literatura. Tamb6m os decisores politicos respons6veis pelas politicas de

empreendedorismo e inovagdo nos servigos podem beneficiar com um conhecimento

mais profundo das vari6veis que afectam o empreendedorismo e inovagdo no sector,

podendo este ser ritil para criar sistemas de apoio ao sector, para promover a formagdo

epara articularpoliticas com o sector industrial.



3. Organizaqio do Documento e Guiio de Leitura

Ap6s a descrigdo do problema a investigar e a sua relevincia e com o objectivo de

contextualizar e de delimitar o problema a investigar, na parte I desta dissertagdo

efectuamos uma revisdo de literatura sobre empreendedorismo e inovagdo.

A parte II, introduz os conceitos no contexto do sector dos servigos e discute o tema da

m6trica do empreendedorismo e inovagSo, indicando algumas medidas macro e micro

econ6micas.

A Parte III, denominada por empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos:

estudos empiricos e modelos explicativos, comega por uma abordagem metodol6gica e

apresentagdo do desenho da investigagdo e apresenta todas as hip6teses testadas nos

modelos empiricos. Os dois capitulos seguintes dedicam-se a estudos empiricos, onde

se comparam os sectores induskial e servigos, em termos de comportamentos

inovadores, e se realiza um estudo desagregado do processo de inovagdo no sector dos

servigos. O riltimo capitulo da parte III, relata o estudo empirico desenvolvido, desde a

criagSo da amostra at6 ao teste empirico do Modelo Integrado (Sarkar, 2005,2007a,

2007b).

As partes I, II e III incluem no seu final uma sintese dos principais aspectos e

conclus6es dos capitulos que integram. Esta investigagdo, termina com a apresentagdo

de um conjunto de conclusdes e recomendagdes que permitem compreender melhor o

sector dos servigos, mas tamb6m, entender a sua relagSo e interdepend6ncia com o

sector industrial e contributo para a difusdo da inovagSo.
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PARTE I

FUNDAMENTOS TEORICOS SOBRE

EMPREENDEDORISMO E INOVAQAO

1l



CAPITULO X. UMA RE,VISAO DE
rNovAqAo

LITERATURA SOBRE

1.1. Nota Introdut6ria

Este capitulo tem por objectivo apresentar um conjunto de conceitos e definigdes

relevantes para a compreens6o da inovagio. Neste contexto, s6o apresentadas as

tipologias de inovagSo, 6 realizada uma revisEo do termo inovagdo no imbito da

literatura econ6mica, s6o discutidos os conceitos inerentes ao processo inovador,

considerando os seus modelos explicativos, a sua nattreza sist6mica e a inter-relagdo

com o risco e com as redes de cooperagdo. Terminaremos o capitulo com a

apresentagdo de refer€ncias que ajudam a distinguir inovag6o de diferenciagdo.

1.2. Inovagio: Alguns Conceitos e Definig6es

Inovagdo n6o 6 uma palavra nova ou um novo tema, desde sempre o homem tentou

encontrar novas solug6es para responder ds suas necessidades ou para a resolugdo dos

seus problemas.

Actualmente a literatura sobre inovagSo 6 diversa e abundante, contudo nem sempre os

vSrios intervenientes, investigadores, empres6rios, politicos, professores, lhe atribuem

o mesmo significado, sendo esta palavrautilizada em contextos diversos e com v6rios

prop6sitos. A frequ6ncia com que a palavra 6 empregue e a diversidade de sin6nimos

que lhe s6o associados dificultam a compreensio do fen6meno e exigem uma

clarificaqdo do seu conterido.
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A revisdo de literatura regista com destaque a definigdo de Schumpeter (1934) pela

sua ligagSo clara a empreendedorismo. Para Schumpeter, a inovagdo tem

subjacente uma ruptura ou descontinuidade face ao passado, associando-a ir

expressSo o'creative destruction", podendo-se afirmar que para este autor inovagdo

6 algo totalmente novo que implica um corte radical com o passado.

Por6m, dada a diversidade de estudos e frequ€ncia com que a palavra 6 lutilizada

em diversos contextos a maioria dos autores iniciam a sua abordagem pela

disting6o entre inovagSo e invengSo, para que ndo se confundam os dois termos.

Invengio ser6 a primeira utilizagdo de uma ideia para um novo produto ou processo

(Fagerberg,2005), enquanto que, a inovagdo tem associado o aspecto pr6tico da

colocag6o da ideia em ac96o, ou seja, a inovagdo ser6 a primeira aplicagdo pr6tica

(Fagerberg, 2005). Claro que muitas vezes invengio e inovagdo est6o directamente

associadas e pode ser dificil separ6-las de forma clara. Uma outra diferenga

apontada enke inovagio e invengdo refere-se i entidade que desenvolve o

processo, associando-se invengdo a universidades e institutos de investigagdo e

inovagSo irs empresas (Fagerberg,2005:5). Esta divisdo parece associar a invengdo

a um saber mais te6rico e a inovagdo i aplicagdo desse saber, dirigindo-o para o

mercado (comercializagio) com o objectivo de obter ndo apenas resultados, mas

sobretudo resultados duradouros (vantagens competitivas) o que est6 associado ao

conceito de difusdo da inovagSol.

No dmbito do processo que decorre da invengdo d inovagdo a empresa ter6 de

combinar um conjunto de recursos tangiveis e intangiveis para transformar a invengio

I O conceito de difusdo de inovagSo ser6 discutido posteriormente.
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em inovagio. Esta gestdo e combinagdo de recursos s6o efectuadas por uma figura que

Schumpeter Q%$ denominou de "entrepreneur" e que se distingue claramente do

inventor.

Invengdo e inovagdo est6o evidentemente relacionadas, havendo situag6es em que uma

inovagdo surge da combinagEo de v6rias inveng6es ou da adaptagSo de algo que j6 foi

inventado noutras circunstdncias (Roberts, 2002: 1). Em muitos casos n6o h6 a

possibilidade de datar ou de identificar claramente onde comega a inovagdo e acaba a

invengdo, assumindo-se a inovagdo como um processo de natureza multidimensional e

sist6mica.

A inovagdo refere-se d conjugagdo de um conjunto de compet6ncias, conhecimentos e

recursos para p6r em pr6tica uma ideia no mercado com um car6cter sustent6vel,

poder6 ser desencadeada pela empresa intemamente, por motivos relacionados com a

estrat6gia de mercado, pela necessidade de competir com os seus concorrentes, pelos

seus fomecedores ou impulsionada pelos consumidores (mercado). Utterback (1996:

193) distingue invengdo de inovagdo da seguinte forma: "a invengdo refere-se a ideias

ou conceitos para novos produtos e processos"; a inovagdo dtz respeito ir'oconversdo

de uma ideia a um primeiro uso ou venda" e implica a difusdo de tecnologias "e o seu

uso generalizado no mercado". E de registar a interpretagdo deste autor associando

invengdo, inovagdo e difusdo como um ciclo em que se fraccionar uma das fases este

ser6 quebrado, 6 de notar, ainda, nesta definigdo o acento na difusdo da tecnologia,

acrescenta-se que na nossa perspectiva a difusdo 6 mais ampla e pode implicar

processos e outro tipo de conhecimentos de natureza n6o tecnol6gica.
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No que respeita d difusdo da inovagSo, "a introdugSo da inovagdo no mercado

constitui a primeira etapa do processo de difusdo" (Freire, 2002:211) que seguir6

de acordo com o ciclo de vida do produto ou servigo.

Alguns factores deverio ser geridos, nomeadamente os factores de mercado que

podem condicionar a aceitagdo dos produtos ou servigos, como, por exemplo, a

inexist6ncia de infra-estruturas de suporte (para vender PC com acesso ir web as

pessoas t6m de ter infra-estruturas que permitam o acesso) e factores de car6cter

temporal, ou seja, a velocidade relativa de adopgdo da inovagSo que pode ser

potenciada por iniciativas comerciais.

Rogers (1995) define difusdo da inovagEo como o processo atrav6s do qual a

inovagdo 6 distribuida atrav6s de diversos canais ao longo do tempo pelos

membros de um determinado sistema social.

Para Lundvall (1992) inovagdo 6 um processo cumulativo, havendo a

impossibilidade de dissociar invengdo, inovagio e difusio. Uma vez que j6 a

inovagEo n6o 6 um evento tnico, mas sim um processo. Lundvall (1992) assume

ainda que a maioria das inovag6es reflectem conhecimento j6 existente em diversas

6reas, que posteriormente 6 recombinado. Para este autor o processo inovativo ter6

de ser alimentado por conhecimento interactivo e empreendedorismo colectivo, em

contraposigdo com Schumpeter (1934), que pelo menos, numa fase inicial, assumia

o papel do "entrepreneur" ouma vertente individual.
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Drucker (1985: 20),volta a reforgar o papel do empreendedor e define inovagEo

como "um instrumento dos empreendedores, atrav6s do qual estes exploram a

mudanga como uma nova oportunidade para um novo produto ou servigo."

Uma outra forma de definir inovagdo, 6 a que associa inovagdo a tecnologia. A

revisdo bibliogr5fica identificou um conceito denominado por inovagdo

tecnol6gica, que se define como a primeira aplicagdo comercial ou produgio de um

novo produto ou processo, assumindo-se o contributo crucial do empreendedor no

processo de ligagdo das novas ideias com o mercado (Freeman e Soete, 1997).Esta

defini96o volta a considerar o empreendedor, neste caso como agente que promove

transformagdo da invengdo num produto ou servigo comercializ6vel.

Uma vis6o contempor0nea do conceito de inovagdo traduzia-a como "criag6o de

novo conhecimento, uma nova recombinag6o do conhecimento existente, inovagdo

est6 essencialmente relacionada com conhecimento" (Deakins e Freel, 2003: 168)

o que lhe confere uma natrxeza sist6mica e complexa e exige uma an6lise

multidimensional.

No dmbito da literatura sobre inovagdo, outras definigdes podem ser identificadas,

consideramos, por6m, que este conjunto de definig6es traduz a evolugdo do

conceito, abarca as suas dimensdes e confere ao fen6meno inovagdo uma natureza

sist6mica e complexa que exige uma an6lise multidimensional.

A Tabela 1.1. apresenta algumas das definigdes de inovagdo discutidas

anteriormente com o objectivo de sintetizar a discussdo sobre o conceito.
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Tabela 1.1. Definig6es de Inovagflo

Conceito de inovag6o Autor

A inovagio tem subjacente uma ruptura ou
descontinuidade face ao passado, associando-a d
expressdo oocreotive destruction" o que tem subjacente
um corte radical com o passado.

Schumpeter
(1e34)

Um instrumento dos empreendedores, atrav6s do qual
estes exploram a mudanga como uma nova oportunidade
para um novo produto ou servigo.

Drucker
(1e8s)

Inovagio 6 um processo cumulativo, havendo
impossibilidade de dissociar inveng6o, inovagEo
difusdo.

a

e

Lundvall
(tee2)

Conversio de uma ideia a um primeiro uso ou venda. Utterback
rL996\

A primeira aplicagdo comercial ou produgdo de um novo
produto ou processo, assumindo-se o contributo crucial
do empreendedor no processo de ligagdo das novas
ideias com o mercado.

Freeman e

Soete,
(tee7).

CriagSo de novo conhecimento, uma nova recombinagdo do
conhecimento existente, inovagSo estS essencialmente
relacionada com conhecimento.

Deakins e

Freel,
(2003)

Para terminar, resta-nos referir que existem pontos convergentes entre as v6rias

abordagens, nomeadamente, a sua associagdo com comercializagSolmercado e difusdo

da inova96o, e ainda, o papel do empreendedor nesse processo. Parece-nos relevante

discutir a evolugdo, em termos, de abordagens. Entre a primeira definigdo apresentada,

a de Schumpeter (1934), insinuando a palavra ruptura que associa inovagdo a algo

totalmente novo e a riltima abordagem de Deakins e Freel, (2003) que prev€ para al6m

do novo conhecimento a recombinagSo de conhecimento j6 existente.

Esta investigagdo tomar6 como marco te6rico a abordagem Schumpeteriana em

capitulos seguintes discutiremos essa decisSo ir luz das teorias de empreendedorismo.

Mas considerard tambdm as contribuig6es fornecidas pelos autores referenciados,
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nomeadamente o papel do empreendedor numa perspectiva de inovador e a forma

como este inova (mais radical ou mais incremental). A inovagdo 6 assumida numa

perspectiva holistica, o que confere ao termo tm caiz complexo associado a sistema,

que envolve v6rios actores e que depende de factores diversos n6o se dissociando da

invengdo a montante e da difusEo e comercializagdo a jusante do processo.

1.3. Tipologias de Inovagio

Na secgdo anterior discutiu-se o conceito de inovagdo. O conjunto de definigdes

identificadas permite referir que os diferentes autores revelam diferentes

percepg6es da inovagdo. Este fen6meno aparece associado muitas vezes a outras

palavras para cumprir objectivos especificos, nomeadamente para facilitar o

entendimento do tipo de inovagdo que cada organizagdo est6 mais propensa a

desenvolver. Neste contexto, podemo's encontrar vSrias tipologias de inovagdo.

Schumpeter (1934:66) distinguiu cinco tipologias de inovagSo: "(l) introdugEo de

um novo produto (ou uma melhoria na qualidade de um produto j6 existente); (2) A

introdugSo de um novo m6todo de produgdo (inovagSo no processo); (3) A abertura

de um novo mercado (em particular um novo mercado para exportagdo); (4) Uma

nova fonte de fornecimento de mat6rias-primas ou de bens semi-facturados; (5)

Uma nova forma de organizagdo industrial".

Dentro da terminologia proposta por Schumpeter, as tipologias mais usadas s6o as

de inovagdo no produto e de inovagdo no processo. A distingdo entre os dois tipos

de inovagio 6 pacifica quando falamos em produtos, como, por exemplo, um novo
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modelo de autom6vel ou uma m6quina fotogr6fica digital. Estes s6o, sem drivida,

novos produtos, assim como, alteragSes no processo de fabrico dos autom6veis ou

das m6quinas fotogr6ficas reduzindo o nfmero de pegas defeituosas, s6o inovagdes

no processo. Contudo, quando nos reportamos ao sector dos servigos esta distingSo

6 menos clara, sen6o vejamos: Um novo pacote de f6rias ser6 inovagdo no produto

ou no processo? (Tidd, Bessant e Pavitt, 2001:6). Por vezes no sector dos servigos

a inovagEo no produto e a no processo sobrep6em-se.

O Manual de Oslo (2005: 48-52) utlliza uma definigdo mais lata e indica quaho

tipologias de inovagdo (1) InovagSo de produto: o'A product innovation is the

introduction of a good or service that is new or significantly improved with respect

to its characteristics or intended uses. This includes significant improvements in

technicol specifications, components and materials, incorporoted software, ttser

friendliness or other futnctional characteristics."2; (2) Inovagdo de processo: 'Z

process innovation is the implementation of a new or significontly improved

production or delivery method. This includes significant changes in techniques,

equipment and/or sofn,are."(3) InovagSo de marketing"A marketing innovotion

is the implementation of a new marketing method involving significant changes in

product design or packaging, product placement, product promotion or pricing."

(4) Inovagdo organizacional "An organisational innovation is the implementation

of a new organisational method in the firm's business practices, workplace

organisation or external relations."

? Ao longo desta tese aparecem algumas citagdes em ing16s. Optou-se por deixar algumas citag6es na sua
lingua original pois temeu-se que a sua tradugdo pudesse, nalguns casos, alterar o seu significado.
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Uma outra abordagem, ern termos de tipologias de inovagdo encontrada na

literatura 6 a que associa as tipologias ds compet6ncias para inovar. Consideramos

relevante a sua inclusdo neste capitulo por permitir associar o tipo de inovagdo is

compet6ncias que as empresas ou organizag6es possuem ou devem possuir. A

Tabela 1.2. divide as tipologias de inovagdo de acordo com competdncias para

inovar.

Tabela 1.2. TrOs Sec96es ou Tipos de Inovagflo

Fonte: Hales, 1998, adaptado

Atendendo d diversidade de tipologias encontradas na revisdo de literatura e sem ser o

objectivo desta secgdo inventariar exaustivamente todas as referidas na literatura,

(inovagflo no produto)

Caracteristicas do produto

Aptiddes e competcncias envolvidas no design e na produgdo dos produtos

(inovagiio no processo)

compet6ncias/Aptiddes dos Processos de produgiio e Distribuigiio
Aptid6es e competdncias envolvidas no design e nas operag6es de produgio e processos de

distribuigdo

(inovagiio organizacional)

1. Compet6ncias/Aptiddes do Processo Administrativo
Compet6ncias e aptiddes envolvidas no design e operacionalizaEdo da informagio e na

coordenagdo dos processos

2. Compet0ncias/Aptid6es inovadoras do neg6cio

Competdncias ou aptiddes envolvidas na gestSo estrat6gica e do conhecimento e na

transformagdo competitiva das empresas (ao nivel da estrutura)

3.Gestflo de Neg6cios

Intelig€ncia empresarial e investigagdo de mercado
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elencamos as consideradas mais relevantes para esta investigagdo e optamos

consonAncia com a linha de investigagdo pela seguinte tipologia:

1. InovagSo no Produto refere-se i produgdo e comercializagdo de

produtos/servigos novos ou onde foram introduzidas melhorias;

2. InovagSo no Processo - diz respeito i produgdo ou adopgdo de novos bens de

equipamento ou i introdugdo de novos processos de produgdo. Sendo dificil, por

vezes, dissociar a inovagdo do produto da de processo, Pavitt (19S4) identifica uma

diferenga objectiva entre os dois tipos de inovagdo, considerando inovag6es de

produto aquelas que s6o utilizadas num sector diferente daquele que as desenvolve

e como inovagdo de processo as que s6o utilizadas no mesmo sector em que s6o

produzidas (citado por Dantas,200l: 29);

3. lnovagSo Organizacional - refere-se a novas formas de organizar ou gerir que se

reflectem num aumento do valor acrescentado para a empresa e para os seus

trabalhadores. A inovagdo organizacional engloba novas formas de oferecer

produtos ou servigos aos consumidores (logistica) e novas formas de marketing e

de relacionamento com o mercado.

A escolha por esta divis6o, em termos de tipologias de inovagdo, argumenta-se pela

sua simplicidade em termos de aplicagdo nos modelos empiricos e pela sua adequagdo

d base de dados fillizada o Inqu6rito Comunit6rio d Inovagio III (CIS III).
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Um outro tipo de abordagem dualiza o conceito de acordo com o nivel de novidade,

considerando como inovagdo radical a descoberta de uma nova ideia e inovagSo

incremental como a explorag6o de uma ideia j6 existente.

Para Lundvall (1992: 12), importa ainda considerar as dimensdes econ6mica e

tecnol6gica da inovagdo, isto 6, algumas inovag6es podem ser incrementais do ponto

de vista tecnol6gico, mas podem ter um impacto econ6mico crucial (por exemplo, a

m6quina de lawar na agricultura, do ponto de vista tecnol6gico foi incremental, por6m,

do ponto de vista econ6mico, gerou um aumento significativo na produtividade das

explorag6es). Por outro lado, inovagdes tecnologicamente radicais podem ter impactos

econ6micos relativamente pequenos, at6 porque podem n6o ser bem aceites pelo

mercado.

Do ponto de vista da novidade do processo inovador, h6 ainda que esclarecer se a

inovagio 6 nova para a empresa, para o mercado ou para o mundo, pois o nivel de

novidade terS impactos diferentes consoante o caso.

Ser6 relevante a este prop6sito comentar a posigdo de Schumpeter que considera

inovador, apenas aquele que introduziu a inovagSo considerando todos os que as

adoptam, mesmo que noutro contexto como imitadores (Fageberg, 2005: 8). Neste

sentido, Hobday (2000 citado por Fageberg, 2005: 8) aponta uma diferenga

significativa entre (1) comercializar algo pela primeira vez, ou (2) copiar e introduzir

noutro contexto. o segundo tipo que podemos designar por "imitador" participa

activamente no processo de difusdo podendo-se denominar por "tecnologt transfef',

assumindo-se que neste caso podem haver adaptag6es (inovagio incremental) e
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mudangas organizacionais. Acrescentamos que o primeiro caso se reporta ao inovador

do tipo pioneiro, que introduz o produto ou servigo no mercado pela primeira yez, e o

segundo, ao tipo imitador, introduz no mercado um produto ou servigo novo apenas

pata a empresa.

Assume-se que inovagSo 6 mais do que criar um novo produto ou servigo, a inovagdo

pode reportar-se a algo globalmente novo, mas pode tamb6m ter um car6cter de

novidade apenas para a empresa, ou para o mercado onde a empresa opera, poder6

ainda estar relacionado com melhorias continuas ou incrementais num produto ou

servigo j6 existente.

Na parte empirica (capitulo VII) e partindo desta discussdo te6rica pretende-se dividir

os inovadores atendendo ao grau de novidade do produto ou servigo colocado no

mercado.

Na senda de identificar um modelo ou modelos adequados ao estudo do

empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos, decidimos nesta secgdo sobre

tipologias de inovagio, integrar alguns modelos que tipificam a inovagdo.

O primeiro modelo apresentado conjuga tecnologia com mercado e foi apresentado por

Abernathy e Clark (1985: 6l). Estes autores, atrav6s de um diagrama denominado por

Mapa de Descontinuidade, determinam quatro tipos de inovagio: inovagdo regular,

criagdo de nicho, inovagdo arquitectural e inovagdo revolucion6ria. (Figura 1.1.).
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Figura 1.1. Mapa de Descontinuidade

Criagio de novos mercados ou ruptura com as

ligaqdes de mercado existentes

Reforgar as compet€ncias
existentes de

tecnologia,/produg6o

Criar novas compet€ncias
de tecnologia/produgSo

Reforgar as ligag6es de mercado
existentes

Fonte: Abemathy e Clark (1985: 61).

A inovagdo arquitectural que apareoe na parte superior i direita na Figura 1.1, define-

se pela introdugdo de uma nova tecnologia e pela criagSo de novas relag6es com o

mercado, sendo de acordo com Olofsson (2003: 6) um conceito similar ao de inovagdo

radical, o que se traduz em alteragdes na estrutura da indristria e no design b6sico do

produto e da produgdo; ser6o exemplos o primeiro r6dio ou a primeira fotocopiadora.

O quadrante da criagdo de nicho, refere-se a conceito visto numa perspectiva de

mercado, inovagdes deste tipo representam as denominadas maximizagdes de vendas,

os autores exemplificam com o Sony Walkmon, o que segundo olofsson (2003: 7) se

tradtrz em inovag6es de natureza incremental dirigidas para nichos de mercado

especificos. A inovag6o regular refere-se a melhoramentos em produtos existentes, ou

seja, tem um car6cter incremental. Por riltimo, a inovagSo revolucion6ria est6

relacionada com diversas perspectivas, por um lado, uma necessidade de mercado e a
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sua solugAo tecnol6gica, e, por outro lado, a produgio e a estrutura produtiva.

Encontramos aqui exemplos, tais como, a evolugdo dos propulsores dos avi6es at6 ao

jacto ou a evolugdo dos r6dios ate ao transistor, isto 6, introduz uma nova tecnologia,

tornando a anterior obsoleta, e simultaneamente reforga a ligagSo com o mercado.

Este modelo sendo extremamente interessante pode ser limitativo para classificar

servigos, dado o caiz mais tecnol6gico. Na nossa perspectiva este modelo foi

desenvolvido com o sector industrial em mente, e pode deixar de fora servigos onde a

tecnologia 6 menos relevante como por exemplo os servigos pessoais.

Um outro modelo encontrado foi avangado por Christensen (2003: 34), o qual

distingue inovagdo continua ou sustentada de inovag6o disruptiva. Inovagdo continua

ou sustentada refere-se a inovag6es que contribuem para melhorar a performance dos

produtos e reforgar a posigSo das empresas no mercado, enquanto que, a inovagdo

disruptiva representa uma ruptura com o produto/servigo existente no mercado.

A pan6plia de definig6es de inovagdo permitem seleccionar a perspectiva mais

adequada a cada esfudo, ou seja, no caso desta investigagio o sector servigos implicar6

dificuldades na adopgEo de definig6es mais associadas a processos tecnol6gicos

caracteristicos do sector industrial, como, por exemplo, as configuradas no mapa de

descontinuidade de Abernathy e Clark (1985) e mesmo a definigdo proposta por

Christensen (2003) pelo facto de as inovag6es de car6cter disruptivo estarem muito

associadas i tecnologia. No entanto, atendendo a este modelo pode-se discutir at6 que

ponto, por exemplo, as companhias a6reas de low cost ndo ter6o um car6cter disruptivo

face drs companhias tradicionais criando um mercado antes inexistente. Verifica-se que



este modelo pode ajudar a explicar a inovagdo no sector dos servigos mas apenas

quando se retinem um conjunto de requisitos, sendo dificil a sua aplicagdo gen6rica a

qualquer tipo de empresa do sector.

1.4. Inovagio na Literatura Econ6mica

Na sequ6ncia das sec96es anteriores e dos autores citados, parece-nos adequado

enquadrar o termo inovagSo no imbito da literatura econ6mica com o objectivo de

estruturar a conceptualizagdo e evolugdo hist6rica do conceito.

A hist6ria econ6mica mostra-nos que a associagdo de inovagdo a crescimento

econ6mico n6o 6 uma novidade.

Os economistas cl6ssicos acreditavam que as mudangas tecnol6gicas e a acumulagSo

de capital eram os factores geradores de crescimento. O progresso tecnol6gico torna-se

num assunto fundamental para a economia e a sua abordagem diferencia escolas e

correntes econ6micas.

Os cl6ssicos enfatizaram a repartigdo e a produtividade. Adam Smith (1776: 8)

afirmou "eaclt individual becomes more expert in this own peculiar branch, more work

is done upon the whole, and the quantity of science is considerably increased by it"

(citado por Grupp, 1998: 52).As nogdes de divisdo do trabalho e produtividade teriam

implicito o conceito de progresso t6cnico.
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No mesmo sentido, o seu discipulo Ricardo distingue "valor da riqueza". A sua teoria

do valor do trabalho relaciona-se com "o progresso tecnol6gico de longo prazo" (Le

Bas, 1995: 9).

Schumpeter tentou compreender como 6 que alteragdes na tecnologia contribuem para

o crescimento, associando pela primeira vez um novo produto ao crescimento

econ6mico, e tornando-se num marco te6rico das teorias da inovagdo.

Partindo de Schumpeter, a figura 1.2. fornece-nos uma vis6o global das v6rias

correntes e a evolugdo da investigagdo sobre a inovagio. De seguida e com base na

mesma figura apresenta-se uma breve explicagdo de cada uma das teorias enunciadas.

Figura 1.2. Anilise dasteorias formais e outras abordagens sobre investigagfro de
inovag6o em economia da inovagflo

Teoria do Crescimento

E@EEEE
Ex. I Ex.

Dasgupta;
Stiglitz;
Levin,

- Relativa formalizaeSo matem6tica FormalizacSo matem6tica

- Microeconomia (da inovagSo)

{ o o o . . . . . . . . . . . . .!;;.';. ;;;;;;;;;;:::, :';;;::;;;.. . ;. ;;l;;;;?. . . o o }lnvestigagSo sobre I novagSo

@bt6rb"-lJ\
Sist6mica

"/\ ,/+\/\
Tecnologia
Sociol69ica

Tecnologia
Hist6rica

Funcional lnstituciona Evolucionistr Concon6nci Decis5 T. Jogor Novas Teorias
Crescimento

Fonte: Grupp, 1998: 51
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Schumpeter tentou compreender como 6 que alterag6es na tecnologia contribuem para

o crescimento, associando pela primeira vez um novo produto ao crescimento

econ6mico, e tornando-se num marco te6rico das teorias da inovagdo.

Schumpeter, 6 uma autor de referCncia no Ambito das teorias da inovagdo, este autor

sublinhou o papel dos empreendedores e caracterizou-os como preparados para a

tomada de risco e com coragem para inovarem (Grupp, 1998). considerando a

importAncia de Schumpeter para a literatura sobre inovagdo e empreendedorismo, 6 de

referir que os seus trabalhos se dividem em dois periodos. Os seus primeiros trabalhos

(Mark I) consideram que o conhecimento 6 ex6geno ao desenvolvimento econ6mico, o

empreendedor ser6 o responsSvel por gerar e gerir esse conhecimento e a sua principal

motivagio 6 o lucro. A segunda etapa das suas obras (Mark 1.1) reinterpreta as

alterag6es tecnol6gicas, ou seja, consideram que o processo inovador n6o 6 levado a

cabo, apenas, pelo empreendedor individual, mas 6 uma acaSo que tem nafiireza

sist6mica (colectiva). Schumpeter influenciou toda a teoria subsequente, em particular

as chamadas teorias neoclSssicas.

As hip6teses Schumpeterianas (Mark II) de dimensdo da empresa e estrutura de

mercado como factores explicativos da inovagSo, foram desenvolvidas por Nelson e

Winter (1982: 114) identificados como pertencentes irs Teorias Evolucionistas Neo-

Schumpeterianas. Estes autores referem-se d estrutura de Mercado considerando que

uma estrufura de mercado com grandes empresas e consider6vel poder de mercado

ser6 o prego apagar pelos r6pidos avangos tecnol6gicos.
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Dentro das teorias Neocl6ssicas, no ramo das teorias da concorr6ncia, Arrow,

contribuiu para a moderna teoria da inova96o, mostrando que 'full compettition vis-d-

vis the monopolistic position is a greater innovator stimulator" (Grupp, 1998: 57), ou

seja, estabeleceu um paralelo entre a estrutura de mercado e a inovagdo (uma das

hip6teses de Schumpeter). Dentro do mesmo ramo te6rico, Hayek estudou a

import0ncia do conhecimento para a economia e estabeleceu uma ligagSo entre

progresso t6cnico e o crescimento, sublinhando que "possibilities of growth are likely

to be greater the more extensive are o country's yet unused opportunities" (Hayek,

1978: 189).

No ramo dos neocl6ssicos, dentro das teorias da decisdo da inovagSo, Kamien e

Schwartz (1982) criaram um modelo computacional3. O qual permite explicar como

as empresas decidema.

Uma outra contribuigdo das teorias neocl6ssicas est6 associada i teoria que permitiu

modelizar interacgdes entre as decis6es de I&D de uma empresa e as decis6es de

competigdo. Os modelos de Dasgupta e Sitglitz, procuram identificar "which market

structure will lead to optimal scope for R&Dfrom mqcroeconomic viewpoint" (Grupp,

1998: 60).

Dentro da teoria do crescimento Solow (1957) com o seu estudo sobre o progresso

t6cnico e os seus impactos sobre a produtividade criou a denominada teoria

neocl6ssica do crescimento (novas teorias cl6ssicas do crescimento). Utilizando uma

3 "Optimiring the development period of a substitution product innovation by the
subject to specific assumptions" (Kamien; Schwartz ,1982: ll2)
' "Its behaviour in innovation race were risk neutral and anticipated profit were
I 998:59).

innovating company

macimized' (Grupp,
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fun96o de produgdo agregada, que inclui n6o apenas capital e trabalho, mas, tamb6m, o

progresso t6cnico (taxa). Esta teoria foi evoluindo e actualmente consideram-se os

"information spillovers" como um dos principais recursos geradores de crescimento

econ6mico. Solow considerava ataxa de progresso t6cnico, por6m as modernas teorias

do crescimento consideram-na como um factor end6geno, nomeadamente Lucas

(1988) assume que a produtividade do capital humano no futuro depende da sua

afectagSo no presente. A I&D deixa de ser considerada como um tributo priblico a que

todas as empresas t€m igual acesso, mas como algo em que as empresas t6m de afectar

os seus pr6prios recursos. Romer demonstrou qlue "higher productivity of human

capital leods to endogenous growth" (Grupp, 1998: 63) e defendeu que o crescimento

econ6mico sustentado depende da exist6ncia de um ambiente de competigdo entre as

empresas, o qual as obriga a criarem novos produtos e servigos como estratdgia de

diferenciagdo face aos concorrentes.

Os estudos actuais fazem depender a inovagSo da capacidade das empresas para

adquirirem e aplicarem o conhecimento no desenvolvimento de novos produtos e

servigos (Trott, 2002) e sublinham a importdncia de um conjunto de compet€ncias

organizacionais internas, que devem ser geridas de modo a ultrapassar resist6ncias face

d mudanga e d criag6o de uma cultura organizacional de aprendizagem.

o processo de aprendizagem organizacional que leva as empresas, tal como, as

pessoas a procurarem solugdes para os problemas e a melhorem a sua performance,

passa pelo encontro de solug6es para as novas necessidades, isto 6, pela inovagio.

Neste contexto as teorias neocl6ssicas foram criticadas pelos seus pressupostos de

racionalidade, de equilibrio e de linearidade do crescimento econ6mico.
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As abordagens neo-Schumpeterianas, institucional e evolucionista, consideram

fundamentais tr6s aspectos: "the formation of institutions, the variable relationships

brt*"in the economic and legal systems and the efficts oJ'technical change on

institutional structure " (Grupp, t998:67), ou seja, consideram a mudanga, a evolugdo,

a inovagdo teconol6gica, mas, tamb6m, institucional e organizacional como factores

geradores de crescimento econ6mico. Dentro destas abordagens o modelo de Nelson e

Winter (1982) combina explicag6es comportamentais para a conduta do empreendedor

com um modelo de evolugdo biol6gico. Segundo estes autores os empreendedores

(empresas) est6o constantemente ir procura de novas formas de aumentarem os seus

lucros, definindo o seu comportamento por o'the potentialfor lonwledge and skills ond

the applications of specific rules for decision moking" ao longo do tempo e devido a

v6rios factores as regras de decisio v6o-se alterando. A aplicagSo das regras de decisdo

designa-se de rotina. As rotinas v6o-se alterando atrav6s da aplicagdo de novas regras

geram-se novas rotinas. Estas rotinas determinam a ac96o das empresas e ao se

reproduzirem constroem a mem6ria organizacional. As rotinas diferem entre empresas,

caso uma rotina n6o traga bons resultados para a empresa, esta pode alter6-la.

No Ambito das teorias institucionais, aparece-nos o modelo de Freeman (1997) que

defende o clustering das inovag6es em sectores industriais e aborda um conjunto de

aspectos relacionados com o I&D e com a tecnologia. Dentro desta linha de

abordagem, Pavitt (1984), mais tarde, acabou por desenvolver uma taxonomia de

inovagdo, onde atrav6s de um modelo econom6trico identifica quatro grupos

industriais, os "science based' onde existem investimentos elevados em I&D e fortes

ligagdes com a ci6ncia; os "specialized suppliers" onde se incluem indristrias de
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maquinaria, relacionam-se com as compet€ncias de engenharia e exigem frequentes

interaca6es com os utilizadores; "scale intensive sectors" onde se incluem os

transportes e outros equipamentos, s6o consideradas inovadoras mas com poucas

repercussSes para sobre os sectores; o'supplier dominoted sectors" que s6o receptores

de tecnologia de outros sectores.

Dentro do ramo das teorias neo-Schumpeterianas, institucional, a teoria da inovagdo de

Dosi (1982) introduz o conceito de paradigma tecnol6gico, e encara a inovagdo como

um processo de problema-solugdo que 6 influenciado por dois factores: as

oportunidades tecnol6gicas e a apropriabilidade das rendas da inovagdo pela empresa.

Esta teoria atende a dois niveis, o intersectorial e o intrasectorial, e considera que as

oportunidades tecnol6gicas e apropriabilidade variam relativamente is formas de

protecado da inovagdo (patentes, segredo), a aplicagdo tecnol6gica e o apoio pfblico i

investigagSo, entre outros, e, depende da tecnologia e do ramo industrial.

As teorias sist6micas numa perspectiva mais sociol6gica ou hist6rica consideram que a

inovagdo 6 um processo complexo e interactivo. Para Kline e Rosenberg (1986) o

processo de inovagdo implica a interactividade entre os agentes e as relag6es da

empresa com o seu meio envolvente.

Podemos ent6o sintetizar algumas ideias chave, os cl6ssicos preocuparam-se

essencialmente com a produtividade e repartigdo dos rendimentos, os Schumpeterianos

com o comportamento inovador, com a fungdo da empresa e estrutura de mercado, os

defensores das teorias do crescimento econ6mico com o progresso t6cnico e o seu

efeito sobre o crescimento econ6mico e os neo-Schumpeterianos, nomeadamente os
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evolucionistas com as dindmicas (tecnologia, instituig6es, organizagdo) geradoras de

crescimento econ6mico.

O conjunto de correntes que constituem as actuais teorias formais e outras abordagens

permitem a criagSo de um quadro conceptual base para o estudo acad6mico destas

tem6ticas.

1.5. O Processo Inovador.

1.5.1. Evolugflo dos Modelos Explicativos do Processo Inovador

No que concerne aos modelos explicativos do processo inovador 6 possivel identificar

duas perspectivas a intema e a externa. Uma primeira abordagem apresenta o

inovador, como agente promotor de todo o processo, distinguindo-o do inventor, numa

vis6o interna onde a inovagSo 6 gerada no seio d,a orgarizag6o, numa perspectiva que

fi cou conhecida por * Mo de I o Te c hno I o gt-pzs&" (Rothw ell; Zegv eld. I 983 ).

Numa vis6o oposta d primeira abordagem, encontra-se a perspectiva de Rogers

(Rogers, 1995: 16), que refere a inovagdo como algo que deve ser identificado pelo

utilizador e que deve respeitar cinco crit6rios "relative odvontage: Do people think it

is on improvement over what alreody exists?; Compatibility: Is it consistent with the

volues, experiences and needs of the people who might adopt it?; Complexity: Will

potential users find it easy to use and understand?; Trialability: Can people

experiment with the innovation before deciding to adopt it7; Observability: How easy

is itfor people to see its results? ". Esta an6lise reforga uma visSo de inovagdo gerada

fora da organizagdo, seja atrav6s dos consumidores, de aliangas e parcerias estrat6gicas
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entre empresas, por outsourcing ou por redes territoriais (clusters) favorecedoras do

processo inovador, vis6o que ficou associada ao "modelo market-pull" (Rothwell e

zegveld, 1983). Por6m, conv6m sublinhar que sendo a inovagdo um processo

sist6mico n6o poder6 ser caracterizado correctamente se recorrernos apenas a modelos

parciais e com car5cter linear. De acordo com Freeman e Soete (1997:200) a inovagdo

6 essencialmente "a two-sided or coupling octivity" integrando as duas vertentes.

Actualmente, prevalece a perspectiva sist6mica da inovagSo, onde se assume que a

inovagdo 6 determinada por um conjunto de interacades entre as partes respeitando

uma determinada ordem. De acordo, com esta perspectiva, a inovagdo n6o pode ser

compreendida simplesmente em termos de "uma decisdo individual ao nivel da firma"

(Smith, 2000: 73). Preferencialmente a inovagio dever6 ser vista como um fen6meno

"interactivo, cumulativo e cooperativo onde a aprendizagem interactiva e o

empreendedorismo colectivo 6 fundamental" (Lundvall, 1992: 9). Os "networking

models" (Rothwell, 1992) sdo modelos em rede envolvendo v6rias organizag6es, em

diferentes espagos geogr6ficos. Foram potenciados pela sociedade do conhecimento

ligada em rede pelas Tecnologias de Comunicagdo e Informagao (TIC) e pelo

fen6meno da globalizagSo. Esta perspectiva serS integrada nas hip6teses e na parte

empirica da investigagSo, considerando-se que a cooperagdo e as redes, ndo apenas

empresariais, mas de capital social assumem cadavez maior relevdncia neste processo.

Neste contexto, os sistemas de inovag6o, passam a incorporar, para al6m, dos

produtores, dos utilizadores e da rede cientifica e tecnol6gica, tamb6m'oelementos e

relag6es de interacgdo na produgdo difusio de conhecimento irtil economicamente e

novo" (Lundvall, 1995: 2).
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Neste sentido a inovagdo 6 um procesos qu" envolve v6rias etapas: 1. Novas ideias,

melhorar ideias existentes ou aplic6-las noutro contexto (ideia); 2. Desenvolvimento da

ideia e sua transformagio em conceito de neg6cio (validagdo da ideia); 3. AplicagSo

das ideias atendendo is melhores alternativas e ds oportunidades do mercado (neg6cio

e seu desenvolvimento).

1.5.2. A Natureza Sist6mica do Processo fnovador, o Risco e as Redes

lnovar 6 muitas vezes "desconfortbvel" para as empresas, envolve mudanga e assungdo

de riscos. Por6m, a sobreviv6ncia das empresas depende das suas competOncias para

inovar, principalmente em mercados com elevada pressdo competitiva, turbuldncia e

sujeitos a nipidas mudangas.

Ser6, assim, importante compreender como ocorre o processo de inovagdo, ser6 um

fen6meno casual? Schumpeter, identificou alguns aspectos associados a este processo

que podem argumentar contra a sua casualidade, nomeadamente, (1) a incerteza

inerente aos projectos de inovaqdo; (2) a necessidade de avangar rapidamente, o que os

economistas designam por "first mover advantage", e que de acordo com Fageberg

(2005: 9) pode implicar lideranga e vis6o, duas caracteristicas associadas ao

empreendedorismo, e (3) resistOncia a novos caminhos, a in6rcia que pode destruir a

iniciativa e obrigar a que os empreendedores sejam persistentes.

A incerteza quanto aos resultados da inovagdo conferem-lhe um grau de risco que

implica saber gerir a falha no processo. A falha no processo denominado por inovagdo

5 Coope. (2001) descreve um processo estruturado para o desenvolvimento de um novo produto envolvendo
diversas etapas: IdentificagSo do alvo que envolve uma breve fase de pesquisa; construir o neg6cio; design e
desenvolvimento; teste e validagSo e etapa de langamento onde o produto 6 comercializado.
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poder6 estar dependente "do tempo, do espago e da percepgio" (Franklin,2003:86) do

mercado. Estudos efectuados demonstram que os pioneiros apresentam, como seria de

esperar, maiores taxas de insucesso. Um estudo efectuado por Gerard Tellis, citado por

Franklin (2003: 104) refere que a taxa de insucesso dos pioneiros 6 de 47%. Os

pioneiros t6m uma quota de mercado de apenas l0o/o e s6o lideres em apenas I 1% das

categorias, este estudo conclui que a teoria do "first mover advantage" 6 um mito, pois

ser o primeiro a chegar ao mercado pode ser mais uma oportunidade do que uma

vantagem. O insucesso poderS estar relacionado com tr6s aspectos fundamentais: a

gest6o, o financiamento ou o mercado. Estudos efectuados apontam dentro destes tr6s

grupos 13 causas principais que determinam o insucesso do neg6cio. De acordo com o

Batwick Group, citado por Franklin (2003: 57), as causas para o insucesso sdo:

l.Gest6o: viabilidade dos modelos de neg6cio, inexperi€ncia ou deficiCncias na gest6o,

deficiCncias na organizagdo e execugSo, fraco servigo de apoio aos clientes, falta de

planeamento; 2. Financiamento e controle de gestSo: deficiente controlo de custos,

fluxo de caixa negativo, fontes de financiamento pouco diversificadas, falta de

financiamento depois do arranque inicial; 3. Mercado: pequena ou inexistente

vantagem competitiva; falha na compreensdo ou definigdo de valor para o cliente,

di{iculdade em compreender o valor das aliangas, incerteza face h6 perspectivas

futuras".

O processo de inovagSo requer investimentos por parte das empresas. Quando a

empresa decide inovar tamb6m assume alguns riscos (Baptista, 1999), nomeadamente,

o produto n6o satisfazer as necessidades do cliente, n6o sendo por isso aceite pelo

mercado ou sendo-o dificilmente, a inovagdo implicar elevados investimentos que
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,podem nAo ser rentabilizados ao longo do ciclo de vida do produto, a concorr6ncia

aproveitar a inovagdo fazendo benchmarking e desenvolvendo rapidamente uma

imitag6o de uma forma mais eficiente ou que ultrapasse a inovagdo inicial pela

incorporagdo de alguns elementos distintivos, existir escassez de meios financeiros

para tornar efectiva a ideia inovadora, a incapacidade para implementar a inovagdo,

assumir um risco demasiado elevado que leve os financiadores do projecto a exigir

uma remuneragio superior dificil de satisfazer, ser ultrapassado por parceiros quando a

inovagSo 6 feita em parceria, isto 6, o risco de transfer6ncia de know-how, tomar-se

dependente do novo produto, criar uma concentragio excessiva de recursos e ateng6es

no novo produto em detrimento da qualidade e da comercializagdo dos produtos j6

existentes.

Este processo de inovagio assume-se actualmente como um projecto de cariz colectivo

no imbito da organizagdo. Schumpeter (1934) no seu primeiro trabalho (Mark I)

comeqa por identificar inovagdo como um processo individual, centrado na figura do

empreendedor. Mais tarde, Schumpeter no Mark 11, argumenta sobre a necessidade de

estudar o chamado empreendedorismo cooperativo ou organizacional nas grandes

empresas, comegando-se a assumir que a inovagdo envolve trabalho em equipa

(Bruland e Mowery citado por Fageberg, 2005: 10).

Sabe-se hoje que muitas vezes a inovagdo depende de recursos externos e funciona em

rede onde um conjunto de actores est6o interligados. Alguns estudos confirmam-no,

"organizag1es com v6rias ligag6es em rede est6o expostas a mais experiOncias, a

diferentes competdncias e a mais oportunidades (Beckman e Haunschild, 2002) outro

estudo refere que 'oorganizag6es com mriltiplas e multifacetadas ligag6es em rede
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podem desenvolver melhores protocolos, partilhar mais informagdo e resolver disputas

(Powell, 1998) (citados por Powell e Grodal, 2005: 59-60). Outros estudos mostram

existir relag6es positivas entre a formagdo de aliangas e a inovagdo em diversas

empresas dos sectores da biotecnologia, semicondutores e telecomunicag6es (Powell e

Grodal, 2005: 60). Estas ligag6es podem assumir a forma de contratos formais

(aliangas estrat6gicas, participag6es ou outras) ou podem ter um cardcter informal

baseando-se em associagdes comerciais ou profissionais ou na pertenga a uma

determinada comunidade tecnol6gica (Powell e Grodal, 2005:60). Podem, ainda, ter

um car6cter duradouro ou ser de curto-prazo, alguns defendem a sua import0ncia para

a sobrevivOncia das empresas jovens (Stuart, 2000, citado por Powell e Grodal, 2005:

66). Acresce-se a relevdncia do capital social, definido como um conjunto de recursos

s6cio estruturais que constituem um activo e facilitam as ac96es dos individuos -

pessoas ou empresas - dentro de uma determinada estrutura (Coleman, 1988, 1990).

Esta an6lise sublinha a import0ncia das redes como forma de minimizar o risco e

potenciar o processo inovador, reconhecendo-se que estas podem assumir dimens6es

diversas consoante as caracteristicas particulares de cada empresa, a abordagem

empirica e as hip6teses procurardo integrar esta perspectiva.

1.6. O que se Entende por Diferenciageo

Dentro da discussdo do conceito de inovagSo, ser6 relevante clarificar o que se entende

por diferenciagio, sobretudo porque no dmbito do estudo empirico desenvolvido no

capitulo IX este conceito 6 utilizado conjuntamente com o de inovagdo.
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O conceito de diferenciagdo est6 associado d chamada lei de Hotteling (1929) que

observou que em muitos mercados 6 racional para os produtores produzirem os seus

produtos o mais similares possiveis, denominando-se por principio de diferenciagdo

minima. O conceito de modelo de cidade linear de Hotteling (citado por Sarkar, 2007a)

associado ao espago, em que cada dimensdo representa uma dada caracteristica do

produto e um ponto no espago representa uma combinagdo de v6rias caracteristicas.

Neste espago podemos representar os produtos oferecidos pelas viirias empresas. As

empresas oferecerio produtos com diferentes valores das v6rias caracteristicas, sendo

estes modelos espaciais utilizados para estudar a diferenciagdo. A localizag6o do

consumidor 6 definida pelo seu produto ideal e a utilidade que cada consumidor obt6m

com um dado produto depende da dist0ncia a que esse produto estS em relagio ao

ponto ideal do consumidor.

O conceito de diferenciagSo aparece, tamb6m, por vezes associado ao marketing e

refere-se, nesta perspectiva, i capacidade de uma empresa ser percepcionada de modo

diferente dos seus concorrentes, de acordo com as suas vantagens competitivas. Muitos

dos mercados actuais caracterizam-se pela diferenciagdo dos produtos que se pode

definir por "the ability of producers to di.fferenciate close substitutes so that customers

no longer them as similar products. This dffirentiation can occur by changing the

physical attributes of a product or service" (Lipczynski e wilson, 2004: 188). A

diferenciagdo pode ser vertical (quando o produto ou o servigo diferem em termos de

qualidade) ou horizontal (quando os produtos ou servigos, tendo a mesma qualidade,

possuem alguns atributos diferentes).
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A diferenciagdo pode ser natural, quando os produtos ou servigos se diferenciam

atrav6s de processos naturais que n6o sdo desenvolvidos pelos produtores, e, pode ser

estrat6gica, se 6 controlada directamente pelos produtores atrav6s de estrat6gias de

"advertising and promotion of primary product attributes or related additional

services" (Lipczynski e Wilson, 2004:188).

Dentro das causas naturais para a diferenciagdo do produto encontramos as marcas e as

trademarks, que podem ser utilizadas para diferenciar produtos similares e que em

alguns casos podem assegurar ds empresas um determinado grau de poder de

monop6lio, por exemplo a Lacoste e o seu crocodilo. As diferengas entre nag6es e

comunidades podem gerar diferenciagdo, por exemplo o wislry escoc6s ou a massa

italiana. Os gostos e preferCncias dos clientes s6o diferentes, por exemplo, diferentes

tamanhos de pegas de vestu6rio. A localizagdo geogr6fica do posto de venda do

produto ou servigo tamb6m o pode diferenciar, por exemplo, o com6rcio local ou a

venda num espago comercial. E, por riltimo, a ignortncia dos consumidores pode lev6-

los a aumentar o grau de diferenciagSo de um produto.

O segundo tipo de causas, denominadas por estrat6gicas, indicam dois processos de

diferenciagSo, o primeiro 6 o da prestagSo de servigos adicionais, neste caso mesmo

que os produtos sejam exactamente iguais podem oferecer servigos complementares,

tais como, facilidades de cr6dito, entrega ao domicilio, servigos p6s-venda. O segundo

6 a publicidade que pode ser utilizada deliberadamente para acentuar a diferenga entre

os produtos, para fortalecer a marca e para aumentar a fidelidade dos clientes, sendo

actualmente um dos instrumentos mais utilizados para o efeito.
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Neste contexto a inovagdo poder6 ser um instrumento para a diferenciagdo, isto 6,

criar um novo produto/servigo (inova96o no produto) 6 uma forma das empresas se

diferenciarem no mercado dos seus concorrentes. Numa perspectiva de mercados a

diferenga entre inovagio e diferenciagdo poder6 residir na pressdo de mercado, isto 6,

produtos ou servigos inovadores poderdo sofrer de menor pressdo concoffencial, ir

medida que esses produtos ou servigos s6o imitados pelas restantes empresas a pressSo

de mercado aumenta e as empresas tentam diferenciar-se6 para tentar manter a sua

posigdo no mercado. Esta anilise serS em secgdo posterior discutida no dmbito do

Modelo lntegrado (Sarkar, 2007a, 2007b) e ser6 recuperada no estudo empirico

desenvolvido no capitulo IX.

No mercado 6 possivel identificar empresas que utilizam a inovagEo como estrat6gia

para se manterem num mercado prego-competitivo. Tidd et al (2001) exemplificam

com a Flymo-Eletrolux, que comercializa m6quinas para jardins (corta relva;

aspiradores; entre outros) e que baseia a sua posigio competitiva no mercado europeu

no design e caracteristicas especiais dos seus produtos. Det6m actualmente 70 patentes

e colocam o focus nas necessidades dos seus clientes oferecendo-lhes produtos com

qualidade e design e competindo dessa foram com os concorrentes que apostam no

baixo prego. No sector dos servigos temos os exemplo s dos e-banfs e as linhas directas

das seguradoras cujos modelos t6m sido imitados pelos v6rios grupos financeiros.

Na fase de maturidade o crescimento das vendas pode depender ndo apenas da

competigSo via pregos baixos mas pela diferenciagdo do produto, o que poder6 ser

6 Sendo muitas vezes dificil distinguir inovagSo incremental de diferenciagdo, sobretudo no caso dos
servigos.
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realizado atrav6s do design, customizagdo ou qualidade do produto. Estudos indicam

que a diferenciagSo baseada na qualidade do produto permite aumentar a mddia de

lucro do produto (Tidd et al,200l:5). Num periodo em que os ciclos de vida dos

produtos s6o cada vez mais curtos, alterag6es nos produtos s6o fundamentais.
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CAPITULO il. UMA REVISAO DE LTTERATURA SOBRE
EMPREENDEDORISMO

2.1. Nota Introdut6ria

Na mesma linha do capitulo anterior, este capitulo pretende conceptualizar o termo

empreendedorismo, justificando a relevdncia de discutir este tema. Entre outras raz6es

inventariadas e discutidas ao longo deste capitulo, a abunddncia de literatura sobre este

tema e o crescente reconhecimento da sua relevdncia por parte do poder politico

reflectem o seu contributo para o desenvolvimento das nag6es. O empreendedorismo 6

hoje associado i criagSo de emprego, ir inovagdo e ao crescimento econ6mico.

Reynolds et al (1994) verificaram que na Su6cia e nos EUA cerca de metade dos

empregos criados num periodo de 6 anos foram gerados por pequenas e m6dias

empresas criadas nesse periodo. Outros esfudos associam o empreendedorismo ir

criagdo de empregos em diversos paises (Allen e Weinberg, 1988; Henderson,20O2;

Palich e Bagby, 1995).

Schumpeter (1934) associou, h6 cerca de 70 anos, empreendedorismo a inovagdo.

Anos depois, Drucker (1985) corrobora esta relagSo. Jd na d6cada de noventa,

Reynolds (1994) sublinha a importdncia das novas empresas para a inovagIo, quer

pelo ntimero de patentes registadas, quer pelo acr6scimo de concorrdncia no mercado

que pode estimular a inovag6o das restantes empresas.

Empreendedorismo e crescimento econ6mico sdo considerados fen6menos associados.

A assungio da importdncia do empreendedorismo para a criagdo de riqueza nas
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economias modernas tem sido apontada pelos politicos como uma mais valia

(Comissio Europeia, 2003). V6rios estudos do General Entrepreneurship Monitor

(GEM) mostram existir uma relagSo sistem6tica entre o PIB per capita o crescimento

econ6mico e o nivel e tipo de actividade empreendedora e alguns estudos acad6micos

confirmam essa relagSo (Acs, 1996; Acs e Armigton, 2003; Audretsch e Fritsch, 2002;

Bosma e Nieuwenhuijsen, 2000; Carree e Thurik, 1998). Ainda que alguns dos estudos

tenham referido que elevadas taxas de criagSo de empresas podem ser condigdo

necess6ria, ainda que, n6o suficiente para o crescimento econ6mico (Reynolds et al,

1994; Reynolds, 1994). Baumol (1990) concluiu que o mais importante n6o 6 a

quantidade de empreendedores de uma economia mas sim a sua distribuig6o entre as

diferentes actividades.

A associagdo do empreendedorismo i inovagdo e o seu impacto sobre o crescimento

econ6mico e sobre a criagdo de emprego, constifuiem um desafio ao esfudo deste tema,

com particular Onfase no sector dos servigos onde os estudos s6o menos abundantes,

mas onde o contributo para ataxa de crescimento destes indicadores tem sido bastante

significativo.

2.2. O Empreendedorismo como uma Area de Investigagio Acad6mica

O estudo do empreendedorismo como 6rea de investigagdo acadlmica 6 algo de

relativamente recente. Cooper (2003) refere que os primeiros cursos sobre

empreendedorismo apareceram na Harvord Business Schooll em 1947 e na New York
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University em 1953, a primeira confer6ncia acad6mica sobre o tema surge apenas em

1970 em Purdue e a primeira confer6ncia internacional em 1973 em Toronto.

O desenvolvimento conceptual desta iirea de investigagSo seguiu diversos caminhos,

os quais nem sempre foram coincidentes, a diversidade de nog6es de

empreendedorismo encontradas na literatura, 6 talvez um dos principais obst6culos d

criagdo de um quadro conceptual de refer6ncia a uma ilrea cientifica.

De acordo com Venkataramann (1997) um dos problemas que se coloca com a

definigdo de empreendedorismo 6 o de esta dever englobar um nexo entre dois

fen6menos: a existOncia de lucro e empresi{rios. A consideragdo de um dos fen6menos

individualmente torna muitas das definig6es de empreendedorismo incompletas, a

definigdo de empreendedor como um individuo que cria uma empresa 6 um exemplo

deste tipo de problemas (Shane e Venkataramann, 2000).

A exist6ncia de oportunidades e capacidade para as identificar e explorar pode ser um

factor fundamental para a definigSo de empreendedorismo. Esta dever6 contemplar na

perspectiva de Shane e Venkataramann (2000) quatro aspectos: em primeiro lugar,

algumas pessoas tem maior capacidade para identificar, avaliar e explorar novas

oportunidades, ainda que, n6o se considere esse um comportamento est6tico que

diferencie umas pessoas das outras em todas as situag6es; em segundo lugar, o

empreendedorismo n6o requere mas pode incluir a ciagdo de uma empresa; em

terceiro lugar, existem factores externos que influenciam a criagdo de empresas,

contudo, 6 fundamental focar-nos na existCncia, descoberta e exploragdo de

oportunidades, avaliar a influ6ncia dos individuos e oportunidades, em vez, de um
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conjunto de antecedentes e consequ€ncias provocadas pelo ambiente externo e

considerar um conjunto de aspectos amplo, em vez da criagdo de empresas; e, em

quarto lugar, complementa o quadro base de investigagdo do processo de criagdo de

empresas, focando as oportunidades empresariais e a sua explorag6o.

De facto, a juventude do empreendedorismo como 6rea de investigagdo cientifica e o

facto dos estudos sobre este assunto se terem intensificado apenas na d6cada de oitenta

do s6culo passado repercutem-se num conjunto de incertezas sobre as suas fronteiras e

objecto de estudo (Busenitz et al, 2003; Fayolle, 2003; Gartner, 1990; Shane, 2003;

Shane e Venkataralnan, 2000; Venkataraman,lggT; Welsch e Liao,2003).

Os aspectos enunciados confirmam que a primeira di{iculdade que enfrentamos

quando estudamos o empreendedorismo 6 a de encontrarmos uma nog6o consensual do

termo. A sua definigdo 6 problem6tica, de acordo com Stewart (1991) este termo 6

usado por cada investigador para significar o que cada um quer. Alguns autores

chegam a propor que na ausOncia de uma definigdo universalmente aceite, cada

investigador dever6 explicitar claramente o que entende pelo termo (Bygrave e Hofer,

1991). A inexistdncia de um consenso entre os diversos autores acerca do termo que

constifui o objecto de investigagdo, empregando-se o mesmo termo mas com

atribuigdes de significados diferentes, levou Gartner (1989) a chamar a atengao para

um aspecto importante, um dos problemas do empreendedorismo 6 o de determinar

quando o empreendedorismo termina.

Os investigadores mais recentemente tdm-se dedicado ao desenvolvimento de quadros

conceptuais gerais que fagam sentido em tempo e espago diferenciados com a
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esperanga que este novo quadro conceptual possa ser mais robusto e coerente num

campo de estudo fragmentado pela influ6ncia de diversas iireas disciplinares. Em

particular, t€m tentado identificar o essencial ou os elementos universais do

comportamento empreendedor e cognitivo de forma a delinearem um irnico e

consistente dominio de investigagio (Jones e Wadhwani, 2006; Shane e

Venkataraman, 2000).

Considerando esta dificuldade em definir o objecto de estudo, vale a pena apontar

algumas das mais citadas defini96es de empreendedorismo, e compreender como estas

se organizam em tend6ncias e contributos com uma evolugdo hist6rica que acompanha

o processo evolutivo da economia.

2.3. Conceptualizagflo do Termo Empreendedorismo

As primeiras referCncias ao tema empreendedorismo aparecem em 1755 com

Cantillon que, numa perspectiva econ6mica, define empreendedor como um decisor

racional que assume o risco e gere a empresa com o objectivo de alcangar o lucro

(citado por carland et al, 1984). No s6culo XIX, Jean Baptiste say refere que o

empreendedor 6 o agente que transfere recursos econ6micos de um sector de

produtividade mais baixa para um sector de produtividade mais elevada e de maior

rendimento.

Knight em 1921, invocou a diferenga entre os empreendedores e os restantes

individuos da sociedade, reconhecendo-lhes competdncias e capacidades que lhes
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pennitem proceder a an6lises mais informadas das realidades, preparando-os para a

assungSo de riscos em situag6es de incerteza.

Para Schumpeter (1934,1943) o empreendedor 6 o impulsionador da inovagdo, atrav6s

de um processo denominado por destruigdo criadora, e, por conseguinte gerador de

crescimento econ6mico. Para este autor, empreendedorismo e inovagSo sobrep6em-se,

uma vez que o empreendedor n6o se limita a criar um neg6cio, este estabelece novas

combinag6es dos recursos disponiveis, gerando inovagdo no mercado, no produto, no

processo, no acesso a novas fontes de mat6rias primas ou na orgarizagdo. Estas novas

combinag6es originam inovagSo disruptiva que gera lucros para o empreendedor.

Schumpeter reconheceu que a teoria do empreendedorismo sendo um fen6meno

dindmico e integrante das sociedades capitalistas tem de ser estudado como um

fen6meno hist6rico, o que pressupde n6o apenas o estudo do empreendedor mas

tamb6m de toda a evolugio hist6rica e social subjacente a alteragdes nas estruturas de

mercado, alterag6es nas indristrias, nas sociedade, nas economias e nos sistemas

politicos.

Alguns autores recentes revisitam a teoria de Schumpeter e defendem que o esfudo do

empreendedorismo 6 sobre o processo de alterag6es econ6micas e ocorre no ponto de

intersecgdo entre a hist6ria e a tecnologia (Acs e Audretsch,2003; Gunther McGrath,

2003).

Em contraste com a abordagem de Schumpeter, Kirzner (1973,1997) defende que os

empreendedores deslocam o mercado para o equilibrio e caracterizou-os como

individuos que est6o alerta para as oportunidades de neg6cio lucrativas e utilizam a
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informagdo de que dispdem para formar juizos sobre a :utllizagdo eficiente dos

recursos. Drucker (1985), tal como Schumpeter, associa empreendedorismo a

inovagdo. Para este autor n6o se podem considerar todos os novos neg6cios como

empreendedores, e exemplifica, n6o poder ser a abertura de um novo restaurante

mexicano num subrirbio americano considerado empreendedorismo, pois estes agentes

raramente correm riscos e n6o criam uma nova necessidade nem novos consumidores,

neste caso estariamos apenas perante a criagdo de uma nova empresa, em contraponto,

a cadeia de restaurantes McDonalds pod,e ser considerada empreendedorismo, pois

ainda que n6o tenham inventado nada de novo, aplicam conceitos e t6cnicas de gest6o,

estandardizam o produto, criam processos e ferramentas standards e providenciam

formagdo. Procederam, ainda, a uma an6lise de todo o processo para que o objectivo

de standartizagdo fosse"alcangado. Desta forma,,por um lado, actualizaram o processo

para retirar rendimento dos recursos, e, por outro lado, criaram novos mercados e

novos consumidores.

Para Drucker (1985), os pequenos neg6cios t6m muitos factores em comum, mas para

ser empreendedora uma empresa tem de ter caracteristicas especiais para al6m de ser

nova e pequena. Os empreendedores s6o uma minoria entre os novos neg6cios, para

ser empreendedor tem de criar algo de novo, ou diferente, tem de alterar os valores.

Para al6m disso, uma empresa n6o necessita de ser pequena e nova para ser

empreendedora, pode ser grande e ter alguma idade, dando o exemplo da General

Electric Company e da Marlcs and Spencer, como empresas de grande dimensSo e com

alguma idade que s6o empreendedoras.
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Por riltimo, Drucker (1985) refere o empreendedorismo n6o apenas como um

fen6meno regist6vel nas empresas, mas tamb6m nas instituigdes sem fins lucrativos, o

que se assinala hoje como empreendedorismo social.

Casson (2003), com uma abordagem eminentemente econ6mica refere que o

empreendedor deve ter a capacidade para avaliar os recursos necess6rios (uizo do

empreendedor), e, por isso, precisa de controlar o contexto onde a sua organizagio est6

inserida, uma vez que a economia nacional e tamb6m a local influenciam a forma

como o empreendedorismo se desenvolve.

Para alguns investigadores as caracteristicas individuais da personalidade do

empreendedor s6o considerados factores determinantes na criagdo de empresas. Dentro

desta linha psicol6gica destaca-se a eonhibuig6o de McClelland (1961). Este autor no

seu estudo pioneiro distinguiu os empreendedores pela sua necessidade de sucesso e

capacidades para serem proactivos e para se orientarem para o sucesso. Nesta

perspectiva ser empreendedor dependia de caracteristicas intrinsecas/gen6ticas do

individuo, tais como, proactividade, iniciativa, assertividade, forte orientaqdo pan

resultados, compromisso com os outros. De certo modo, esta teoria defende que se

nasce ou n6o empreendedor, o que vai contra muitas abordagens recentes que

defendem existirem outros factores que influenciam este processo, sendo a primeira

perspectiva alvo de diversas criticas, por negligenciar a influ6ncia do ambiente externo

ao individuo, as suas interac96es com o meio e a sua capacidade de aprendizagem no

processo de tomada de decisio e no processo de afectagdo de recursos.

50



Aparecem, tamb6m um conjunto de estudos focalizados no ambiente extemo, onde o

fulcro da an6lise continua a ser o empreendedor (Brockaus, 1980; Collins e Moore,

1964;Mayer e Goldstein, 1961).

Em contraposigdo, com as an6lises baseadas nas caracteristicas do empreendedor surge

a perspectiva de Gartner (1989), cuja base explicativa do empreendedorismo reside no

que o empreendedor faz e n6o nas suas caracteristicas pessoais. Para Gartner

empreendedorismo 6 a criagdo de novas organizagdes, e se quisermos compreender

melhor este conceito temos de nos focar no processo atrav6s do qual uma organizagdo

6 criada. Numa perspectiva de processo, o individuo que cria a orgarizagdo, o

empreendedor, assume diversos papeis: inovador, gestor, propriet6rio do neg6cio,

entre outros, os quais se interligam no processo de criagdo da organizagdo. o

empreendedorismo termina quando o processo de criagdo de empresa fica concluido.

O estudo das caracteristicas do'"*p.""ndedor deve ser realizado no dmbito da

observagio do processo de criagSo das organizag6es e o conhecimento dos

comportamentos empreendedores depender6 do campo de estudo, devendo ser capazes

de responder a quest6es como: Quais os aspectos especificos relacionados com a

criagdo da organizagdo que o empreendedor deve conhecer? Se n6o se nasce

empreendedor como sdo adquiridas as caracteristicas e compet€ncias empreendedoras?

Os empreendedores que j6 criaram uma organizagdo s6o mais eficientes na criagdo da

segunda ou terceira organizagdo? Como devem identificar e hierarquizar os problemas

e acordo com o seu grau de importdncia? Porque os individuos entram para uma nova

or ganizagdo? Entre outras quest6es.
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No entanto, Gartner e Carter (2004), num trabalho conjunto, posterior, assumem que

os empreendedores podem ter caracteristicas demogr6ficas e cognitivas que aumentam

a probabilidade de sucesso do novo neg6cio, ainda que o sucesso na criagio do

neg6cio requeira acgdo. No que respeita i relagdo entre empreendedorismo e inovagdo,

Gartner (1989) refere que a relagio entre estes dois conceitos tem uma natureza

intuitiva e pode enfrentar problemas, vma vez que mais do que identificar um

comportamento inovador h6 que identificar empresas inovadoras, e como se pode

definir uma empresa como inovadora: Ser6 a primeira a entrar no mercado? Todas as

seguintes s6o pequenos neg6cios? O que determina a diferenciagdo entre dois produtos

similares, como definir qual 6 inovador? Devem ser considerados os novos m6todos de

produgdo industrial, o marketing, a distribuiqio como inovadores?

Stevenson e Jarillo (1990) chamam i atengSo para o facto de muitos estudos de

investigagdo se terem centrado nas causas ou consequOncias do comportamento

empreendedor, e muito poucos sobre o que os empreendedores fazem realmente. E

sugerem algumas 6reas consideradas relevantes para o estudo do empreendedorismo,

nomeadamente, os aspectos relacionados com o ciclo de vida das empresas, os

problemas que os empreendedores enfrentam em empresas maduras, o papel das redes

no empreendedorismo.

As oportunidades, sua identificagSo e exploragSo s6o factores chave para outro

conjunto de investigadores (Kirzner, 1973; Palich e Bagby, 1995; Shane e

Venkataramann, 2000). O capital financeiro, o capital social e redes de relag6es na

afectagdo dos recursos, os aspectos relacionados com a organizagiio, formagdo e gest6o

de novos neg6cios, as dindmicas territoriais de "distritos empreendedores", o
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empreendedorismo nas grandes empresas, o papel das aliangas com as universidades e

outras instituigdes e as politicas priblicas para o empreendedorismo foram outros

factores estudados (Berger e Udell, 2003; Bygrave e Timmons, 1992; Feldman, 2003;

Gartner e Carter, 2003; Larson, 1992; Rosenberg, 2003; Storey, 2003; Saxenian, 1998;

Wasserman,2003).

O'ocorporate entrepreneurship" como processo de geragdo de empreendedorismo em

empresas existentes tem tamb6m merecido ateng6o (Burgelman, 1983; Covin e Slevin,

1989; Fast, 1978; Kanter, 1983).

Apareceram recentemente novos temas dentro do estudo do empreendedorismo

relacionados com a internacionalizagdo de novas empresas (Dana, 2004;

Dominguinhos, 2007; Knight e Cavusgil, 1996; Kummerle, 2002; Kummerle, 2005;

McDougal e oviatt, 2000; oviatt e McDoug al, 1994; oviatt e McDougall, 2005;

Wright e Ricks, 1994).

O Quadro 2.1, mostra-nos cinco eixos chave na definigSo de empreendedorismo, mas

como j6 foi referido poderemos encontrar muitos outros autores e correntes, por vezes,

adequadas a tend€ncias, indfstrias, mercados ou de acordo com o perfil de

conhecimento dos seus autores, o que nos leva a considerar o fen6meno do

empreendedorismo como algo holistico e din6mico. O Anexo 1, inclui uma tabela com

diversas definig6es que reflectem a evolugio do termo Empreendedorismo.
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EIXOS AUTORES CHAVE

Empreendedorismo e Inovaqdo Schumpeter (1934): Drucker (1985)

Identificagdo Oportunidades e sua ExploragSo Kirzner (1973); Shane (2003);

Venkataraman (1997\

Empreendedor, caracteristicas e comportamento McClelland (1961

Empreendedorismo como Processo - criagdo de

empresa

Gartner (1988)

ExpressSo organizacional do projecto

empreendedor (novas empresas/empresas

existentes)

Stevensen e Jarillo (1990)

Tabela 2.1.Cinco Eixos Chave na Definigflo de Empreendedorismo

A tendGncia actual 6 marcada pela multidisciplinaridade na definigio do conceito, o

que 6 entendido por uma abordagem integracionista, que abarca diversas perspectivas

adequando o conceito conforme o dmbito do estudo, isto 6, o empreendedorismo 6 um

fen6meno dindmico que pode ser estudado em diversos contextos. Por exemplo, se

estivermos a estudar o empreend"Oonr*o num pais em vias de desenvolvimento, pode

ser inadequado colocar o Cnfase nas novas oportunidades ou acesso a recursos como

forma de compreender o comportamento empreendedor, pois nestes paises os

empreendedores n6o tem acesso a um conjunto de recursos e o comportamento

empreendedor varia significativamente consoante os fundamentos institucionais de

cada sociedade (Baumol, 1990; Kilby, l97l;), estas diferengas geogr6ficas e culturais,

podem tamb6m constituir um obst6culo ir generalizagdo das teorias sobre

empreendedorismo.

O empreendedorismo dever6 ser estudado a nivel micro (individuo, empresa) e a nivel

macro (indfstria, regi6o, economia) uma vez que existe interacgdo entre os dois niveis

(Jones e Wadhwani, 2006).
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A separagdo hist6rica dos estudos sobre empreendedorismo em abordagens sociais e

de gestSo 6 perigosa pois pode distorcer a compreensdo do comportamento

empreendedor como algo dindmico inserido no sistema capitalista. Schumpeter h6

bastantes anos atr6s integrou as duas tend€ncias mas perdeu-se parte da sua mensagem

(Jones e Wadhwani, 2006). Alguns estudos que utilizam pequenas amostras ou

an6lises qualitativas s6o considerados por muitas revistas e jornais cientificos como

pouco rigorosos, sobretudo porque n6o s6o de car6cter quantitativo o que pode gerar

distorg6es na investigagSo sobre o tema (Jones e Khanna, 2006). De um modo geral, os

estudos usam grandes bases de dados, e dedicam grande atengdo its start-ups nos EUA,

pela disponibilidade de bases de dados de patentes na indristria de alta tecnologia em

Silicon Yaley, sendo o custo de oportunidade os estudos que ficam por fazer em muitas

economias dindmicas do mundo como a China e a india, ou em economias maduras,

como a Uni6o Europeia e o JapSo (Jones e Wadhwani, 2006). Estes aspectos

condicionam a generalizagdo global de muitos dos estudos realizados.

2.4. O Estudo do Fen6meno do Empreendedorismo

Os estudos publicados sobre o tema demonstram v6rias formas de abordar o assunto,

em consondncia com o verificado com a sua definigdo, a literatura sobre

empreendedorismo est6 muito fraccionada o que dificulta o avango do conhecimento

(Ucbarasaran et al, 2001). Aldrich e Baker (1997) consideraram que o

empreendedorismo compreendia tr6s padr6es de desenvolvimento, em primeiro lugar 6

uma ci€ncia normal que acumula conhecimento empirico, testa hip6teses, faz

generalizagdes e aprofunda diversos campos. o segundo padrdo 6 a vis6o
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paradigm6tica mriltipla, que recolhe contribuig6es de diversas 6reas de investigagio do

saber, tais como, a economia, a sociologia, a psicologia e de 6reas funcionais como as

finangas e o marketing. Por riltimo, a sua abordagem 6 mais pragmhtica e menos

conduzida pela teoria.

Em contraponto, Davidsson (1991) refere que o estudo do empreendedorismo precisa

de modelos com um nivel de abstracgdo mais elevado, ou seja, a maioria dos esfudos

sdo empiricos e em vez de definirem modelos conceptuais para depois os testarem,

limitam-se em muitos casos a recolher dados empiricos sem estudar o seu significado

com um nivel de abstracgdo mais elevado.

Garhrer (1989) aponta que muitos estudos efectuados se baseiam em dados pouco

crediveis, e que o estudo do empreendedorismo, dever6 ser desagregado por tipo de

indristria ou sector. A generalizagdo da definigSo de empreendedor leva a que os dados

incluam diferentes perfis, executivos, gestores, vendedores, detentores de pequenos

ne96cios.

Alguns estudos mais recentes acrescentaram aos aspectos cognitivos abordagens

comportamentais, de modo, a enfatizar a identificagdo de oportunidades como um

aspecto fundamental do processo empreendedor (Krueger, 2003; Shane e Eckhardt,

2003; Shane e Venkataramann, 2000).
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2.5. O Empreendedor

Quando nos dedicamos ao estudo do empreendedorismo deparamo-nos com abundante

literatura sobre o empreendedor, mas tal como sucede com o termo empreendedorismo

aparecem v6rias correntes e definigdes para este termo.

Herdenson (2002) identifica dois estilos de empreendedores, denominando de "estilo

de vida" os que beneficiam a qualidade de vida da comunidade local e de "alto

crescimento" aos que estSo motivados para desenvolver empresas maiores, mais

visiveis e que criem valor.

McClelland (1961) distingue os empreendedores atrav6s das suas caracteristicas

referindo que estes revelam 'oneed to achievement".

Westhead e Wright (1999) distinguiram o empreendedor ocaiional-do empreendedor

em s6rie e do empreendedor de portf6lio, e concluiram que as motivagdes dos

empreendedores em s6rie ou de portfolio s6o diferentes das dos ocasionais.

Se considerarnos o processo de criagdo de empresas, o empreendedor 6 algu6m que

toma decis6es (Casson, 2003), no sentido de mobilizar recursos que, muitas vezes, ndo

possui, para colocar em pritica uma oportunidade de neg6cio previamente

identificada. Atendendo ao individuo, o processo de criagdo de empresa pode dividir-

se em tr6s grandes blocos: motivagSes, atitudes e compet6ncias.

No que se refere irs motivagdes, Birley e Westhead (1990) identificaram um conjunto

de factores, a partir de um conjunto de cerca de 20 motivagdes diferentes, que podem
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ajudar-nos a entender o que leva os individuos a criarem as suas empresas, e, que por

vezes se encontram relacionados com v6rias caracteristicas culturais identificadas por

Hofstede (1980), ou, com a satisfagdo de alguns niveis de necessidade na perspectiva

de Maslow (1954). Algumas raz6es subjacentes podem ser apontadas: a necessidade

de aprovagio extema e de reconhecimento que os individuos possuem; a procura de

independCncia atrav6s da criagdo da sua empresa; o desenvolvimento pessoal,

associado ao desejo de ser inovador e de explorar oportunidades detectadas, a par da

vontade de continuar a aprender; preocupagdes com o bem-estar do grupo a que se

pertence, nomeadamente a comunidade ou a familia; o desejo de obtengdo de maiores

rendimentos, funcionando a empresa como um instrumento para aumento do

patrim6nio, e, por riltimo, o efeito de imitagdo ou de seguimento de outros individuos

na sociedade, quer na continuidade de neg6cios familiares, quer ainda porque existe

uma forte valorizagio social do papel do empres6rio, quer pelo prestigio e bem-estar

associados, quer ainda pelo seu contributo econ6mico e social. Motivos similares

foram identificados num estudo comparativo entre v6rios paises da Asia e da Am6rica

Latina (Kantis et a|,2002). No campo do auto-emprego viirios trabalhos revelam uma

tradigdo familiar ou no circulo reduzido de amigos nas pessoas que optam por este tipo

de ocupagio (Delmar e Davidsson, 2000).

A diversidade de factores apontados confirmam n6o ser possivel identificar a

combinagSo 6ptima de motivagSes subjacentes i criagdo de empresa.

O Eurobarometer (2004) apresenta as raz6es e motivagdes para a criagEo de um

neg6cio ou do pr6prio emprego (profissional liberal), verificando que quer nos EUA

(89%) quer na a UE (80%) o factor impulsionador dos individuos para a criagSo de
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uma empresa 6 terem uma ideia de neg6cio apropriada, seguida da disponibilidade dos

recursos financeiros necess6rios e da falta de melhores alternativas de emprego.

Para Porlugal as mesmas quest6es relacionadas com a motivaglo para criar uma

empresa aparecem em termos percentuais na seguinte ordem: ter uma ideia de neg6cio

adequada (81%), afalta de alternativas melhores (71%) e a insatisfagio com a situagio

anterior e a exist6ncia de contactos privilegiados com parceiros de neg6cio (ambos

com 6lYo). Na UE (UE-25), a maioria dos respondentes que criaram ou est6o a criar o

seu pr6prio neg6cio fizeram-no porque vislumbraram uma oportunidade (55%). N6o

obstante, a proporgio dos que foram motivados pela necessidade econ6mica 6

significativa na Gr6cia e em Portugal @3%). Os cidaddos europeus que preferiam criar

o pr6prio emprego justificam a sua escolha principalmente devido d independOncia e

auto-satisfagdo associada ao estatuto e ao interesse das actividades desenvolvidas. A

perspectiva de melhores rendimentos constitui a segunda ranko,mas a uma distdncia

consider6vel da primeira. Em Portugal, a independ6ncia, o estatuto e a auto-satisfagio,

embora mantendo-se como primeira razdo explicativa da prefer6ncia pela criagdo do

pr6prio emprego, perde importdncia relativa (62%o dos portugueses contra 77%o dos

europeus que prefeririam ser trabalhadores por conta pr6pria), ganhando terreno a

perspectiva de melhor rendimento (3lYo contra 23Yo no conjunto dos parceiros

europeus).

Outras an6lises sobre o perfil do empreendedor encontradas sublinham a sua

propensdo ao risco, como um processo de avaliagSo mais adequada da informagdo com

possibilidade de identificagdo de oportunidades onde todos os outros apenas detectam
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riscos (Palich e Bagby, 1995), os seus valores culturais (Gunter McGrath e Scheinberg,

1992) ou as suas qualidades (Andersson, 2000).

No que se refere ir assungSo de riscos o Eurobarometer (2004) conclui que os riscos

financeiros s6o os mais frequentemente associados ir criagdo de empresas, quer por

norte-americanos quer por europeus. Para estes riltimos, o risco de falOncia 6 o mais

importante (45%), seguido pelo risco de perder bens de propriedade privada (35%) e a

incerteza de rendimento (34%o). Para os portugueses, as dimens6es de risco financeiro

associadas i criagdo do pr6prio neg6cio sdo exactamente as mesmas, com proporgSes

de 48%o,34%o e 30olo, respectivamente.

Por6m, alguns estudos referem que estes s6o riscos calculados (Koh, 1996).

Relacionada com esta capacidade de assumir riscos surge um elevado locus de

controlo interno, verificando-se que os individuos que criam empresas revelam niveis

superiores de percepgio de auto-efic6cia e auto-confianga superiores (Baron, 1998;

Chandler, Jansen, 1992; Koh, 1 996; Shane, 2003).

Como a criagdo de uma empresa envolve a tomada de decisSes, v6rios autores

identificaram a pro-actividade como atitude distintiva (Ajzen, 1987; Krueger, 2003;

Krueger e Braezel, 1994).

A criatividade e inovagdo, sdo outros factores associados a alguns empreendedores no

processo de criagdo de uma empresa (Drucker, 1985; Schumpeter, 1934). Neste

sentido, os individuos tendem a pensar em formas ndo convencionais desafiando os

pressupostos tidos como adquiridos, utilizando heuristicas nos seus raciocinios e

processos de decisdo (Busenitz e Barney, 1,997), alcangando, desta forma, uma maior

60



flexibilidade na identificagSo de cen6rios e na resolugdo de problemas. Estas atitudes

podem ser desenvolvidas ao longo da vida dos individuos (Timmons, 1994), quer pela

aprendizagem quer pela experiCncia, indo-se mais al6m que o determinismo da vis6o

psicol6gica do empreendedor.

A juntar a todos estes aspectos relacionados com o perfil e caracteristicas do

empreendedor e que afectam o processo empreendedor, aparecem actualmente os

conceitos de capital humano e de capital social. Em muitos neg6cios niveis elevados

de conhecimento, t6cito e explicito, geram maior capacidade para identificar e explorar

oportunidades.

Davidsson e Honig (2003) concluem que niveis superiores de capital humano

distinguem os criadores de empresas daquelas que optaram por n6o enveredar por esse

caminho. Um dos componentes do capital humano reside no nivel de qualificag6es

formais. Niveis mais elevados est6o fortemente associados a uma maior propensdo

para identificar oportunidades empreendedoras (Reynolds et a\,2004; Shane, 2003).

O Eurobarometer (2004) indica que quanto mais avangada a formagdo acadlmica (o

nivel de habilitag6es), maior atracgdo parece exercer sobre os individuos o estatuto de

auto-empregado (Eurobarometer, 2004).

A experi€ncia profissional 6 outro factor que compde o capital humano e que se

correlaciona com a ciagdo de empresa (Kantis et al, 2002; Veciana, 1988; Shane,

2000). Os empreendedores mobilizam um conjunto de recursos para a criagdo da

empresa, sendo muitos desses recursos fornecidos por outras pessoas ou instituig6es

(Venkataraman, 1997), isto 6, para al6m da importincia j6 sublinhada do capital
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humano existe um forte contributo do capital social nomeadamente as redes de

contactos e os beneficios adjacentes (Davidsson e Honig, 2003) as redes pessoais e

empresariais na mobilizagdo de recursos externos (Birley, 1985; Doz e Williamson,

2002; Johannisson e Monsted, 1997; Kantis et al, 2002) e de credibilidade (Casson,

2003).

2.6. Empreendedorismo e Contexto

Os estudos iniciais sobre o empreendedorismo n6o focavam a importdncia do

espago/contexto/ambiente envolvente, sobre o processo empreendedor. Contudo, nos

irltimos 20 anos assistiu-se a uma alterag6o nesta tend6ncia, sendo o

empreendedorismo um fen6meno holistico vale a pena analisar as interacgdes entre

actores e o contexto onde se inserem (Johannisson, 1998; Lindgren e Packendorff,

2003).

O processo de criagdo de empresas obriga a uma mobilizagSo de recursos, que muitas

vezes o empreendedor n6o det6m, dai que os aspectos contextuais tendam a assumir

grande importdncia na disponibilizagdo desses recursos (Van de Ven, 1993). Estes

aspectos contextuais incluem para al6m de factores econ6micos, redes, difusdo da

inovagdo, estrutura de mercado, politicas priblicas, disponibilidade de recursos

financeiros, humanos e materiais, entre outros, mas tamb6m, uma matriz social e

cultural favorecedora ou inibidora do empreendedorismo.

Nesta relagdo entre empreendedorismo e ambiente envolvente foram identificadas tr€s

dimens6es. Uma dimensdo macro, que inclui as condig6es macroecon6micas,
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indicadores de crescimento do produto e rendimento disponivel, o nivel desemprego e

o de poupanga como factores que podem condicionar o aparecimento de novas

empresas (Kantis et al, 2001). Uma dimensSo meso, onde aparece a estrutura e

dindmica da indirstria, onde de acordo com alguns autores indirstria onde existe a

desagregagSo das cadeias de valor, potenciam o aparecimento de novas empresas,

potenciando o existe aparecimento de spin offs (Bwton et al, 2002; Mason, l99l),

atrav6s da inovagdo. E, um nivel micro, onde a exist6ncia de redes pode facilitar o

acesso a recursos especializados que funcionam como redutores das desvantagens

relacionadas com a novidade e com a reduzida dimensSo, para al6m de possibilitarem

o desenvolvimento subsequente (Johannisson e Monsted, 1997; Lorenzoni e Omati,

1e88).

Existem territ6rios odensos', facilitadores da iniciativa empresarial em diversos planos:

ao nivel das oportunidades, da produgdo e difusdo de novos conhecimentos, da

disponibilidade de capital humano qualificado (Acs er ol, 1999), da prestagdo de

servigos especializados e do acesso a recursos financeiros, funcionando ao mesmo

tempo como modelos para o aparecimento de novas empresas (Mason, 1,991).

Constitui um exemplo amplamente citado o Sillicon Valley na Calif6rnia ou os

distritos industriais italianos. Assim, sendo os estudos confirmam a importdncia do

ambiente envolvente no processo empreendedor.
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2.T.Empreendedorismo no Mundo: A Perspectiva do GEM

Nos riltimos anos apareceram estudos envolvendo v6rias organizagdes que criaram

quadros conceptuais e indicadores com aplicabilidade global, que permitiram a

realizagdo de benclvnarking de paises.

O General Entrepreneurship Monitor (GEM) langado pelo Babson College e pela

London Business School,6 um programa de investigagio que inclui avaliagSes anuais

do nivel de actividade empreendedora. Este programa iniciou-se em 1999 com 10

paises, em 2000 cobria 21 paises, em 2001 aplicou-se a29 e em2002 a 37 paises. Em

2006 o GEM cobre 39 paises, ainda que ao longo dos anos o conjunto de paises

estudados n6o seja est6vel.

Este programa baseia-se num modelo que contempla v6rias 6reas, considerando o

empreendedorismo como um processo holistico, engloba um conjunto de medidas que

pretendem descrever os v6rios aspectos do empreendedorismo em cada pais

explorando a relagSo entre o papel do empreendedorismo e o crescimento econ6mico.

O GEM elabora relat6rios que incluem comparag6es globais, relat6rios por paises e

ainda alguns estudos sobre aspectos particulares do processo empreendedor.

O GEM 6 actualmente o principal projecto de investigagSo que pretende descrever e

analisar o processo empreendedor num amplo conjunto de paises e encerra tr6s

obj ectivos fundamentais :

(1) Medir diferengas no nivel de actividade empreendedora entre paises;

(2) Descobrir os factores que determinam os niveis de actividade empreendedora;
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(3) Identificar as politicas que promovem a actividade empreendedora.

O GEM considera empreendedor "someone who is just starting o venture and trying

to make it in a very competitive market, even in spile of not having high-growth

ospirations....or a person may be an established business owner who has been in

businessfor quite a number of years and still be innovative, competitive and growth

minded"(GEM, 2006). Neste contexto, a recolha estatistica do GEM cobre o ciclo de

vida do processo empreendedor considera os individuos que criam ou afectam os seus

recursos para a criagdo de um neg6cio (empreendedores nascentes) os que gerem um

novo neg6cio e que pagam sali{rios h6 mais do que 3 meses e h6 menos do que 42

meses (novos proprietdrios de neg6cios) e os que gerem um neg6cio j6 estabelecido e

que est6 em actividade h6 mais do qrue 42 meses (neg6cios estabelecidos). Os dois

primeiros grupos - empreendedores nascentes e novos propriet6rios de neg6cios - s6o

referidos em termos de indicador como fase inicial da actividade empreendedora.

O irltimo Relat6rio Global do GEM (2006) relativo ao ano de 2005 identificou alguns

aspectos fundamentais. No que respeita d actividade empreendedora, verificou-se uma

forte variagdo entre paises, quer na frequ€ncia quer na sua qualidade. Os paises de

m6dio rendimento tendem a evidenciar taxas de criagdo de empresas superior aos de

alto rendimento. A capacidade de sobrevivOncia nos mercados dos empreendedores

individuais por mais do que 42 meses varia bastante entre paises, sendo a m6dia dos

paises de alto rendimento superior i dos paises de baixo rendimento. Tamb6m o rScio

entre o empreendedorismo por oportunidade pelo por necessidade 6 mais elevado nos

paises de alto rendimento, sublinhando-se que as evid6ncias demonstram uma relagio

sistem6tica entre a sobreviv6ncia da empresa e o motivo que a originou. Os paises com
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maiores taxas de empreendedorismo por oportunidade revelam maiores taxas de

sobreviv6ncia dos neg6cios.

Elevadas taxas de crescimento do PIB per capita nos paises de m6dio rendimento

reflectem-se na inovagio e no crescimento potencial da actividade empreendedora

nestes paises. Em todos os paises a maioria dos neg6cios oferece produtos ou servigos

que n6o sio novos para os consumidores, apenas uma pequena fracgdo defende que a

sua oferta 6 mais inovadora do que a das empresas concorrentes. A maioria dos

empresiirios refere que espera encontrar muitos concorrentes no seu mercado, sendo

esta percentagem mais elevada relativamente aos neg6cios j6 existentes (65%) do que

nos neg6cios mais jovens (cerca de 55%). Apenas l0% das empresas mais jovens e 6Yo

das j6 instaladas admite n6o ter concorrentes. Nos paises de m6dio rendimento os

empres6rios (das empresas rec6m criadas e mais antigas) referem utilizar tecnologias

que n6o estavam disponiveis h6 um ano atriis. A distribuigdo sectorial das jovens

empresas e empresas estabelecidas 6 semelhante. Contudo os paises de m6dio

rendimento t6m uma maior percentagem de neg6cios orientados para o consumidor,

enquanto que os de alto rendimento mostram taxas mais elevadas (o dobro dos

restantes) de servigos de apoio ds empresas.

O indicador de capacidade empreendedora mostra que a distribuigdo de idades dos

individuos envolvidos na actividade empreendedora, segue o formato de uma curva U.

Os novos neg6cios s6o mais frequentes na faixa etdia entre os 25 e os 34 anos e os

neg6cios j6 existentes na faixa dos 45 a 54 anos. No que respeita ao g6nero os homens

est6o d frente relativamente is mulheres na criagdo de empresas em todos os paises

estudados.
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A maioria dos neg6cios s6o criados por trabalhadores no activo, com experiCncia

profissional. Quanto is qualificagdes, a maioria dos novos neg6cios, nos paises de

m6dio rendimento, s6o criados por individuos com ensino secund6rio ou superior. Em

ambos os grupos, os individuos com rendimento mais elevado est6o mais envolvitos

na criagSo de novos neg6cios. Os EUA dominam os investimentos na criagSo de

empresas de alta tecnologia.

O relat6rio refere ainda que os individuos envolvidos na actividade empreendedora

tendem a ser mais confiantes nos seus conhecimentos, est6o mais alerta para a

exploragSo de novas oporfunidades e temem menos a falha de comegar um novo

neg6cio.

Ser5 ainda de referir, as implicag6es politicas apontadas. A criagdo de instituigdes

adequadas ao desenvolvimento dos mercados depende da responsabilidade dos

governos na promogdo do empreendedorismo. O principal papel do governo passa pela

estabilidade politica e macroecon6mica e pela remogio de barreiras d concorr6ncia,

provisdo de servigos eficientes e eficazes, promogdo da responsabilidade social,

reforgo da transpar6ncia na aplicagdo da lei e na adopgSo de leis claras para a

protecado de direitos de propriedade. Por riltimo, os programas de promogdo de

empreendedorismo deverdo ser desenhados de acordo com as caracteristicas de cada

pais.

Os trabalhos desenvolvidos pelo GEM, mesmo com alguns aspectos critic6veis,

permitem posicionar os paises face a indicadores de empreendedorismo servindo
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complementar-me a outros estudos,

refer6ncia comparativa entre paises.

como, os da OCDE, como quadro de

2.8. Empreendedorismo e Pequenas e M6dias Empresas: A Visflo da
OCDE

A Organizagdo para a Cooperagdo e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE) tem vindo

a desenvolver esfudos sobre a tem6tica do empreendedorismo, dedicando especial

atengSo ds Pequenas e M6dias Empresas (PME), o que se justifica por este conjunto de

empresas representarem mais de 95% das empresas industriais e uma elevada

percentagem tamb6m no sector dos servigos nos paises pertencentes e serem grandes

criadoras de emprego e geradoras de inovagdo (OCDE, 2005a).

As taxas mais elevadas de entradas registaram-se num conjunto de empresas do sector

de servigos mais dindmicas que incluem os servigos de apoio irs empresas, as empresas

ligadas is tecnologias de informagSo e de comunicagdo, a saride e a prestag6o de

servigos aos mais idosos. No entanto, muitas das jovens empresas ndo sobrevivem por

muito tempo, cerca de 2OYo ence,r,]am no primeiro ano de vida e muitas no 2" ano de

vida n6o sobrevivem.

Uma caracteizagdo por regi6es, verifica que na Europa o dinamismo empresarial 6

menor do que nos EUA. No Jap6o, a saida de empresas continua a exceder as entradas.

E, nos paises da Am6rica Latina, a actividade empreendedora est6 muito associada a

neg6cios de familia, o que limita a expansdo e internacionalizagdo das empresas.

A internacionalizagdo e a aposta na inova96o, parecem ser factores chave para o

sucesso das PME, os nrimeros da OCDE relatam que cerca de 30 a 600/o das PME do

tais
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sector industrial s6o inovadoras. As PME s6o geralmente mais inovadoras nos KIBS

(Knowledge Intensive Business Services). Os esforgos realizados por estas empresas

para a promogdo da inovagdo passam pelo aumento das ligag6es, redes, clusters e

parcerias como forma de aceder i informagdo, ao know-how, e d tecnologia. As TIC

(Tecnologias de Informag6o e ComunicagSo) e o e-business podem gerar beneficios ds

PME em termos de ganhos de eficiOncia, acesso aos mercados, redugdo de custos e

facilitagdo das transaca6es, ainda que, as PME sejam mais lentas a adoptar estas novas

tecnologias do que as grandes empresas.

No caso de Portugal, as PME representam 99,9yo do total das empresas, s6o

responsiiveis por 3 em cada 4 empregos, e, por cadaT em cada 10 euros de produtos ou

servigos produzidos no pais. Contudo, em termos de recursos humanos, empregam

muito pessoal com pouca qualificagdo, com limitagSes no uso de novas tecnologias, o

que pode ser condicionador da competitividade da economia portuguesa. No que se

refere ir gest6o, na maioria dos casos esta 6 realizada pelo propriet6rio da empresa,

verificando-se que em muitos casos este ndo possui a preparagdo e as compet6ncias

adequadas ao desempenho da fungio.

Em concordincia com o que havia sido referido pelo GEM, os estudos da OCDE,

alertam para a baixa performance empreendedora em Portugal, considerando

respons5veis, os valores culturais, o estigma social face ao insucesso que se traduzem

no receio face ao fracasso. Em suma, o estudo da OCDE e os estudos do GEM t€m

pontos comuns e chegam a conclus6es semelhantes para Portugal que indicam a

necessidade de um novo olhar sobre o futuro.
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2.9. Empreendedorismo e o Futuro

Atendendo a toda a dindmica das economias actuais, ser6 relevante reflectir sobre o

futuro do empreendedorismo como campo de investigagdo. Cooper (2003) identificou

um conjunto de tend6ncias que podem afectar o empreendedorismo, nomeadamente: a

mudanga que caracteiza as economias modernas pode gerar novas oporlunidades para

as empresas, sobretudo para as mais inovadoras e atentas ao mercado; o crescimento

do sector servigos que tem sido acompanhado por um aumento na taxa de criagSo de

empresas neste sector. Este crescimento deve-se em grande parte irs pequenas e m6dias

empresas; o conceito de empresas virhrais, em que as empresas fazem outsourcing,

n6o apenas de fung6es de suporte mas tamb6m de actividades de produgio e vendas,

cria novas oportunidades para os empreendedores. A atitude perante os pequenos

neg6cios nunca foi t6o boa, os dados para os EUA indicam que 85% dos americanos

acreditam que os pequenos neg6cios s6o uma infludncia positiva para o estado da

economia do pais (Cooper, 2003: 29). Existem oportunidades de neg6cio

internacionalmente e o empreendedorismo criou muitos postos de trabalho nos Estados

Unidos, contudo os beneficios n6o foram igualmente distribuidos, alguns grupos

minoritririos continuam a ter limitagdes de capital humano e financeiro. Tamb6m a

disribuigdo geogr6fica da actividade empreendedora, principalmente das empresas

"orientadas para o crescimento"T tem sido desigual e muito em redor das 6reas

metropolitanas. As novas tecnologias de informagdo poderdo desempenhar um papel

importante na alteragdo das aglomeragdes.

7 Actualmente denominadas por gazelas
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Em suma, novos assuntos parecem surgir sob o grande chap6u do tema

empreendedorismo, torna-se fundamental considerar a relev6ncia de um conjunto de

ciOncias para o seu estudo, uma vez que o empreendedorismo tem uma natureza

multidisciplinar.

Estando o tema desta dissertagio associado ao empreendedorismo e inovagdo no sector

dos servigos, e desejando-se colmatar a relativa escassez de investigagSo e de esfudos

que associem os dois fen6menos neste sector. Este capitulo revestiu-se de particular

relevdncia para a organizagdo do quadro conceptual subjacente ao tema

empreendedorismo. Cumpre-nos no final do capitulo e ap6s a discussdo das diversas

teorias e um olhar sobre a evolugdo do tema, identificar e defender as concepg6es

seguidas nesta investigagSo.

Ao associarnos empreendedorismo a inovagSo e quando reflectimos integrando os

capitulos I e 2, parece-nos evidente que o marco de refer6ncia 6 Schumpeter (1934,

1943). Schumpeter e os seus seguidores, onde destacamos Drucker (1985) associam de

forma clara os dois fen6menos e colocam uma forte Cnfase no papel do empreendedor

neste processo.

Neste sentido, o estudo deste tema numa perspectiva inter e intra sectorial, isto 6, que

permita a comparagio entre sectores dos servigos e indristria e o estudo do sector dos

servigos de per si, ganhari ao colocarmos o acento na associagdo entre inovagdo e

empreendedorismo. Por um lado, pela sua importdncia em termos de din0mica

competitiva empresarial que cada vez associa de forma mais clara os dois aspectos, por

outro lado, abre-nos caminho para colmatar o gap identificado na literatura no que
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concerne aos estudos empiricos que estudem de forma integrada este fen6meno em

termos sectoriais, e, possibilita-nos a \tilizasdo de uma base de dados credivel, o CIS

(Inqu6rito Comunit6rio d InovagSo), cuja metodologia de recolha da amostra 6 comum

entre v6rios paises e monitorizada pela Comissdo Europeia.

Esta dissertagdo pretende tamb6m responder ir questio de at6 que ponto as empresas

mais jovens s6o mais inovadoras. Dentro desta discussdo, podem-se recolher

contributos da concepgSo de Gartner (1989) que associa o tema d criagSo de novas

organizagSes. E, ainda tentar discutir algumas das quest6es langadas por este autor, no

que toca d relagdo entre empreendedorismo e inovag6o, nomeadamente, como definir

uma empresa como inovadora? O que determina a diferenciagdo entre dois produtos

similares?, entre outras. Sempre atendendo ao sector em estudo, os servigos,

procuraremos ao longo deste trabalho encontrar respostas e discutir os temas que

actualmente est6o em debate dando sempre que possivel o nosso contributo.
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SiNTTST DA PARTE I: FUNDAMENToS TEoRICoS soBRE
EMPREENDEDORISMO E
rxovaqAo

A primeira parte desta investigagfio reveste-se de particular importdncia, por ajudar a

compreender e a enquadrar os dois termos que s6o objecto de estudo "inova96o" e

"empreendedorismo". Nos riltimos tempos, a frequ6ncia com que ambos os termos s6o

empregues em diversos contextos e prop6sitos 6 enorme, tornando-os palavras de

moda. Neste sentido, h6 que haver um cuidado particular em situ6-los do ponto de

vista cientifico, para que n6o hajam interpretag6es err6neas dos mesmos.

Considerando, os objectivos propostos pela investigagdo, consideramos que o

conceito que melhor serve os seus prop6sitos 6 o de Schumpeter (1934, 1943) por

considerar empreendedorismo e inovagdo como fen6menos que se interligam, onde o

empreendedor 6 o impulsionador da inovagdo, atrav6s de um processo denominado por

destruigdo criadora, e, por conseguinte gerador de crescimento econ6mico. Nesta

perspectiva, empreendedorismo e inovagdo sobrep6em-se, uma vez que o

empreendedor n6o se limita a criar um neg6cio, este estabelece novas combinagdes dos

recursos disponiveis, gerando inovagdo no mercado, no produto, no processo, no

acesso a novas fontes de mat6rias primas ou na organizagdo. Estas novas combinag6es

originam inovagSo disruptiva que gera lucros para o empreendedor.

Schumpeter reconheceu que a teoria do empreendedorismo sendo um fen6meno

din6mico e integrante das sociedades capitalistas tem de ser estudado como um

fen6meno hist6rico, o que pressupSe ndo apenas o estudo do empreendedor mas
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tamb6m de toda a evolugdo hist6rica e social subjacente a alteragdes nas estruturas de

mercado, alterag6es nas indristrias, nas sociedade, nas economias e nos sistemas

politicos.

Esta nog6o Schumpeteriana 6 corroborada mais tarde por Drucker (1985), que refere

que n6o 6 adequado considerar que todos os novos neg6cios como empreendedores,

referindo que uma empresa para ser empreendedora tem de ter caracteristicas

especiais, tem de criar algo novo, ou diferente, tem de alterar valores. Deste modo,

abandona-se a no96o de empreendedorismo associada i mera criagdo de uma empresa,

ali6s j6 criticada em diversos estudos (Shane e Venkataramann, 2000). Ainda que n6o

se deixe de considerar as diferengas, em termos, de inovagio entre as empresas mais

jovens e as menos jovens, definindo-se a juvenfude atendendo aos crit6rios emanados

pelo GEM. E se considere na perspectiva de Garbrer (1989) que a associagdo entre

empreendedorismo e inovagio poder5 responder a um conjunto de questdes que

pretendemos discutir ao longo deste trabalho.

Esta vis6o reflectir-se-6 nos estudos empiricos desenvolvidos, onde se associa

empreendedorismo a inovagdo e se considera relevante a compreensdo do

comportamento do inovador, atendendo a uma divisdo avangada no Capitulo I, o grau

de novidade da inovagEo, ser6 novo para o mercado (global ou onde a empresa opera)

ou apenas para a empresa. Considerando esta distingio caracteizam-se os inovadores

em pioneiros e em imitadores. Ainda que o segundo tipo n6o esteja exactamente de

acordo com a definigEo de Schumpeter, mas outros estudos mostram que em todos os

paises a maioria dos neg6cios oferece produtos ou servigos que n6o sdo novos para os

consumidores, apenas uma pequena fracgdo defende que a sua oferta 6 mais inovadora
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do que a dos concorrentes (GEM, 2006). Ali5s, ao definirmos inovador pioneiro como

o que introduz um produto ou servigo novo no mercado onde opera, poderemos

considerar que este pode j6 existir noutro mercado, ainda que este seja pioneiro no

mercado onde opera, isto 6, em sentido estrito8.

Estes dados e a vontade de estudarmos o fen6meno numa perspectiva adequada leva-

nos a querer saber qual o comportamento deste grupo de inovadores. As novas

tendOncias sobre a investigagdo em empreendedorismo (Cooper, 2003) tamb6m nos

apontam algumas pistas que nos indicam caminhos a desenvolvor no, dmbito desta

investigagdo, nomeadamente, as alterag6es nas economias que podem gerar a

identificagdo de oportunidades pila as empresas mais inovadoras, r;ublinhando o

interesse de estudar o empreendedorismo numa perspectiva de ligagio cr)tn & inovagio

e o crescimento do sector servigos que tem sido acompanhado por um arrmento na taxa

de criagdo de empresas neste sector e que justifica um incremento de erstudos sobre o

sector.

8 Um estudo efectuado por Booz Allen&Hamilton na d6cada de oitenta mostrou que 90% dos produtos
considerados novos ou inovadores nio eram novos para o mundo, representavam melhorias incrementais
(citado por Sarkar, 2007b).
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PARTE II

EMPREENDEDORTSMO E TNOVACA.O NO

SECTOR DOS SERVTQOS:

CONCEPTUALTZAC, AO E METRICA
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CAPITULO UI. EMPREENDBDORTSMO E
SECTOR DOS SERVIQOS

rNovA.qAo No

3.1. Nota Introdut6ria

Este capitulo tem por objectivos caracterizar o sector servigos atrav6s ile uma revisdo

de literatura. Pretende, ainda, olhar para o peso dos servigos nas econorrLias ocidentais,

compreender a sua relagdo com o sector industrial, e, sobrefudo, enternder como se

processa o empreendedorismo e a inovagdo neste sector.

O estudo da inovagdo no sector dos servigos tem evoluido na riltima d6cada

acompanhando a tend6ncia de tercianzagdo das economias mais desenvolvidas. Esta

tem6tica ganha importdncia, ndo apenas, pela contribuigSo do sector pu'a a criagSo de

emprego e de rique za, mas tambdm pelo impacto deste sector sobr,o os restantes

sectores e sobre toda a economia.

A escassez de estudos sobre o tema abrem caminho para a discussdo e para o

acr6scimo de conhecimento sobre o tema, em particular em alguns subsectores menos

estudos como a hotelaria e turismo. Ao longo desta investigagdo e recolhendo o

contributo deste capitulo procura-se integrar nos estudos, em particular lros empiricos,

os temas que verificamos estarem menos estudados ou cujas conclusSes alcangadas s6o

controversas.
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3.2. Servigo: Nog6es, Categorias e Enquadramento

A evolugdo do sector, em particular, nas economias ocidentais, revela a sua

importAncia. Todavia, o sector dos servigos 6, ainda, um sector relatil'amente pouco

investigado, sobretudo, no que respeita i inovagdo e empreendedorismo. O que se

pode justificar, por um lado, pela dificuldade em definir servigo, e, p,or outro lado,

pelas suas caracteristicas e r6pida evolugdo da sociedade nc, sentido da

desindustrializagdo.

Desde os trabalhos pioneiros de Fischer (1939) e Clark (1940) quando 6 identificado

um grupo de actividades com expressiva participagdo no PIB, e que ficou denominado

por sector terci6rio, v6rios autores e estudos t€m realizado esforgos no sentido de

caracteizar o sector e definir o que se entende por servigo. O sector servigos aglutina

um conjunto de actividades, empresas de diversas dimensdes, de natu:reza priblica e

privada, caracteizando-se pela sua heterogeneidade, em termos de produto, processo e

estrutura de mercado. O conjunto de estudos e abordagens efectuadas, chegam a ser

controversas e dispares entre si quanto aos resultados e conclus6es avangadas. Neste

complexo quadro conceptual torna-se premente definir e classificar servi,;o.

Servigo pode ser definido como "a combinag6o entre resultados e experiOncias

prestadas e recebidas por um cliente" (Johnston e Clark, 2001:9). Haulmes (1998: 6)

classifica-os como as actividades que n6o produzem ou modificam os be,ns materiais e

recoffe a uma afirmagdo que caracteriza os produtos dos servigos como "anything sold

in trade that could not be dropped on yourfool". IJm outro autor carac:,teriza servigo

como "an economic activity that qdds value either directly to another economic unit or
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to a good belonging to another economic unit" (Hill, 1977 317). Esta rittima definigao

6 interessante na medida em que incorpora a nogSo de valor acrescentado e permite

explicar a cada vez maior incorporagdo de servigos nos produtos produzidos pela

indirstria, tema ao qual dedicaremos uma secado mais d frente neste capilulo.

A definigdo de servigos avangada pela OCDE reflecte a dificuldade em encontrar uma

definigdo clara e ampla de servigo "services are not separate entiti,zs over which

ownership rights can be established. They cannot be traded separately from their

production. Services are heterogeneous outputs produced to order and typically

consist of changes in the condition of the consuming units realised by t,he activities of

the producers at the demand of the customers. By the time their production is

completed they must have been provided to the consumers" (United Nations, 2002:7).

Os servigos caracteizam-se pela heterogeneidade das actividades (dimensflo e

mercado), pela imaterialidade e pela intangibilidade, que se tradu:rem em duas

caracteristicas econ6micas inerentes ds transacgdes: os servigos s6o ef6meros e, por

vezes, o consumidor participa no processo de produgdo (co-produg6o), o que envolve

uma forte interacgio entre o produtor/consumidor, e, consequente, customizagSo com

um forte elemento de adaptagSo ds caracteristicas e ds necessidades dos clientes, caso

evidente nos servigos de consultadoria, advocacia, engenharia, entre outros.

A heterogeneidade do sector com grandes e pequenas empresas, servig,os pirblicos e

privados, traduzem-se na dificuldade em agrup6-los em categorias, enco,ntrando-se na

literatura sobre o assunto v6rios crit6rios que justificam diversos agrupamentos dos
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servigos. Pinto (2003) recolheu da bibliografia diversos crit6rios para os classificar e

agrupar (Tabela 3.1).

Tabela 3.1. Crit6rios utilizados na classificag5o dos servigors

Fonte: Pinto, 2003:34

Encontramos, ainda na bibliografia sobre o assunto, dois tipos de abc,rdagens, uma

mais focada na oferta e outra na procura. A abordagem baseada na oferta define tr6s

caracteristicas que distinguem os servigos das restantes actividadesr: o fluxo, a

1975.1978 I 980. I 983

v6rias transagdes)
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variedade e o uso intensivo de recursos humanos (Thomas, 1967). O flu;ro reflecte a j6

referida simultaneidade e continuidade' do processo de prestagSo de servigos. A

simultaneidade na produgio e consumo resulta em duas propriedades dors servigos: n6o

affnazenagem do servigo e a n6o mensurabilidade. N5o 6 possivel arrnailefiar porque o

servigo 6 consumido em simult6neo com a produ96o, e n6o 6 dificil de mensurar,

contrariamente aos bens que podem ser quantificados em unidades de medida (metros,

toneladas, litros, entre outros.). A segunda caracteristica, a variedade, refere-se d

diversidade de t6cnicas produtivas e is diferengas entre as empresas do sector servigos.

Por riltimo, a terceira caracteristica, o uso intensivo de recursos humanos, diz respeito

ir sua importdncia e predominincia na maioria dos servigos, ainda que haja nos riltimos

anos uma crescente incorporagdo de tecnologia, os recursos humanos continuam a ser

em muitos casos a interface entre produgdo e consumo.

As abordagens mais centradas na procura, analisam os servigos consirlerando a sua

utilizagdo, e, classificam-nos em duas categorias: servigos interm6diori (ou servigos

produtivos) e servigos finais (ou de consumo). Em muitos casos, a dinArnica do sector

varia de acordo com o sector ou grupo de consumidores a que se destirLam. Uma vez

que o primeiro grupo, est6 mais ligado i dindmica empresarial e de mercado e a

prestagdo estS orientada para o desenvolvimento de actividades produti.,ras. Enquanto

que, o segundo grupo, o dos servigos finais, onde se incluem os sen,igos pessoais

(servigos dom6sticos, servigos de lazer, turismo, etc.) e os servi.gos priblicos

(seguranga, safde, educagdo, etc.) s6o determinado pela despesa aut6noma ou pelo

padrdo de consumo de cada sociedade.

e Reflecte o fluxo de trabalho no tempo e no espago.
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Uma outra classificagdo de servigos, categoriza-os de acordo com o processo de

prestag6o de servigos, classificando-os, de acordo com Silvestro et al, c:itado por Pinto

(2003: 37) em:

I Servigos profissionais, caracterizam-se por poucas transacq:6es, elevada

customizag6o, orientados para o processo e focalizagdo nas pessoas;

2 Servigos de grande consumo, prestados por organizagles onde o volume de

transac96es 6 elevado, focalizaqdo no equipamento, orientados para o produto;

3 Service Shop, focalizaqdo nas pessoas e equipamentos, tempo de contacto m6dio e

orientagdo para o processo e produto.

A bibliografia existente sobre servigos reflecte v6rias tentativas de agrupamento dos

servigos em grupos mais homog6neos, para possibilitar o seu estudo empfrico.

Um crit6rio possivel para o agrupamento poderi ser o da intensidade tecnol6gica, i

semelhanga do utilizado na indristrialo e dimensio das empresas, Miles (2005: 434)

agrupou-as em:

1 Sector financeiro, seguradoras e imobili6rio, grupos dominados por grandes

empresas e uso intenso de tecnologias de informagdo e comunicagdo;

2 Servigos de distribuigdo, gue inclui transportes, com6rcio por grosso,

telecomunicag6es e radiodifusdo, que utilizam tecnologias especificas de distribuigdo;

l0 A OCDE classificou as empresas do sector
Actividade Econ6mica (CAE), de acordo com o
"medium low-tech" e "low-tech" (OCDE, 1986).

industrial, dividindo-as conforme os sreus C6digos de
nivel tecnol6gico em 'ohigh-tech", "me,lium high-tech",
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3 Hotelaria, restaurantes e catering, grupo dominado pela preparagSo e distribuigio

de alimentagdo, hotelaria, entretenimento e bem-estar;

4 Servigos sociais e colectivos, tais como, a administragio pirblica, a saride e a

educagdo, cujos padr6es de organizagdo variam entre paises, mas nos riltimos anos t6m

aumentado o uso de TIC no back ffice,'

5 Servigos de Neg6cios que incluem que incluem a logistica, os serrzigos legais, a

consultoria, contabilidade, servigos de engenharia, e que se caracterizam por serem

capital intensivos.

Tether (2001:8) fazendo um paralelo com os agrupamentos da indristria r:m alta, m6dia

e baixa tecnologia da OCDE, tentou agrupar os servigos seguindo a mesma

metodologia em: "High Tech Services; Finoncial Services and Otlter Services",

verificando n6o ser t6o linear como na indristria a compreens6o dos grupos gerados.

Outras classificagdes poderiam ser apontadas (Hauknerl', 1998; Hollensteint2, 20OO;

Licht et alr3, 1999; Sundbo e Galloujla,lggg),parece-nos que cada autor acaba por os

agrupar atendendo i intensidade tecnol6gica utilizada e tamb6m irs caracteristicas da

amostra a que se aplica o estudo. Sabendo-se que estas amostras estdo muito

dependentes da estrutura produtiva da economia onde foram colhidas.

rrHauknes (1998:25)"Trade; Transport and logistic; Financial serttices; Consultancy s,zrvices; Telecom
services; Broadcasting services; Health semices; Aher services".12 Hollenstein, (2000: l7)"ll/hole sale trade; Retail trade; Hotels and restaurants;
Transport/communicatiory Banking/insurancel Real estate; IT and R&D servicesl Btxiness servicesl
Personal services".

't Licht et al (1999) "Wholesale trade; Retail trade; Transport; Banking, Insurance; Financial consultantsl
S oftw ar e ; Te c hni c al c ons ult ant s ; Othe r b us i ne s s s e rv i c e s" .t4 Sundbo e Gallouj (1999: 7) "Wholesale and\retail; Transport; Telecommunication services;
Communication, publishing and entertainment services; Postal service; Hotel and restcwrant; Tourism;
Finance; Estate agent; Business services; Engineering consultancy; Machine toll trade and service
supply; Architecture; Cleaning and other operational-physical semices; Health care services; Ambulance,
Jire, car breakdown, guard service; Community and social services; Public administration".
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Nos fltimos anos, a adopgdo de novas tecnologias, em particular de TIC, introduziu

algumas alterag6es nas caracteristicas dos servigos. Nomeadamente, sobre a sua

nattxeza, destacando-se a tendencial diminuigdo da intangibilidade, da simultaneidade,

da impossibilidade de armazenagem e da interactividade pessoal entre prestadores e

consumidores do servigo. A combinagSo destas mudangas, origina um conjunto de

alterag6es nas estruturas e organizagdes dos mercados de servigos. A anterior produgdo

n6o continua do servigo reflectia-se em limitadas economias de escala. Alterag6es

tecnol6gicas e organizacionais traduzem-se na elevada divisdo do trabalho e no

aumento da standartizagdo e padronizagdo de um conjunto de servigos, sendo disso um

exemplo as cadeias de fast food. Noutros servigos mais pequenos e de carficter familiar

a introdugdo de TIC permitiu melhorar as t6cnicas de gestSo e de controlo (Kon,

teee).

Um outro aspecto a considerar no estudo do sector servigos 6 o da diversidade do seu

mercado (Miles, 2005), em termos, de consumidores, neg6cios, servigo priblico versus

privado. As transformag6es efectuadas pelos servigos utilizam mat6rias-primas

extremamente diversas, que v6o desde o'clientes humanos" - medicina a animais nos

servigos veterin5rios, materiais fisicos, tais como, todos os que podem ser

armazenados, reparados, no caso do com6rcio por grosso ou a retalho, e ainda bases de

dados e ou informag6o, processada, armazenada e transportada atrav6s da utilizagSo de

TIC. Esta diversidade 6 impeditiva de qualquer generalizagSo sobre o sector como um

todo, a n6o ser que se considerem todas as excepgdes.
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3.3. Caracterizaqlo do Sector Servigos

O sector dos servigos tem vindo a ganhar peso, em particular nos paises da OCDE,

fruto de um processo de desindustrializagio destas economias, visivel atrav6s da perda

de peso do sector industrial na criagdo de riqueza e de emprego. Nos riltimos anos na

UE-25, tem-se verificado uma evolugdo positiva dos servigos comparativamente com

os restantes sectores. A comparagdo entre os anos de 1995 e 2005 para a UE-25,

mostra-nos que em termos de valor acrescentado, os servigos contribuiram com 68,9yo

e 70,9Yo, em 1995 e em 2005, respectivamente, em contraponto com os restante

sectores no seu todo, 3l,lYo em 1995 e 29,I em 2005. (Figura 3.1.). A tend6ncia

positiva 6 ainda mais evidente no que respeita i criagdo de emprego, evoluindo de um

valor percentual de 65 em 1995 para70,4 em 2005 (Figurc3.2.).

Figura 3.l.Valor Acrescentado a pregos constantes em 1995 e em 2005, UE-25 (%)
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lAgricultura, Pesca e lnd0stria Extractiw

@ lnd[stria

E ConstrugSo

6 DistribuigSo, h6teis, restauragSo, com6rcio e transportes

80%60%40%

Fonte: Eurostat,2006
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Emprego 2005

Emprego 1995

jYo 20% IOOY,

@AdministragSo P0blica, Sa0de, EducagSo e outros servigos de apoio d hmilia

tr Servigos financeiros, imobiliSrios, aluguer e de apoio d empresa

lAgricultura, Pesca e lnd0stria Extractira

E lnd0stria

g ConstrugSo

g DistribuigSo, h6teis, restauragSo, com6rcio e transportes

80%60%40%

Figura 3.2. Evolugflo do Emprego em 1995 e em 2005, UE-25 (%)

Fonte: Eurostal,2006

Existem paises claramente orientados para os servigos, como os Estados Unidos, a

Franga, a Suiga, o Reino Unido ou a B6lgica onde as mais elevadas taxas de valor

acrescentado geradas pelo sector s6o provenientes do sector financeiro, imobili6rio,

seguros e servigos de apoio is empresas. O com6rcio por grosso e a retalho, os

restaurantes e hot6is s6o extremamente importantes em Portugal, Espanha e Gr6cia,

devido ao peso do turismo nesses paises (OECD, 2003). (Figura 3.3.)
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Figura 3.3. Valor Acrescentado Brutols (quota) nos 5 paises com maior peso dos
servigos e nos 5 paises com menor peso do sector servigos
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Repirblica Checa
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Irlanda

15 30 45 60 75 90

Fonte: OECD, STAN and National Accounts databases

No que respeita ao crescimento de vendas no periodo compreendido entre 2002 e

2005, os sectores com crescimento mais elevado foram o dos transportes, destacando-

se dentro deste os transportes a6reos (cerca de 3,7%o por ano). As taxas de crescimento

l5 Total dos servigos, incluindo os pirblicos.
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mais baixas registaram-se nos hot6is e restaurantes (2,4o/o por ano) e no com6rcio a

retalho (2,7yo porano) (Eurostat, 2006). No que concerne ao nrimero de empresas nos

diversos subsectores, destacam-se os servigos de apoio ds empresas (CAEI6 72 a74) e

o com6rcio (CAE 52) com cerca de 3,5 milhdes de empresas cada, o que pode ser

revelador de menores barreiras d entrada, mercados maiores e maior diversidade de

produtos vendidos ou servigos prestados (Figura 3.4.).

Figura 3.4. Nrimero de Empresas, UE-25,2003
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Mobili6rio

Madeira e papel

Electr6nica e equipamento 6ptico

Outros produtos n6o met6licos

Qulmicos e pl6sticos

Equipamento de transporte

Fornecimento de 6gua, saneamento e lixo

Energia

Exploragio de minas e outros

Fonte: Eurostat,2006

16 C6digo de Actividade Econ6mica
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No sector dos servigos a entrada e saida de empresas do mercado 6 algo bastante

frequente. Um estudo para nove paises europeus mostrou que entre 12 a l9o/o das

empresas (excepto as agricolas) entram ou saem do mercado anualmente (Eurostat,

2006). Verifica-se tamb6m que as taxas de entrada est6o correlacionadas com as de

saida, sendo que as taxas de entrada s6o substancialmente elevadas em alguns sectores

mais dindmicos como os servigos de apoio irs empresas, sendo a m6dia de entrada

extremamente elevada na Dinamarca. Muitas empresas t6m taxas de sobreviv6ncia

muito baixas, por exemplo na Dinamarca, das cerca de 20%o de entradas em 1998 a

maioria ndo sobrevivia em 1999. Na Su6cia as taxas de sobrevivCncia sdo mais

elevadas, cerca de 87%o das entradas em 1998 sobrevivia em 2000, sabendo-se que

quando uma empresa sobrevive nos primeiros anos as suas perspectivas de

sobreviv6ncia aumentam. (OECD, 2003 : 7 3).

3.4. Caracterizagio do Sector Servigos em Portugal

De acordo com o Anu6rio Estatistico de Portugal (INE, 2006) o peso do sector

terci6rio no VAB em Portugal 6 superior ao verificado no conjunto dos paises da UE-

25, em contraposigSo o sector secund6rio tem um peso abaixo do conjunto dos 25

paises da Uni6o Europeia, (Figura 3.5) confirmando-se a tend6ncia verificada em

2004, onde este sector gerou 7l,32yo do VAB, enquanto que o sector secund6rio gerou

24,75yo e o sector prim6rio apenas contribuiu para3,93Yo. (INE, 2005).
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Figura 3.5. Repartigflo do VAB por sector de actividade em Portugal e na UE-25
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Fonte: NE,2006

A comparagAo entre a estrutura sectorial do VAB 1995 e em 2006, mostra-nos um

aumento do peso dos servigos.

Em 1995 o grupo denominado por "outros servigos" representava 48,3Yo do VAB

evoluindo o seu valor para 54,6OYo em 2006. A indristria e a silvicultura, agricultura e

pescas, sofreram um decr6scimo de 19,l|yo e 5,70Yo em 1995 para 15,70o/o e 2, 80yo,

respectivamente em 2006 (Figura 3.6.).

90



Figura 3.6. Estrutura do VAB Sectorial em Portugal, em 1995 e em 2006

@Outros Senigos trCom6rcio, Restaurantes e H6teis
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Fonte: INE,2006

No que respeita d estrutura empresarial, de acordo com o INE (2007) em 2005, o

sector empresarial compreendia I 057 158 empresas, das quais 95,4o/o com menos de

10 trabalhadores remunerados. Nesse ano, iniciaram a actividade 150 933 empresas,

correspondendo a uma taxa de natalidade de l4,3yo, superior em 0,5 pp. i taxa de

mortalidade (valor provis6rio) para 2004. No periodo 2004-2005, o nfmero total de

empresas registou uma taxa de variagSo de 4,0%o.

A distribuigdo de empresas por sector de actividade econ6mica revela uma elevada

concentragdo de empresas nos servigos, em especial no com6rcio (28,3%o) e nas

actividades imobiliarias e servigos prestados irs empresas (19,6%). Os sectores de

servigos registam maiores taxas de natalidade e mortalidade, o que dever6 estar

associado aos menores custos de entrada naqueles sectores. A populagSo de empresas

em 2005 6 relativamente jovem, com 49,2yo das empresas constituidas desde 2000.
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Esta renovag6o da populagdo de empresas 6 mais elevada na generalidade dos sectores

de servigos do que nas indristrias transformadoras, extractiva e construgSo.

Os nrimeros comprovam a relev0ncia dos servigos para a economia portuguesa, mas

mostram tambdm algumas tend6ncias divergentes dentro dos subsectores dos servigos

que podem justificar, um olhar mais particular sobre cada um dos grupos.

As sec96es seguintes visam formular uma caracterizagdo, ainda que n6o exaustiva, dos

sectores que compdem o sector dos servigos, revelando alguns nirmeros, caracteristicas

e tend6ncias que podem se irteis para aprofundar o conhecimento do sector dos

servigos como um todo. Por motivos, relacionados com o acesso a fontes de

informagdo as sec96es seguintes foram escritas com base na informagdo disponivel

para cada subsector, por esse motivo, em alguns casos, os dados sdo para a Europa e

noutros s6o para Portugal.

3.4.1. O Sector do Com6rcio

O sector do com6rcio agrupa as empresas de CAE 51, caracteriza-se pelo elevado

nirmero de empresas, na sua maioria de pequena dimensdo. Em termos de evolugdo, os

dados mais relevantes encontrados referem-se a Porfugal. Na d6cada de noventa o

com6rcio em Portugal sofreu algumas transformagdes, com a disseminagdo das

grandes superficies comerciais e o aumento da concentragio empresarial. Esta nova

realidade teve impactos sobre o sector, em particular sobre o com6rcio tradicional a

retalho o que levou a uma redugdo do peso relativo das pequenas empresas, ao

decr6scimo na estabilidade do emprego e do trabalho por conta pr6pria, ir elevada
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rotatividade dos activos e ao aumento da taxa de assalariamento (Observat6rio do

Com6rcio, 2000). Em 2004, cerca de 97,5yo das empresas de com6rcio a retalho

tinham at6 nove pessoas ao servigo e asseguravam 47%o do volume de neg6cios

retalhista; a fracgdo minorit6ria de empresas com 20 ou mais pessoas ao servigo (0,7%o

das empresas retalhistas) assegurou cerca de 45% do volume de neg6cios total do

com6rcio a retalho.

O sector do com6rcio caracteiza-se por uma dualidade no tipo de recursos humanos

que emprega e pela flexibilidade na sua afectag6o (que se distingue por formas

particulares de emprego, ou de empregos atipicos que constituem a m6o-de-obra

flexivel). A heterogeneidade de empresas que constituem o com6rcio s6o factores que

dificultam o seu estudo. De acordo com o Observat6rio do Com6rcio (2001) o sector

det6m um grande peso de micro-empresas de car6cter familiar com d6beis estruturas

organizativas, forte rotagSo empresarial decorrente das baixas barreiras i entrada e ir

saida de empresas, a significativa importdncia que ainda t6m, em alguns segmentos, as

vendas fora de estabelecimento segundo padrdes informais, como acontece com a

venda ambulante ou porta a porta; o car6cter heterog6neo das empresas ndo s6 em

termos de dimensdo e dominio de actividade, mas tamb6m nas l6gicas de gestdo e na

forma como interagem com fomecedores e clientes e a relevdncia na caracteizagdo

individualizada dos estabelecimentos - e n6o apenas das empresas - designadamente

em termos da sua localizagdo regional e urbana.

8m2004, existiam em Portugal cerca de235 mil empresas, havendo uma concentragdo

(85%) nas regi6es do Norte, Centro e Lisboa. As empresas comerciais caracterizam-se,

em termos m6dios, pela pequena dimensdo, quer em ntmero de pessoas ao servigo,
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quer em volume de vendas. No que se refere aos estabelecimentos comerciais,

existiam em Dezembro de 2006 em Portugal Continental 180 192 estabelecimentos de

com6rcio a retalho e 31 794 estabelecimentos de com6rcio por grosso. Os dados mais

uma vez, reforgam a concentragdo do sector, nomeadamente do com6rcio por grosso

nos distritos de Lisboa, Porlo, Setirbal, Aveiro e Braga, com 70,3 % dos

estabelecimentos grossistas e 57,9 o dos retalhistas. (Direcado Geral da Empresa,

2006).

3.4.2. O Sector dos Transportes e Telecomunicag6es

Os servigos de transportes (CAE 60 a 63) geraram em 2003 nalJE-25,334 biliSes de

euros representando l2,6yo do valor acrescentado gerado pelos servigos n6o

financeiros. Cerca de 8 milhdes de pessoas estavam empregadas no sector dos

transportes em 2003 o que representa ll,6yo dos servigos n6o financeiros (Eurostat,

2006). Metade da iqueza gerada pelos transportes nalJB-25 pertence aos transportes

terrestreslT, destacando-se dentro desse segmento os transportes ferrovi6rios. De

acordo com a Eurostat (2006) na UE-25 as empresas de transportes t6m, em m6dia,

maior dimensdo do que os restantes servigos n6o financeiros. As grandesl8 empresas

(com mais do que 250 empregados) geram cerca de metade do valor acrescentado dos

transportes (46,3%).

'' Em Portugal, o nrimero de passageiros transportados na ferrovia aumentou l,9oh e o ntmero de
passageiros transportados pelo metropolitano aumentou 11,6%. Os maiores aumentos s6o de registar nos
transportes a6reos com um aumento de 7,3o/o no movimento total de passageiros nos aeroportos portugueses.
(Minist6rio das Obras Priblicas, Transportes e Comunicag6es, 2006a).
l8 Destacam-se dentro dos transportesiom maior dimensSo as empresas de transportes a6reos e ferroviSrios.
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As Comunicag6es e Telecomunicag6esle, em 2003 geraram mais de metade do valor

acrescentado deste grupo (54,2%). Os transportes e telecomunicag6es t6m tido uma

evolugdo positiva nos riltimos anos. No que concerne aos transportes, verificou-se que

o volume global de transporte ferrovi5rio de mercadorias cresceu 0,12o/o no primeiro

semestre de 2006 relativamente ao periodo hom6logo do ano anterior.

3.4.3. A Hotelaria e Restaurageo

O conjunto denominado por HORECA (hot6is e restauragEo) acrescentou valor ir

economia europeia, em 5,8o/o do total dos servigos n6o financeiros. Todavia, em

termos de emprego, os hot6is e restaurantes aparecem como um dos maiores

empregadores no sector dos servigos n6o financeiros, contando com 11,9%o da forga de

trabalho. Os bares, restaurantes e servigos de catering constifuem a maioria das

empresas deste segmento, gerando 65,6o/o do total do valor acrescentado em 2003 e

empregando 75,3Yo do total de funcion6rios a operar no sector.

O Reino Unido 6 o pais da UE com mais hot6is e restaurantes, gerando 22,20 do valor

acrescentado pelo subsector na UE -25. A Espanha aparece como o pais mais

especializado neste sector. O HORECA tem maior peso nas regi6es do sul da Europa,

a maior proporgdo servigos deste segmento de situa-se nas Ilhas Baleares - Espanha

(24,7%) no Algarve - Portugal (23,3%) e na provincia Aut6noma de Bolzano - It6lia

(21,2o ).

19 A, t"1""o-unicagdes t6m tido uma evolugSo positiva em Portugal, destacando-se no mercado das redes
m6veis elevadas taxas de penetragio no mercado. No ano de 2005 6 de registar a importdncia do tr6fego
telef6nico entre redes m6veis (lO 712 436n03 minutos) e o nfmero de mensagens curtas de texto trocadas
85 977 5621rc3 minutos) (INE, 2007).

95



O sector dos hot6is e restauragdo na UE-25 caracteriza-se pela elevada importdncia do

micro empresas (com menos de 10 empregados) que geraram 38,1o/o do valor

acrescentado do sector em 2003. As pequenas empresas (com l0 a 49 empregados)

contribuiram com cerca de 25.9% do valor acrescentado pelo sector, sendo que a

contribuigdo das micro e das pequenas empresas foi de 64,10/o comparando com os

servigos n6o financeiros.

Os dados para a economia portuguesa revelam que em Portugal no m6s de Julho de

2005 registaram-se 2012 estabelecimentos hoteleiros em actividade com capacidade de

alojamento d,e 263 814 camas, o que representou um acr6scimo de 3,9%o em

comparagSo com o m6s hom6logo do ano anterior. O pessoal ao servigo da hotelaria

totalizou os 45114 individuos traduzindo-se num crescimento hom6logo ligeiramente

positivo de l%o. As regides que apresentam maior oferta de camas s6o o Algarve

(37,9%do total), seguida por Lisboa (l8i,2yo),pelo Centro (13,5%) e o Norte (13,1%).

Os hot6is concentram 47,9Yo do total da oferta, seguindo-se as pens6es (15,7%o) os

apartamentos turisticos (14,3%o) e os hot6is - apartamentos (13,1%). No que se refere 6

procura, os estabelecimentos hoteleiros acolheram 11,5 milh6es a que corresponderam

35,5 milh6es de dormidas, o que traduziu um acr6scimo hom6logo de 4,0o/o.

As principais regiSes de destino foram o Algarve (38,9yo), Lisboa (20,4%) e a Regido

aut6noma da Madeira (15,9%). Os residentes em Portugal representaram 11,6 milh6es

de dormidas, e os n6o residentes 23,9 milhdes de dormidas, com um crescimento

hom6logo de,4,6%o e3,8Yo, respectivamente (INE, 2006b).
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3.3.4. Os Servigos X'inanceiros

O sector financeiro tem um papel primordial no desenvolvimento econ6mico dos

paises, os servigos financeiros integram as empresas com CAE 65 a 67. Os sistemas

financeiros, d escala global sofreram um conjunto de transformagdes nos anos 80 e 90

que contribuiram para o fen6meno da globalizagdo. Onde se destaca, de acordo com

Ribeiro (2002) o papel crescente dos mercados financeiros no financiamento das

economias, com destaque para as "Economias Desenvolvidas" mais inspiradas no

Modelo Anglo-Sax6nico" e para as "Economias Emergentes" em detrimento das

formas mais tradicionais da intermediagSo banc6ria.

Em termos de valor acrescentado, destaca-se o Luxemburgo com 26,5yo no ano de

2004. Portugal nesse item encontra-se entre os seis primeiros.

Em Portugal, nos riltimos anos este sector sofreu alterag6es consider6veis, as

privatizag6es iniciadas na d6cada de 80, complementadas pelo processo de

globalizag6o e por alteragdes socio-econ6micas na sociedade portuguesa aceleraram a

concorrOncia entre organizag6es do sector. Nos riltimos anos, o acesso mais

generalizado ds novas tecnologias por parte dos portugueses, geraram novas

oportunidade com impactos sob a forma de inovar destas instituig6es. Um estudo

efectuado em Portugal demonstrou que a "inovagdo no sector bancSrio tem uma

componente imaterial muito importante (v.g. conhecimento, capital relacional), n6o

compativel com uma formalizagdo excessiva e sensivel d qualidade da gest6o. As

relag6es com clientes sio importantes na inovagdo produto enquanto que relagdes com

fornecedores s6o decisivas nas 6reas que envolvem reequipamento (processo,
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interface). Este car6cter marcadamente imaterial atribui igualmente relev6ncia ir

difusdo por imitagdo de concorrentes e, por exemplo, ao "head-hunting" (...) O

marketing e profissionais de "front ffice", os gestores de topo, os fornecedores das

TIC e os clientes representam as principais fontes de inovagIo.(...) Ao nivel da

apropriabilidade dos beneficios decorrentes da inovagdo, uma d6o grande importdncia

d vantagem no tempo de langamento, irs melhorias continuas nos produtos e servigos, ir

imagem e d posigdo de mercado. Os meios mais formais como o registo de marcas e

patentes, os direitos propriedade e as cl6usulas de concorrOncia, pelo contr6rio, s6o

meios de protecgdo da inovagdo pouco ou nada importantes no sector banc6rio."

(Rodrigues e Silva, 2001 :9).

3.3.5. Os Servigos de Apoio drs Empresas

A sociedade da informagdo e do conhecimento, impulsionaram o papel e a importincia

dos servigos nas economias da OCDE. Acompanhando esta tend6ncia, comega-se a dar

maior relevo aos servigos de apoio irs empresas. Os servigos de apoio is empresas s6o

compostos por diferentes actividades, incluindo servigos de consultoria altamente

avangados, tais como, consultoria de gestSo ou servigos inform6ticos, servigos

profissionais, como por exemplo a engenharia e os servigos juridicos, servigos de

marketing, como a publicidade ou a orgarizagdo de feiras ou de exposig6es, servigos

com grande intensidade de mdo-de-obra, tais como, servigos na 6rea dos recursos

humanos e servigos operacionais, como a limpeza e os servigos de seguranga.

(Comissdo Europeia, 1998). Assume-se a importdncia do estudo destes servigos pelos
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efeitos positivos que produzem sobre a competitividade de outras empresas e pelo

valor acrescentado gerado.

Estes servigos agrupam-se em actividades secund6rias profissionais (como o

desenvolvimento de sofnvore, contabilidade ou servigos legais) ou actividades

secund6rias operacionais (como limpezas industriais ou servigos de seguranga),

(Tabela3.2.)

Fonte: ComissSoEuropeia, 1998: g

O valor acrescentado para a economia dos servigos prestados is empresas representa

72o/o do gerado pela indristria transformadora sendo seis vezes superior ao da

Tabela 3.2.classificagflo dos Servigos prestados is Empresas

Classifi cagio das actividades
(CAE)

Servigos Actividades mais importantes

72.1-6 Inform6ticos -Consultoria em equipamento inform6tico
-Consultoria de programaqio inform6tica
-Processamento de dados
-Actividades de bancos de dados

74.r1,74.12,74.14 Profissionais -Actividades Juridicas
-Actividades de contabilidade e de consultoria fiscal
-Consultoria de gestSo

74.13,74.4 Marketing -Estudos de Mercado
-Publicidade

74.2,74.3 T6cnicos Actividades de arquitectura
Actividades de engenharia
Ensaios e an6lises tdcnicas

7 t.t, 7 1.21 -23, 7 r.3t -33 Aluguer -Aluguer de equipamentos de transporte para
construgdo
-Alugueres de m6quinas para escrit6rio incluindo
computadores

74.5 Selecgio de pessoal -Selecgio e colocagEo de pessoal

74.6,74.7 Operacionais -Actividades de seguranga
-Actividades de limpeza industrial

74.81-84 Outros -Actividades de secretariado e de tradug6o
-Actividades de embalagem
-Feiras e exposigdes
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agricultura. O valor absoluto do emprego na UE equivale ao emprego no conjunto dos

sectores banc6rio, segurador, dos transportes e das comunicag6es, aproximando-se do

emprego total no sector do com6rcio grossista e retalhista, sendo, no entanto, na sua

maioria., contrariamente a esses sectores, este 6 em regra de elevado valor

acrescentado e bem remunerado (Figura 3.7.). No que concerne ir produtividade, revela

valores mais elevados, comparativamente aos outros servigos. (Comissdo Europeia,

1998: 9-10).

Figura 3.7. Servigos de Apoio irs Empresas: Emprego e Valor Acrescentado

ffi

Servigos Actividadesjuridicas Arquitectura, publicidade
inform6ticos contabilidade e gestao engenharia e ensaios

ffiValor Acrescentado

Selecaio e

colocagdo
de pessoal

1, Emprego

Outros
servigos

Fonte: Eurostat,2006

O valor acrescentado gerado em 2003 pelos servigos de apoio is empresas nos paises

daUE-2S foi de 703 biliSes de euros e empregava 18.1 milh6es de pessoas. Contando

assim com I6,5Yo para o valor acrescentado e l6,2Yo do emprego dos servigos n6o

financeiros (Figuras 3. 8).
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Figura 3.8. Valor Acrescentado por dimens6o da empres^AE-25,2003 (%)

Sewigos de neg6cios Outras actividades
de servigos

Mais do que 250 ernpregadoslagempregados ffi lOa4gempregados 50 a 249 empregados

Fonte: Eurostal,2006

Os servigos de apoio is empresas caracterizam-se por terem ouptus intangiveis, pela

interac96o entre o produtor e o cliente e por fornecerem activos intangiveis. O

incremento dos servigos de apoio irs empresas nos filtimos anos, deve-se ao facto de

muitas empresas optarem por subcontratar um conjunto de servigos, ao inv6s de os

integrarem na sua estrutura empresarial, o que permite ds empresas que os contratam

uma maior concentragao no seu core busine.rs. Este subsector pefinanece pouco

estudado, em particular, na economia portuguesa, n6o se tendo encontrado estudos

exclusivamente dirigidos i economia portuguesa sobre este sector, por esse motivo

esta investigagSo pretende colmatar essa lacuna atrav6s da realizagdo de estudos

empiricos baseados num conjunto de hip6teses, onde este subsector ser6 considerado.

Servigos Inform6ticos e

relacionados



Dentro dos servigos de apoio ds empresas, os servigos indicados como actividades

secund6rias profissionais, s6o mais conhecidos por KIBS (Knowledge Intensive

Business Serttices). Estes servigos "are a subset of business services, which are

themselves a subset of all services (...) KIBS ore concernedwith providing knowledge-

intensive inputs to business processes of organizations. These organizations can, and

often do, include public sector clients - KIBS do not only provide services to

businesses"(EMcc, 2005: 1).

A estrutura de mercado do K/BS parece ser muito dindmica, em termos de entrada e de

saida de empresas com reduzidas barreiras (Bilderbeek et ol, 1998). Estas

caracteristicas permitem a exist6ncia de muitas pequenas e micro empresas e a

exist6ncia de neg6cios em que os empreendedores conciliam outra actividade

profissional por conta de outr6m com um neg6cio neste sector empart time.

Em termos geogr5ficos, os KIBS estSo localizados principalmente em Sreas urbanas e

junto is grandes cidades, o que se justifica por factores como, a proximidade aos seus

clientes, acesso a infraestruturas de transporte e comunicag6es, e necessidade de

servigos mais especializados.

Estudos efectuados por Bilderbeek et al, 1998, mostram que o processo de criagdo das

empresas pertencentes aos KIBS seguem diferentes caminhos. As stort-up s6o comuns

entre pequenas empresas ligadas sobretudo ir consultoria. Em geral, os

empreendedores s6o jovens com pouca experiCncia, destacando-se os exemplos de

jovens empreendedores que prestam consultoria em inform6tica ou prestam servigos

de web design. Estas start-ups sdo geralmente pouco capital-intensivo. As spin-offsdo
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o tipo mais comum, e envolvem as empresas que fornecem um mercado mais amplo,

mas que comegam em regra por fornecer empresas de outros sectores. Estas empresas

s6o comuns em muitos servigos de base tecnol6gica na 6rea das tecnologias de

informagio, tais como, fornecedoras de software empresarial e telem6tica e algumas

6reas de design e engenharia. As joint ventures s6o o tipo menos usual onde a origem

do fornecimento do servigo reside num conjunto de clientes, geralmente

estrategicamente associados que se juntam para prover um servigo comum. O

provimento de servigos pirblicos de mercado, surgem na sequOncia das press6es

orgamentais, que levam a que muitos servigos antes prestados pelos governos passem a

ser subcontratados, que alguns servigos e organismos priblicos sejam privatizados ou

passem a ter objectivos de mercado, s6o exemplo disso as incubadoras e parques de

ciOncia que envolvem universidades e prestam servigos v6rios ds empresas incubadas.

E, por riltimo, oukos recursos que incluem empresas incluidas no sector industrial,

como por exemplo as empresas de tecnologias de informagdo que muitas vezes

aparecem categoizadas como empresas industriais, mas que a maioria das suas

receitas sdo provenientes da prestagdo de servigos.

O segmento dos K/BS tem registado um crescimento mais r6pido que outros

segmentos, o que ftca a dever-se a um conjunto de factores, nomeadamente ao

outsourcing destes servigos por parte de outros sectores, ao desenvolvimento

tecnol6gico da inform6tica e tecnologias de informag6o20, a alteragiies regulamentares,

'o 
*Mor" serttices have emerged to help clients deal with different technologies and technological problems.

Some of these are active around specific bodies of technological knowledge - mechanical engineering,
biotechnologt, nanotechnologt, etc - while others are more focused on specific problems - most notably
environmental problems and technologies that can be brought to bear on these. KIBS offer services as
diverse as waste disposal, emissions and discharge monitoring, remediation and clean-up, environmental
auditing, environmental impact assessment and eco-design " (EMCC, 2005: 3)
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legais e de mercado e d globalizagdo e intemacionalizagSo. A internacionalizagdo dos

KIBS deriva de um conjunto de alterag6es provocadas pelo fen6meno da globalizagdo.

Muitas vezes a intemacionalizagdo das KIBS decorre da necessidade de seguirem os

seus clientes que entram em novos mercados. A internacionalizagdo permite a

comparagdo com outras empresas KIBS desses mercados e requere a vontade de

aprender e de melhorar os resultados. (Miozzo, Miles, 2002)

No que se refere ao outsourcing, hd a registar que na solugdo de "comprar oB fazef'

por parte das empresas s6o considerados os custos de transacgdo envolvidos na

utilizagdo de fornecedores externos, tomando-se fundamental o estabelecimento de

uma relagdo pr6xima e capacidade de percepqio da cultura da empresa cliente para que

os beneficios do servigo n6o se desperdicem nesse processo. Talvez, este facto

justifique que os KIBS sejam prestados, em termos relativos, sobretudo por pequenas

empresas, mais flexiveis e com maior facilidade e rapidezna absorgdo da informagdo e

cultura empresarial dos clientes. O outsourcing poder6 incrementar o nrimero de

empresas KIBS, no entanto, o ffihoring, potenciado pela utllizagdo de novas

tecnologias de informagSo e de comunicagdo, pela disponibilidade de mdo-de-obra

qualificada e pelo prego, podem alterar a geografia de localizagdo deste tipo de

servigos.

3.5. Servigos e Com6rcio Internacional

A referida nat,)reza intangivel dos servigos e a co-participagSo dos consumidores na

sua produgdo s6o factores limitadores do com6rcio intemacional de servigos. O

com6rcio internacional de servigos foi ignorado durante muitos anos pelos
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economistas, reflectindo a percepgSo de que os servigos sio bens ndo transaccion6veis

(Kang, 2006). As grandes diferengas entre servigos e produtos, manifestadas pela

imperativa participagdo do consumidor para a sua produgdo, sobretudo nos servigos

pessoais, ou pela necessidade de prestagdo do servigo no mercado dom6stico, por

exemplo um servigo de limpeza numa empresa tem de ser prestado naquele local

especifico, tornam muitos servigos ndo transport6veis, obrigando o consumidor a

dirigir-se ao fornecedor e o fornecedor a actuar junto do consumidor. A partir da

d6cada de oitenta, as transacg6es internacionais de servigos expandiram-se com

alguma rapidez com o apoio de novas formas de distribuigdo alicergadas no uso das

tecnologias de informag6o e comunicagdo.

Os acordos de com6rcio internacional de servigos, o acordo GATS (General

Agreement of Trade Services-WTO) prevd que os fomecedores v6o ao encontro dos

consumidores prevendo os quatro modos em que os servigos podem ser

transaccionados2l, nomeadamente "Mode I covers services suppliedfrom one country

to another, fficially lvtown qs "cross border supply", where the consumer remains in

one country and the producer another. Outsourcing would classified as Mode I trade.

Mode 2 takes the form of consumers movingfrom one country making use of a service

in another country ftourism for instance) while in mode 3 trade, fficially lcnown as

"commercial presence" a firm moves from one country to set up subsidiaries or

branches in another, involving thus an element of foreign direct itwestment. Finally

mode 4 trade covers individuals travelingfrom their own country to supply services in
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qnother, also known as "temporary movement of natural persons"" (United Nation,

2003).

O manual sobre com6rcio de servigos desenvolvido pelas Nag6es Unidas em

cooperagdo com viirias organizaqdes internacionais prev€ a extensdo da definigdo de

com6rcio internacional, inclui o com6rcio de servigos convencional entre residentes e

n6o residentes e tamb6m os servigos distribuidos por empresas estabelecidas

localmente mas que sio filiais estrangeiras, designando estas riltimas transacgdes por

FATS (Foreign Affiliates Trode in Services). Um outro aspecto importante do Manual

6 a discussdo das modalidades atrav6s das quais os servigos podem ser distribuidos, o

GATS identifica quatro: "cross border, consumption abroad, commercial presence

and presence of natural persons " (United Nations, 2002:4). As 12 maiores categorias

de servigos identificadas pelo GATT s6o as seguintes: "1. Business services; 2.

Communication services; 3. Construction and related engineering services; 4.

Distribution services; 5. Educational services; 6. Environmental services; 7. Financiql

services; 8. Health-related and social services; 9. Tourism and travel-related services;

10. Recreational, cultural, and sporting services;11. Transport services; 12. Other

services not included elsewhere " (United Nations, 2002: 12)

A maioria do com6rcio internacional de servigos fica coberto pela BPM5 (Balance of

Payments Manual) e pelas rubricas do FATS.

Todavia, a quantificagdo internacional do com6rcio de servigos revela alguns

problemas, nomeadamente de quantificagdo dos servigos electr6nicos e dos fluxos de

infonnagdo. O com6rcio internacional de servigos enfrenta ainda um conjunto de
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impedimentos, de onde se destacam as regulamentag6es e politicas de concorr6ncia

internas (Kang, 2000). Contudo, ser6 de acrescentar que os servigos22 e o com6rcio de

servigos assumem maior import6ncia nos paises desenvolvidos, sendo que ir medida

que os paises atingem maiores niveis de desenvolvimento o seu peso e as transac96es

internacionais tendem a aumentar.

3.6. Inovageo no Sector dos Servigos

A sociedade actual tende a tornar-se numa sociedade de servigos23, prevalecendo o papel

da informagdo e do conhecimento. O crescimento econ6mico das riltimas d6cadas est6

fortemente relacionado com o desenvolvimento deste sector, que inclui um conjunto de

empresas que recorrem dr inovagdo para melhorarem a eficiCncia e a qualidade no processo

de produgdo dos servigos e para desenvolverem novos conceitos de servigo.

Todavia, tradicionalmente associam-se ao sector dos servigos taxas de crescimento de

produtividade baixas, o que poder6 estar relacionado com as dificuldades em medir

inovagdo nos servigos e i utilizagdo de indicadores inapropriados ao sector. Neste sector o

nirmero de patentes tende a ser baixo, pela dificuldade em proteger o conhecimento, ainda

que nos riltimos anos esta situagdo se tenha vindo alterar em alguns casos, como os

servigos ligados is TIC, e nos servigos financeiros, seguradoras e imobiliririos (Graham;

Mowery, 2003; Hall, 2003).

22 Estudos efectuados demonstram uma relagSo positiva entre o grau de import6ncia dos servigos e o
crescimento econ6mico. Verificando-se que em muitos paises em vias de desenvolvimento da Asia a quota
dos servigos na economia tende a crescer de forma mais r6pida do que oPIB per capita. (Kang, 2000).

" O que tem subjacente dois aspectos fundamentais, nomeadamente, as alterig6es nu nuirr"iu e na estrutura
competitiva de alguns mercados de servigos e o processo de interacgdo baseado nas oportunidades criadas
atrav6s do incremento na utilizagio das novas tecnologias e informagSo e de comunicagdo
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As caracteristicas peculiares do sector e o seu recente crescimento justificam a exist6ncia

de poucos estudos sobre servigos e, particularmente, sobre inovagdo no sector dos

servigos, cujos primeiros estudos surgiram apenas na d6cada de noventa. Sublinhando esta

posig6o, Tidd et al (2001: l0) referem "examples of innovotions from service sector and

smaller.firms are somewhat under-represented, re.flecting the little documented research

in these oreos". Sendo ainda definida a inovagSo nos servigos, em contraponto com o

sector industrial, 6 assumida a importdncia do sector para a inovagSo, ainda que este refna

caracteristicas especificas (Coombs e Miles, 2000;' Hipp et al, 2000; Sarkar e Carvalho

2006a; Sarkar e Carvalho, 2006b).

O Tabela 3.3, aponta tr6s definig6es de inovagdo nos servigos. Interessante ser6 notar que

duas das definig6es s6o comparativas com o sector industrial.

Tabela 3.3.Inovaq6o nos Servigos

Inovaqflo nos servigos.. Autores

"Inovagdo nos servigos refere-se essencialmente a pequenos
ajustamentos nos procedimentos de car6cter incremental e raramente
radical. O tempo necess6rio para o desenvolvimento da inovagdo nos
servigos 6 geralmente curto (...). O processo de inovagio nos servigos
6 normalmente muito pr5tico."

Sundbo e
Gallouj,
(1999:9)

"Inovagdo nos servigos 6 por definigdo multidimensional. Quando
comparado com a indirstria, por exemplo, a inovagdo nos servigos
caracteiza-se por uma maior Cnfase na dimensSo organizacional
(novos conceitos de servigo, novos interfaces com os clientes novos
sistemas de distribuiqdo) comparativamente irs opcdes tecnol6sicas."

Van Ark er-
al,

(2003:5)

o'Comparativamente com a indristria a maioria das inovagSes nos
servigos s6o n6o tecnol6gicas e resultam de pequenas melhorias
incrementais no processo e nos procedimentos que n6o requerem I&D
formal."

OECD
(2000: 16)
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Nos servigos a inovagdo est6, com frequ6ncia, relacionada com o conhecimento t6cito

implicito d empresa, muitas vezes relacionado com as competOncias dos recursos

uma dimensSo ndo tecnol6gica, mais intangivel e,

recorrendo a muitos dos indicadores actualmente

humanos, ou seja, a inovagdo assume

por conseguinte mais dificil de medir

existentes (Carvalho, 2005).

A inovagEo neste sector 6 muitas vezes n6o-tecnol6gica, baseia-se em novas formas de

organizat os recursos humanos, na promogdo dos relacionamentos de cardcter informal

para potenciar a partilha de informagdes e desenvolver o espirito de grupo, na redugdo do

uso de determinados materiais e poupangas de energia ou consumiveis, em alteragdes nas

estrat6gias de marketing, na criagSo de novos intedaces com os clientes, de novos canais

de distribuigdo, de novas t6cnicas de gestdo ou de aumento de flexibilidade das empresas.

Estudos realizados demonstram, ainda que, os servigos t6m beneficiado da introdugdo de

novas tecnologias, em particular das TIC (Miles et al, 1995; OCDE, 2000). Neste

contexto, torna-se relevante integrar no estudo empirico dos servigos a inovagdo

organizacional, comparando-a com outras tipologias.

Em termos de processo inovador, Pavitt (1984) introduziu uma taxonomia baseada na

alteragdo tecnol6gica que introdrtzia a maioria dos servigos no conjunto dos sectores

dominados pelos fornecedores (supplier-dominated sectors). Similarmente as importantes

contribuigdo te6ricas de Barras (1986, 1990) colocam a maioria dos servigos como

dominados pelos fornecedores "supplier dominated' e considera que estes recebem

estimulos da indristria para procederem ds fases seguintes do processo inovador. De

acordo com Barras, a inovagio nos servigos, em muitos casos, funciona em Ciclo Reverso

(Barras, 1986: 165), isto 6, as empresas adoptam uma nova tecnologia, por exemplo, uma
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tecnologia de informagSo e comunicagdo para melhorarem um processo existente

(inovagdo no processo), numa segunda fase essa melhoria do processo gera uma melhoria

significativa na qualidade e na distribuigdo dos servigos fomecidos, e, finalmente numa

terceira fase, a tecnologia funciona como base para um novo servigo (inovagdo no

produto).

Por6m, Soete e Miozzo (1989) identificaram de forma diferenciada a classificagSo das

empresas do sector dos servigos, distinguindo-os entre sectores oosupplier dominated",

"scale intensive pltysical networl{s", "information networl<s" e em "specialised/science

based services.". Sendo uma extensdo i taxonomia de Pavitt continua a reter uma forte

componente tecnol6gica e sectorial em termos de classificagdo.

Confudo, o mais recente desenvolvimento de investigagdo sobre o sector dos servigos

identifica duas tendOncias. A primeira, reconhece que muitos servigos s6o activos e

aut6nomos no processo inovador, n6o sendo como referido receptores passivos da

inovagdo. A segunda, reconhece que a compreensio do sector baseada apenas na

tecnologia foi moderada pela compreensSo e reconhecimento da importdncia da inovagdo

n6o tecnol6gica para o sector dos servigos. Esta segunda concepg6o resulta de esfudos, que

permitiram compreender melhor o sector e as suas peculiaridades (Miles, 1993), sobre a

gestdo de servigos (Norman, 1991; Quinn,1992), sobre a importdncia da interacgdo com

os clientes e as competOncias dos clientes (Bilderbeek et al, 1998; Kline e Rosenberg,

1986), sobre a importdncia da recombinagdo de elementos existentes (Henderson e Clark,

1990) e as tipologias de inovagio de Gallouj et al (1998) que podem ser utilizados para

descrever a inovagdo (vide Qtadro 3.5 da secado seguinte).
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O modelo conceptual de Bilderbeek et al (1998), tenta integrar as diversas dimensSes que

afectam o processo de inovagdo do sector servigos, tentando explic6-lo de uma forma

integrada. As quatros dimens6es dizem respeito a: (1) Novo conceito de servigo24, gu€

parece, no entanto, dificil de explicar pela inexist6ncia de um elemento fisico. Os autores

exemplificam com a introdugdo dos terminais ATM, mas referem que pode apenas

envolver uma nova ideia ou conceito para solucionar um problema, que pode, ali6s ser

usual noutro sector e readaptada aos servigos. Contudo, envolve em geral para al6m de

algo fisico um novo conceito ou ideia que 6 subtil e estS dependente das outras dimens6es;

(2) Interface com os clientes, evidencia uma abordagem de servuction2s; (3) Sistemas e

organizaqdo de servigos de distribuigdo, esta dimensdo diz respeito ao processo de

organizagdo, produgdo e distribuig6o de novos servigos. Considerando que novas formas

de distribuig6o dos servigos podem implicar alteragdes organizacionais e recursos

humanos qualificados e com compet6ncias adequadas; (4) Op96es tecnol6gicas, os autores

consideram que esta dimensdo se encontra no centro da an6lise e do debate sobre inovagdo

no turismo. Ainda que a inovagdo nos servigos seja possivel sem tecnologia, podendo ter

um car6cter mais organizacional26 existem vii.rios servigos que dependem do uso da

tecnologia2'. Admitem que na prdtica existe uma ampla ligagdo entre tecnologia e

inovagSo nos servigos, e que a inovagdo nos servigos combina as quatro dimensdes.

" O noro conceito de servigo 6 assumido como algo di{icil de definir e associado ao contexto de inovagio
no processo de Uchupalanan, (1998) que exemplifica: "Semice Class e.g. banking services; Seryice Concept
e.g. retail banking service (a product line of the above); Service Offer e.g. cash management service (a
product line of the above); Service Delivery e.g. moneywithdrawal semice (aproductline of the above);
Service Feature e.g. ATM semices (afeature of the above)" (citado por Bilderbeek et al,1998: 1 1).
-- "Servuction" can be understood to refer to the penumbra of supplier-client relations that surrounds
p_rocess, product and indeed consumption"(Bilderbeek et al,1998: l3).
26 Os autores exemplificam com 

- 
"supermarkets, self-service restaurants, new constellations medical

practiti oner, etc. "(16).
2' Os autores ddo os exemplos de "shopping trolleys and warehousing systems, cooking appliances and
preparedfoodstuffs, surgical tools and pharmaceuticals, etc" (16).
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Parece-nos, no entanto, que este modelo tem dificuldade em exprimir a dimensSo conceito,

confundindo-se com a distribuigdo, 6, no entanto, relevante o enfoque dado d tecnologia,

ainda que se assuma que a inovagdo organizacional poder6 ser suficientepara o processo

de inovagSo nos servigos. Contudo, verifica-se que nos irltimos tempos muitos servigos

t€m beneficiado da introdug6o de novas tecnologias, sen6o vejamos as TIC na hotelaria e

turismo ou nos servigos bancSrios abrem novos canais de distribuigio, ou as novas formas

de pagamento de compras nos supernercados atrav6s de m6quinas que prescindem da

intervengdo de um funcionSrio para o processamento, sdo exemplificativos de uma cada

vez maior relev0ncia da tecnologia neste sector que n6o pode ser desprezada nos esfudos

empiricos.

Os processos de inovagdo no sector dos servigos parecem n6o ser uniformes, isto 6,

encontram-se diversos modos de inovar, o que poder6 estar relacionado com a

heterogeneidade do sector. O trabalho de Bilderbe ek et a1,1998 distinguiu sete padr6es de

inovagdo: (1) Padr6o de inovagio dominado pelos fornecedores, que se baseia

fundamentalmente na inovagdo tecnol6gica2s que 6 adoptada pela empresa e resulta no

aumento da eficiCncia e da qualidade na prestagdo do servigo; (2) Padrdo de inovagdo

servigos, onde a inovagdo toma lugar e 6 iniciada na empresa de servigos de per si. Estas

inovagdes podem ser tecnol6gicas, ndo tecnol6gicas ou combinadas; (3) Padrdo de

inovagdo dominado pelos clientes, neste caso as empresas respondem a necessidades dos

clientes, ou percepcionam uma necessidade de mercado. Este tipo de inovagSo est6

relacionado com os nichos de mercado; (4) Inovagdo atrav6s de um padrdo servigos, este

28 Exemplos: o uso do microondas nos caf6s e restaurantes; as caixas registadoras nas lojas comerciais, as
comunicagdes m6veis entre outros.
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tipo de inovagSo refere-se ao fomecimento de servigos a outras empresas influenciando o

processo de inovagSo dessas empresas. Estas empresas fornecem servigos de suporte ao

processo de inovagSo de outras empresas, encontrando-se dentro deste grupo os KIBS; (5)

Inovagdo internalisada numa fungdo da empresa, 6 um tipo muito comum. Todas as

empresas seja qual for o sector a que pertengam estSo envolvidas num conjunto de

actividades de servigos, s6o exemplos os servigos p6s-venda e o marketing. 56o servigos

que s6o cada vez mais acrescentados pelas empresas industriais e que est6o associados ir

criagdo de valor; (6) Inovagdo como uma fungdo de outsourcing, verifica-se quando as

empresas clientes influenciam o processo de inovagdo da empresa que fornece o servigo

em outsourcing; e, por irltimo, (7) Inovag6o paradigm6tica, refere-se a um processo de

inovagdo que afecta profundamente todos os agentes envolvidos na cadeia de valor e pode

ser gerada por revolugdes tecnol6gicas.

Todavia, esta taxonomia, permite uma classificagdo discriminada do sector, mas nem

sempre exequivel, pois poder6 em termos pr6ticos ser dificil subdividir as empresas de

forma t6o precisa, pois, alguns padr6es podem ser complementares, sobrepostos e dificeis

de separar, como por exemplo, a diferenga entre o primeiro e o riltimo padr6o.

Resta-nos acrescentar, que sendo este um tema novo, a sua concepfializagdo continua em

constru96o, neste sentido novas definig6es de inovagdo nos servigos porfiam a aparecer.

Havendo pontos em comum que se referem i sua multidimensionalidade e carScter

incremental, n6o ser6 de descurar a importdncia das novas formas de organizagdo, o papel

dos clientes e da tecnologia para os servigos, em particular das TIC2e para o processo

" Neo sendo, por6m as TIC caso isolado, noutros servigos existe um forte apoio de tecnologia especifica,
como o caso da safde, com6rcio, hotelaria e restauragdo entre outros.
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inovador dos servigos.

3.7. Tipologias de Inovagio no Sector dos Servigos

As tipologias de inovagdo no caso dos servigos, apresentam algumas particularidades.

Relembram-se as caracteristicas do sector, que influenciam determinantemente a forma de

definir inovagdo. Nomeadamente, a interacgdo entre a produgio e consumo que implica

uma adaptagdo is necessidades dos clientes; a inclusEo de informagdo no processo de

produgdo que confere um papel relevante ao uso de TIC; o papel dos recursos humanos e a

importdncia dos factores organizativos e performance empresarial. (Evangelista e Sirilli,

lees).

A inovagdo no produto no sector servigos pode ser mais uma questdo de moda, ou seja,

"muitas vezes as empresas n6o t6m uma estrat6giapara inovarem seguem a tend6ncia do

mercado" (Hauknes, 1998: 32). A inovagdo no produto, no processo e organizacional

ocolrem em simult6neo (OECDb, 2005:16), mais de metade das empresas consideram-se

inovadoras no produto e apenas 35Yo inovadoras no processo. As inovagdes no processo

s6o geralmente acompanhadas por inovag6es no produto ou sdo resultado directo destas"

(Licht et al, 1999: 13). Contudo esta abordagem pode n6o considerar a importincia da

inovagSo no processo, por exemplo, para os bancos a fillizagdo das TIC 6 inovagSo no

processo. ootorna-se dificil mudar o produto sem alterar os procedimentos (...) inovagdo

nos servigos 6 ampla, no sentido em que implica a alteragEo de muitos elementos no

processo de produgdo e no produto em simult0neo (Sundbo e Gallouj, 1999:9).
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A inovagdo no processo est6, assim, directamente relacionada com os procedimentos do

processo de produgSo dos servigos e com a sua venda aos clientes, uma vez que 6

produzido e consumido em simultdneo. Devido ds suas caracteristicas "a inovagdo no

processo nos servigos 6 conduzida pela oferta (...) alguns padrdes s6o operacionais,

baseiam-se no conhecimento t6cito, por exemplo nos servigos de limpeza, servigos

pessoais e saride ou restaurantes" (Hauknes, 1998: 32).Para Sundbo e Gallouj, a inovagio

no processo no sector dos servigos pode dividir-se em duas categorias "inovagSo no

processo de produgdo"(back offi"e) ou "inovagSo no processo de distribuigdo" (front

ofrice) (1999: 8).

A inovagdo organizacional que se refere d organizagSo e estrufura das empresas, poder6

ser necessaria para integrar a inovagdo no processo, adequando a estrutura da empresa a

essa nova realidade, pode implicar a adopgdo de uma nova matiz organizativa que 6

assumida como relevante nos servigos (Hollenstein, 2000: 1l).

Para Howells (2004: 56) a inovagSo organizacional depende da capacidade para gerir

conhecimentos especializados e complementares de recursos externos, levando as

empresas a aceitarem projectos mais complexos e novos. Estamos entdo a considerar

novas formas de organizaqdo e gest6o, tais como, TQM'O, criagdo de grupos aut6nomos

(self steering).

Considerando a relevdncia da inovaqdo organizacional, Sundbo e Gallouj (1998),

distinguiram a inovagio nos servigos em dois tipos: inovag6es de produto (implica, a

apresentagdo de servigos novos ou melhorados aos clientes, como por exemplo, novas

30 Total Quality Management
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formas de contas banc6rias); inovagio de processo (introdug6o de novos processos ou de

processos melhorados) este tipo de inovagSo pode subdividir-se em dois tipos: inovagSo

organizacional (novas formas de organizagdo e de gestdo das empresas) e em inovag6es de

mercado (como por exemplo, encontrar um novo segmento de mercado).

Um outro estudo, revela que as inovag6es organizacionais nos servigos podem ser de tr6s

tipos: 1) combinag6es de servigos que implicam uma estrat6gia de diversificagdo (por

exemplo, a rcutilizagdo de dados fornecidos pelos clientes); 2) a implicagdo dos clientes

como co-produtores (por exemplo a extens6o de um modelo do tipo self service aos KIBS);

3) empresas de servigos multi-unidade. (Van der Aa, Elfring, 1991)

No sector dos servigos os consumidores s6o extremamente importantes podendo-se

verificar otma orientagdo pull do processo de inovagSo" (Sundbo e Gallouj, 1999:9).

Se para alguns servigos 6 possivel uma maior standartizagSo, como, por exemplo, servigos

de limpeza e alguns segmentos dos Bancos, sendo as inovagdes menos orientadas pelos

clientes, h6 6reas em que os clientes s6o determinantes, devido i elevada customizag6o,

por exemplo nos servigos de aconselhamento (advogados, engenheiros consultoria

empresarial, servigos de saride).

A Tabela 3.4., procura relacionar as tipologias de inovagdo apresentadas no capitulo de

revisdo de literatura sobre inovagdo relacionando-as com o sector servigos e

exemplificando cada uma das situagdes.

116



Tabela 3.4. Tipologias de inovagflo no Sector dos Servigos

Tipos de inovag5o Efeitos e exemplos

(inovagf,o no produto)

Caracteristicas do

produto

Aptid6es e compet€ncias

envolvidas no design e na

produgdo dos produtos

Maior variedade de produtos e servicos
Exemplo: ebanking; Consultoria - os novos servigos baseiam-se em
novas fung6es - o advogado pode expandir a sua actividade da iirea
criminal para a civil.

Abertura de um novo Mercado ou aumento da quota de mercado
Exernplo: Companhias low cost no sector da aviagSo civil

Melhorias na qualidade dos produtos e servigos
Exemplo: alteragdes no tr5fego para melhorar a distribuigdo de
produtos numa grande cidade

(inovagEo no processo)

Compet6ncias/Aptiddes

dos Processos de

Produg6o e Distribuig5o

Aptid6es e compet6ncias

envolvidas no design e nas

operag6es de produgio e

processos de distribuigSo

Aumento da Flexibilidade na producSo
Exemplo: produgio na linha de montagem . Hd cerca de 30 anos atr6s
Leyitt (1972) defendeu a adopgSo de "production line qpproacV'
standartizando produtos, procedendo a uma mais eficiente divisio do
trabalho e procurando niveis mais elevados de tecnologia. Actualmente
s6o exemplo: as telecomunicag6es (call centers), os restaurantes
McDonalds e os restaurantes de comida fastfood-

Reducio no custo unit6rio de trabalho
Exemplo: Controle de qualidade na prestagSo do servigo; ecommerce

Aumento da capacidade de produg5o
Exemplo: turnos de produgSo, venda online 24 horas com recurso a
centrais situadas em paises com diferentes fusos horSrios para que haja
atendimento 24 horas por dia.

(inovag6o organizacional)

1. Compet6ncias/Aptid6es

do Processo

Administrativo

Compet6ncias e Aptid6es

envolvidas no design e

operacionalizagSo da

Alterac6es na estrat6gia da empresa
Exemplo: Nos servigos financeiros e nos Media os "knowledge-
Vl/orkers" representam 25o/o do total dos trabalhadores, baseando-se a
forga competitiva destas empresas em grande parte nestes trabalhadores.
Estudos efectuados nos EUA concluiram que as empresas t€m de criar
uma nova matriz organizaciortal, com uma estrutura para os kowledge
workers e outra para os trabalhadores tradicionais, verificando-se que as

empresas para serem competitivas precisam dos chamados"Knowledge-
workers"

Novas t6cnicas de GestSo
Exemplos: Gestdo por objectivos; estrat6gia Toyota3r; gestSo de
proiecto "Knowledge managemenf'para as redes de intranet e bases de

'' O caso Toyota mostra que este grupo com 580 empresas diferentes em todo o mundo,5l f6bricas fora do
Jap6o e servigos de vendas de autom6veis em mais do que 170 paises diferentes, consegue gerir todas as
suas unidades como um todo. E f6-lo atrav6s de uma cultura comum que se baseia em 5 elementos distintos:
LKaizen, processo de melhoria continua, ou seja, os funcion5rios regressam no dia seguinte ao trabalho com
a vontade de fazer hoje ainda melhor do que ontem; 2. Genchi genbutsu que quererS dizer "ir directamente i
fonte dos problemas", que consiste em definir claramente quais s6o os problemas para os poder resolver; 3.
Desafio, ver os problemas n6o como algo negativo mas como um desafio ultrapass5vel se aumentarem a sua
performance; 4. Trabalho em Equipa: colocar a companhia antes dos interesses pessoais e trocar
conhecimentos com as outras equipas; 5. Respeito pelos outros, pelas suas compet6ncias e conhecimento
particular independentemente da sua posigdo na empresa. As opiniOes diferentes devem ser expressas mas
sempre com respeito pelos outros. (caso recolhido da Revista The Economist, 2006: 13).
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informagdo e na

coordenag6o dos processos

conhecimento de modo flexivel fazendo chegar rapidamente
informagdo a todos na empresa

Alteracdo da estrat6gia marketing

ReducSo de materiais e/ou energia por unidade produzida
Exemplos: Responsabilidade Social Empresarial, envolver os
colaboradores com o objectivo empresa amiga do ambiente e tornar-se
mais inovadora e dessa forma reduzir custos (Lei de Porter).
A ThinkCycle 6 uma iniciativa sem fins lucrativos, criada no Instituto de
Tecnologia de Massachussets (Mas sachus sets I nstitute of Tec hnologt),
com a finalidade de identificar e lidar com os desafios da concepgSo
relativos a comunidades desprotegidas e ao ambiente. A ThinkCycle
tenta criar uma cultura de inovagdo aberta, de concepgSo sustent6vel,
contando com o apoio de uma rede de colaboradores, entre individuos,
comunidades e organizagdes em todo o mundo. A ThinkCycle apoia a
investigagSo e o desenvolvimento necess6rios para transportar as ideias
desde a criagEo do prot6tipo, passando pelo fabrico at6 ao utilizador
final. A ThinkCycle oferece irs empresas uma forma de identificar as

necessidades dos mercados emergentes nos paises em vias de
desenvolvimento e de criar um grupo de futuros colaboradores que
sejam empreendedores e tenham adquirido compet6ncias essenciais. A
indristria pode colaborar com a ThinkCycle na implementagdo, na
comercializagSo e na distribuigSo das tecnologias desenvolvidas no
programa.

2.Compet6ncias/AptidOes

inovadoras do neg6cio

Compet6ncias ou Aptid6es

envolvidos na gestdo

estrat6gica e do

conhecimento e na

transformagEo competitiva

das empresas (ao nivel da

estrutura)

Nova Estrutura Organizacional

Exemplo: Estrutura mais flexivel, organigrama com menos niveis.
Nova estrutura/organizaglo do trabalho, actualmente 40%o dos 320000
funcion6rios da IBM sdo "m6veis" ou seja n6o se deslocam diariamente
i empresa, implementando-se novas formas de organizagSo do trabalho
com recurso a novas tecnologias de informagio e comunicagao.

Fonte: Contributos da parte conceptual recolhidos de v6rios autores (Hales, 1998; Stockdale,2002; Van Ark,
2003) organizageo da autora

Uma outra abordagem, em tefinos de tipologias de inovagdo de Sundbo e Gallouj

(1998) categorizou a inovagdo nos servigos em 5 tipos de acordo com as suas

motivag6es e natt$eza da empresa que presta o servigo (Tabela 3.5).
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Formas de

Inovagilo

Caracteristicas de Custom izagdo Fornecedor de

Servigos

Exemplos

Inovagdo "por
medida"

Os produtos s6o feitos para clientes
especificos, atendendo aos seus pedidos
e necessidades.

Pequenas empresas

Servigos
operacionais

Projectos
arquitectura
engenharia

de
ou

Inovagdo Ad
Hoc

Implementagio de um servigo que
requer uma adaptag6o a um cliente
especifico. SolugSo de um problema em
cooperagSo com o cliente de uma forma
interactiva e no contexto de um cliente
especifico.

Servigos
Conhecimento
Intensivos

Fornecimento de
servigos por
"experts" em
determinada mat6ria

Consultadori4
advocacia, solicitadores

InovagSo
baseada em
Recombinag6es
ou Arquitectural

Novos produtos s6o obtidos atrav6s da
dissociagSo ou de novas combinagdes de
elementos dos sewigos standartizados.

Servigos
Financeiros

Servigos
Ooeracionais

Cr6ditos ao consumo,

Contas poupanga
reformados

DiferenciagSo
ou inovagSo
adjunta

Novos produtos s6o obtidos atrav6s da
adigSo de servigos perif6ricos novos ou
melhorados.

Com6rcio Venda do autom6vel
associada a um

Servigo de cr6dito;

Assist6ncia o6s-venda
InovagSo
baseada na
distribuig6o

Quando o modo de entrega ou de
interacado com o cliente 6 alterado.

Servigos
Financeiros

Servigos
Operacionais

E-commerce;

E-banking

Tabela 3.5. Formas de Inovagfio nos Servigos

Fonte: Sundbo e Gallouj, 1998, adaptado

O processo de inovagdo nos servigos funciona em rede, entre o sistema interno e o

ambiente externo. A organizagdo interna da empresa pode ser mais favorecedora do

intraempreendedorismo, isto 6, do aparecimento e desenvolvimento de novas ideias no

dentro da empresa que a podem diferenciar no mercado.
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As redes de inovagdo envolvem empresas dos sectores dos servigos e industrial em

trabalho conjunto, pelo que, qualquer estudo do sector servigos nio se poder6 dissociar

dos outros sectores.

Na sequ6ncia do que foi discutido no capitulo I, quando apresentamos v6rios tipologias

de inovagdo, e considerando as caracteristicas do sector, os trabalhos empiricos

seguirdo uma classificagdo em tr6s tipologias: inovagdo no servigo (no produto), no

processo e organizacional. Ap6s a discussdo levada a cabo nesta sec96o corroboramos

a decisdo antes tomada de adoptar tr6s tipologias, considerando que o estudo ganha se

adoptar uma concepgdo mais vulgar, possivel de comparar entre sectores e paises, ao

inv6s de uma classificagio mais discriminada cuja a exequibilidade empirica e

adequagSo is bases de dados utilizadas pode ficar comprometida. Estamos conscientes

das dificuldades inerentes a esta opg5o mas esperamos encontrar formas de as

ultrapassar tornando os estudos fi6veis e simples em termos de interpretagdo de

resultados.

3.8. Inovageo nos Servigos: Relag6o entre os Servigos e a Indfstria

As economias da OCDE estSo a transformar-se em sociedades orientadas para os

servigos, factor que n6o tem apenas a ver com o peso dos servigos "puros" neste

paises, mas tamb6m com uma orientagdo do sector industrial para a prestagdo de

servigos, como forma de complementar os seus produtos industriais acrescentando-

lhes valor. A titulo de exemplo 6 cada vez mais vulgar a empresas do sector autom6vel

disponibilizarem linhas de cr6dito para a compra dos autom6veis. O sector servigos

contribui desta forma para o acr6scimo de valor no sector industrial, o qual muitas
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vezes, atrav6s de operag6es de outsourcing subcontrata v6rios servigos, denotando-se

um ritmo positivo de crescimento na utilizagdo de servigos de telecomunicag6es,

inform6ticos e de neg6cios na indristria, na riltima d6cada. Em meados dos anos

noventa o montante de servigos incorporados por unidade de produtos industriais

aumentou significativamente, contribuindo em cerca de um quarto do total dos

consumos interm6dios da indristria (OECD, 1999) (Tabela 3.6).

Tabela 3.6. Valor acrescentado pelos servigos incorporados nos bens industriais em
percentagem do total dos bens manufacturados finais.

Inicio

1970s

Meados

1970s

lnicio

1980s

Meados

1980s

Inicio

1990s

Austr6lia 14,6 16,3 20,8 18,6

CanadS 12,7 13,2 12,8 12,9 12,9

Dinamarca 13,5 14,0 13,5 14,3 15,7

Franga 15,0 15,8 17,7 19,7 23,2

Alemanha 16,2 19,4 22,3

Jap6o 16,6 18,7 19,0 20,4 25,3

Itblia 17,3 20,8

Holanda 8,2 8,9 9,1 ll,2

Reino Unido 13,3 15,6 13,0 19,3

Estados

Unidos

21,0 19,8 21,8 23,5 22,7

Fonte: OECD, Input-Output Database, 2003
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Neste contexto, a crescente terciarizagdo da pr6pria indristria tamb6m se reflecte em

produtos "hibridos", onde o cliente adquire um pacote que inclui produtos e serigos,

isto 6, a indristria tem vindo a acrescentar servigos aos seus produtos como estrat6gia

de diferenciagdo face aos concorentes. De acordo com a OCDE (2005b): 6) em

meados da d6cada de noventa os servigos representavam 25o/o do valor acrescentado

aos bens industriais contra os 15% registados na d6cada de setenta, os riltimos estudos

reafirmam as mudangas que est6o a ocorrer na indristria e nos servigos "the

manufacturing sector is taking on characteristics of the services sector, with a

growing share of services occupations and more revenues being derivedfrom services,

where services are becoming more like manufocturing as they have growing impacts

on others sectors of the economy" (OCDEd, 2005: 37).

Acfualmente o outsourcing tornou-se uma pr6tica recorrente pata a indristria, n6o se

subcontratando apenas servigos com menor valor acrescentado, como limpeza ou

catering mas sobretudo servigos ligados ds TIC. De acordo com Hales (2000: 14) os

servigos disponibilizados i indirstria s6o os seguintes:

I Consultoria nas 6reas da tecnologia e transfer6ncia de tecnologia (por exemplo,

informagdo, selecgdo e introdugdo de novas tecnologias);

2 Construgdo de novos produtos e processos (por exemplo design, testes e

prot6tipos);

3 Optimizagdo de processos (por exemplo, reengenharia de neg6cios, sistemas de

qualidade e melhorias continuas);

4 Consultoria de gestSo (por exemplo, consultoria organizacional, estrat6gia e gestdo

de projecto);
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5 Servigos operacionais (por exemplo, manutengao, apoio em software, apoio de

gestdo, testes de produgio);

6 Certificagdo.

l-
E, assim, indispens6vel ao sector industrial um conjunto de servigos, havendo uma

ligagdo clara entre este sector e os restantes e tendo este um impacto determinante na

produtividade e lucro sobretudo do sector industrial (Hauknes, 1996:39).

Em contraposigdo, a indirstria tende a tornar-se mais similar aos servigos e a ganhar

mais com os servigos ooIBM and Siemens now derive more thon 50?6 turnover from

services activities" (Howells, 2000: 11) falando-se mesmo em ooservicisation of

monufacturing industry " .

Existe, assim, uma ineg6vel ligagio entre servigos e indristria, se por um lado os

servigos providenciam d indristria lvtow how e servigos de apoio is empresas, por outro

lado as empresas de servigos s6o grandes consumidoras de produtos industriais e fonte

de conhecimento para a inovagEo induskial atrav6s da relagdo cliente fornecedor

estabelecida entre eles, gerando-se um circulo virtuoso entre sectores.

A inovagdo raramente 6 levada a cabo por uma empresa isoladamente, geralmente

envolve ligag6es bilaterais ou multilaterais entre empresas de diversos sectores.

Esta dindmica entre sectores toma ainda mais complexo o estudo da inovagSo nos

serviqos.
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3.9. Inovagf,o nos Servigos: Anilise de dois Sectores

Decidiu-se dedicar uma secgdo deste estudo d an6lise do processo de inovagdo em dois

sectores dos servigos, o turismo e os servigos de apoio is empresas. Esta opg6o deve-

se, por um lado, ir relevdncia destes sectores para as economias actuais, e, por outro

lado, ir relativa escassez de estudos te6ricos e empiricos, em particular no turismo,

aplicados i compreensdo da inovagdo nestes sectores.

3.9.1. Inovagiio no Turismo

O turismo 6 actualmente assumido como um facilitador do desenvolvimento global. A

importdncia cultural, social econ6mica do turismo teve um incremento significativo

durante o s6culo XX (Holden, 2000; Weaver e Oppermann 2000). Considerada por

alguns autores como a maior indtistria do mundo apresentando as mais elevadas taxas

de crescimento (Madeley, 1996; Salah 1992; Weaver e Oppermann 2000). Os seus

beneficios econ6micos sdo por vezes contestados (Ascher, 1985; Britton, 1991;

deKadt, 1979; Young, 1973). Por um lado, as organizagSes ligadas ao sector

sublinham a sua primazia (WTTC , lgg3) e a OCDE3', 
", 

po, outro lado, os acad6micos

referem de forma mais previdente que este sector pode desempenhar um papel

fundamental na economia (Burkart e Medli, 1990).

N6o sendo o objectivo desta investigagSo o estudo do impacto do turismo no

desenvolvimento ou na economia mundial, importa referir que nos riltimos anos, novos

temas foram introduzidos na investigagdo em turismo. A globalizagdo do turismo -

32 "is playing an increasingly important role in the economy of many of the OECD countries, contributing to
their economic growth and job creation, and providing employment and income" (OECD, 2000: 127\.
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empresas e turistas - (Buhalis, 2001; Wahab e Cooper, 2001), autilizagdo das novas

tecnologias e o seu impacto sobre o sector (Buhalis, 7997;Poon, 1993; Sheldon, 1997;

Werthner, 1998) o desenvolvimento de novas atitudes dos turistas e tipo de procura

(Poon, 1993; Uny, 1990), o estudo da inovagSo e a uso de patentes e ainda as

dificuldades em estudar o sector apenas nurna perspectiva econ6mica. Sublinhando-se,

de acordo com Sessa (1984: 285) que o turismo n6o 6 meramente um fen6meno de

produgdo/consumo 6 um facto econ6mico. Alertando para a necessidade de n6o

ignorar a relagdo entre a indristria, o consumidor e o destino (Sinclair e Stabler, 1991).

No sector do turismo, o produto n6o 6 fisico e implica uma experiCncia, sendo o papel

do destino essencial i experiOncia (Cooper et al. 1993; Huehes 1998; Swarbrooke

2001) acresce o consumidor como co-produtor do servigo e protagonista da

experiCncia (Crang, 1997; Lehtinen e Lehtinen 1991; Sessa, 1983; Smith, 1994;

Swarbrooke, 2001).

0 turismo inclui uma grande diversidade de empresas, cujos os objectos sociais,

dimensdo, presenga ou n6o de capital estrangeiro e caracteristicas dos empres6rios, se

traduzem numa heterogeneidade empresarial, que vai desde as cadeias internacionais

de hot6is e campos de golfe is pequenas empresas familiares de dimensdo local.

Acresce a tudo isto a absorgdo, em muitos casos de m6o-de-obra menos qualificada.

Esta caracteristica do sector 6 mais evidente nas PME e pode ser comprometedora da

inovagdo no sector. Acfualmente estas empresas para competirem e se adaptarem aos

novos mercados t6m de investir na qualificagSo do sou staff e em particular dos seus

gestores. (OECD, 2000:128). um estudo desenvolvido por (sundbo, 1999) sobre

inovagSo e empreendedorismo no sector turismo, revela que a hotelaria e restauragio
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revelam baixas taxas de sobrevivCncia e sio sectores onde em regra as barreiras i

entrada no sector s6o baixas, facilitando a entrada de novas empresas que n6o se

baseiam as suas vantagens na inovagdo.

Este conjunto de factores acaba por condicionar a inovagio no sector, e, talvez

justifique a escassez de estudos empiricos e de modelos te6ricos aplicados ao estudo

da inovagio no turismo. NEo sendo de estranhar que o estudo da inovagdo em turismo

seja um tema relativamente recente.

Ainda que nos riltimos anos os estudos sobre inovagio em turismo se tenham tornado

mais comuns, alguns autores referem a dificuldade em esfudar a inovagdo no furismo

(Hjalager, 2002; Sarkar e Carvalho, 2005; Sundbo e Gallouj, 1999). Os relativamente

poucos estudos efectuados sobre inovagio em turismo demonstram existir uma elevada

diversidade de tipos de inovagdo das empresas turisticas entre paises (Plrez e Llaudes,

2001). Esta tend6ncia pode ser explicada pelo facto de a maioria das empresas serem

de pequena dimensdo, admitindo-se que as grandes empresas s6o mais inovadoras do

que as pequenas empresas. (Hjalager, 2002; Jensen et al, 2001). Ainda que, alguns

estudos mostrem relag6es contradit6rias entre dimensio e inovagdo, identificando as

empresas mais pequenas como mais inovadoras. (Ateljevic e Doorne, 2000). No sector

do turismo mais complexo do que o impacto da dimensdo ser6 o estudo do complexo

processo de inovagdo, os factores que o determinam e as suas causas-efeitos (Sinclair e

Stabler, 1991).

Em geral o desenvolvimento de novos servigos tem uma taxa de 58 % de falha

(Griffin, 1997) no sector dos servigos, n6o havendo indicagOes sobre o seu valor em
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particular no furismo. Um estudo empirico33 mostra que neste sector o

desenvolvimento de novos servigos 6 essencialmente baseado em melhorias e

remodelag6es de servigos j6 existentes (Ottenbacher e Juergen, 2005). E no caso da

hotelaria as inovag6es est6o mais ligadas ao departamento de F&B (Food and

Beverage) e muito pouco ao da hospedagem. A import0ncia dos recursos humanos

aparece sublinhada, associando a motivagdo, o empenho e a formagio i performance

de um novo servigo.

Neste contextoo o estudo da inovagSo em turismo dever6 contemplar para al6m do uso

de novas tecnologias (Buhalis 1997,1998; Sheldon, 1997; Werthner, 1998) gest6o,

marketing, distribuigdo, tamb6m aspectos relacionados com a experiOncia e percepgdo

do cliente.

Neste sector os recursos humanos revelam-se importantes, uma vez que "tourism its

about people...people are clearly central to the effective operation and further

development of the industry employment and ltuman resources issues should be key

topics for research in the tourism industrll'(OEcD, 2000: 128).

Actualmente, a competitividade no turismo est6 dependente dos: recursos humanos e

da inovagdo. Neste sector a inovagdo 6 essencialmente incremental e ligada ir resolugdo

de problemas pontuais que ocorrem no processo de fornecimento do servigo, poder6

33 O estudo empirico de Juergen e Ottenbacher (2005: l) aplicado a hot6is de 5 eshelas na Alemanha, mostrou que se
destacam nove factores essenciais 6 inovagio no sector, nomeadamente: " tangible quality (service-produclrelated
dimension); market selection and market responsiveness (market-related dimensions); employee commitment (process-
related dimension): and strategic human resources managemen4 training employees, empowerment, behaviour-based
evaluation, and marketing synergy (organization-related dimensions). Such other possible lectors as consistent service
delivery, innovative technologt, price competition, and marketing communications and public relations did notfigure in
the /inal analysis".
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tamb6m estar relacionada com prSticas e procedimentos que visem a redugio de pregos

e a garantia de maximizagdo do bin6mio qualidade/expectativas do cliente. Neste

contexto o marketing, as TIC e formas de distribuigdo dos produtos sdo importantes

para a competitividade das empresas (Figura 3.9.).

Figura 3.9. Posicionamento do Turismo

Tecnologia Intensivo

Fonte: Sundbo, Gallouj, 1999: ll

A parte empirica desta investigagSo recolheu uma amostra de empresas do sector e

pretende acrescentar conhecimento a esta 6rea de investigag6o.

Trabalho Intensivo
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3.8.1. Inovag5o nos Servigos de Apoio is Empresas

A sociedade da informagdo e do conhecimento, impulsionaram o papel e a import0ncia

dos servigos nas economias da OCDE. Acompanhando esta tend6ncia, comega-se a dar

maior relevo aos servigos de apoio is empresas. Estes servigos contribuem para o

aumento da competitividade do sector industrial, nomeadamente aqueles que se

caracterizam pela utilizagdo intensiva de conhecimentos, ao permitirem a transferCncia

de informag6es estrat6gicas que possibilitam a adaptagdo da indristria ao

desenvolvimento tecnol6gico e d intemacionalizagdo. Consequentemente, estes

constituem um factor fundamental de inovagdo tecnol6gica, pois as empresas

utilizadoras destes servigos t6m de muitas vezes, introduzir novas tecnologias para

utilizarem estes servigos, por conseguinte traduzem-se em actualizagdes da base

tecnol6gica industrial, permitem o uso mais adequado da tecnologia existente e a

expansdo dos mercados dos servigos prestados ds empresas aumentando as suas

possibilidades de comercializagio, principalmente no que se refere aos servigos

limitados pela proximidade geogrifrca. Estes servigos t6m crescido substancialmente

na maioria dos paises da OCDE, s6o geralmente dominados por pequenas empresas,

ainda que existam grandes empresas em alguns segmentos de mercado. A procura

deste tipo de servigo 6 pr6-ciclica. A inovagdo e a forte concorr6ncia geram uma forte

dindmica de mercado. (OECD, 2004).

Pelas raz6es enunciadas, a Uni6o Europeia defende que as politicas de inovagdo devem

centrar-se na criaglo de uma boa base tecnol6gica para a inovagdo no sector dos

servigos prestados is empresas, pois este contribui significativamente para a inovagdo
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ndo t6cnica dos produtos e processos, quer directamente, devido i natureza dos

servigos prestados a outras empresas, quer indirectamente, atrav6s dos efeitos da

concorr6ncia gerada pelas empresas que beneficiaram dos servigos prestados. Desta

forma, os servigos prestados ds empresas promovem toda uma s6rie de actividades

inovadoras. (Comissio Europeia, 1998: 14).

Dentro dos servigos de apoio ds empresas, destacam-se os KIBS pelo seu papel na

difusdo da inovagdo das outras empresas. Os KIBS facilitam a inovagSo noutras

empresas, ajudando a difundir os conceitos e ideias inovadoras tomam-se numa fonte

de capital intangivel (den Hertog e Bilderbeek, 1998). Os K/BS s6o compar6veis irs

indristrias high tech intensivas em tecnologia, s6o especializados, utilizam as TIC e

dependem do conhecimento ou da experiOncia profissional actuando em areas, tais

como, a consultoria, a formagdo, a inform6tica e a I&D, parecendo ter um papel

importante na inovagdo e sobretudo na difusdo da inovagdo (Antonelli,1999; Miles e/

al, 1995). Um trabalho de Antonelli (1998) sugere que os K/BS t6m um papel

fundamental no processo de inova96o, ao permitirem a penetragio de novas

tecnologias de informagdo e servigos relacionados, facilitarem a difusdo do

conhecimento dos servigos conhecimento intensivo e na criagdo e adopgdo de

inovag6es tecnol6gicas e organizacionais.

Por conseguinte, o papel desempenhado pelos KIBS no apoio e difusdo ao processo de

inovagdo dos seus clientes, foi dividido em tr6s tipos (Bilderbeek e den Hertog, 1997;

Miles et a1.,1995): (1) Facilitadores, apoiam o processo de inovagio das suas clientes

mas esse processo n6o foi originado pela empresa KIBS;(2) Transportadores, os K/BS

t6m o papel de transferir a inovagdo de uma empresa ou indristriapara a empresa do
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seu cliente, mas nao sao os criadores da inovagdo; (3) Recurso, a empresa dos KIBS

origina o processo inovador e na interacaSo com o seu cliente difunde a inovagdo.

Miles et al (1995) identificaram dois tipos de KIBS. O primeiro grupo s6o servigos

profissionais tradicionais, onde se incluem os servigos de contabilidade, apoio legal e

baseiam-se em sistemas administrativos de conhecimento especializado e neg6cio.

Este grupo 6 essencialmente utilizador de novas tecnologias. O segundo grupo 6

formado pelos denominados novos servigos relacionados com a tecnologia e com a

produgdo e transfer€ncia de conhecimento baseado em novas tecnologias, por vezes 6

denominado por |-KIBS, e inclui servigos de inform6tica, consultoria de soft'ware e

hardware, engenharia t6cnica e I&D. As empresas deste grupo produzem,

predominantemente, conhecimento para ser incorporado nos processos de produgdo

dos seus clientes, sendo intrinsecamente inovadores e facilitando a inovagdo nos outros

sectores (Roberts et aI,2000). A Tabela 3.7. apresenta uma gama de servigos e o papel

dos KIBSna inovagSo.

Tabela 3.7. Papel dos I(18,S na Inovagflo

Servigos "Renewol" Directamente relacionados com a inovagdo, por
exemplo a I&D e servigos de Consultadoria
Estrat6sica

Servigos "Routine" Contribuem directamentepara a manutengdo e gestdo
de vi[rios subsistemas e organizag6es, por exemplo:
servieos de contabilidade

Servigos "Complionce" Ajudam as organizagdes a lidarem com os aspectos de
natlreza legal e regimes de regulagdo, por exemplo,
servieos iuridicos e de auditoria

Serviqos "Networll' Facilitam a comunicagdo, a partilha de conhecimento
e flexibilizam a afectacIo de recursos

Fonte: OCDE,2006
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As recentes an6lises do Inqu6rito Comunit5rio ir Inovagdo (CIS) confirmam que este

sector 6 tecnologicamente orientado e um dos mais activos em terrnos de inovagdo

(Miles, 2003) ainda que maioria das inovag6es sejam criadas especificamente para um

cliente e tenham um uso subsequente relativo. Estes servigos funcionam como

interfaces com os clientes, assim tornam-se agentes intermedi6rios no sistema de

inovagdo. A maioria dos recursos humanos s6o altamente qualificados, e estSo

continuamente em aprendizagem ao longo da vida (Tomlinson e Miles, 1999). Dados

referentes ao Reino Unido revelam que os trabalhadores deste sector est6o mais

propensos a aprenderem novas mat6rias, a receberem formaglo, a trabalharem com

computadores e a transitarem entre diferentes tipos de trabalho. Neste contexto, Miles

(2003) sugere que os KIBS podem promover a mobilidade no mercado de trabalho e a

difusdo do conhecimento na economia. Atendendo i importincia destes servigos para

os outros sectores e empresas em geral estes tornam-se estrat6gicos para as economias.

3.10. Inovagfio nos Servigos: Promotores e Condicionantes

TrOs forgas poderosas modelam o ambiente competitivo, trazendo alterag6es sobre as

regras do jogo: a globalizagdo dos mercados e dos fornecedores de tecnologia, a

importdncia crescente da criagdo de redes como modelo de neg6cio e o aparecimento

de tecnologias de informagdo e de comunicagdo que facilitam o trabalho virtual e o

com6rcio electr6nico. Este riltimo aspecto, 6 apresentado como fonte de crescimento

da inovagdo de servigos. Evans e Wurster (2000) sublinharam que o tradicional quadro

de servigos que s6o oferecidos a um mercado mais vasto (mas altamente acessivel na

sua terminologia), ou, por outro lado, mais especializado e personalizado, destinado
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aos de maior poder de compra (mais rico) est6 inundado de bits pelas oportunidades

das tecnologias da web. Sendo possivel oferecer simultaneamente riqueza e

acessibilidade, e criar novos mercados. De acordo, com Tidd (2003), o desafio da

internet n6o compreende apenas as grandes empresas e as empresas de vendas a

retalho, pode implicar a sobrevivCncia de muitas PME, e este exemplifica com uma

empresa do sector do turismo. Uma pequena agOncia de viagens que passa a

disponibilizar via net os seus pacotes turisticos, podendo o consumidor reserv6-los no

conforto do seu lar a mais baixos pregos. Refere ainda o mesmo autor, que "n6o 6 de

admirar que tenha sido no sector das viagens que se verificou o maior nascimento de

empresas ponto.com, com nomes como lastminute.com e expedia constifuindo-se elas

pr6prias como actores da corrente dominante" (Tidd et a|,2003:6).

Neste contexto, h5 ainda a considerar a importincia do ambiente econ6mico e social

inerente i regido/regi6es como favorecedora ou n6o da inovagSo. Alguns estudos

comprovam a import6ncia das redes para a ciagdo e difusio da inovagdo. As

dindmicas do espago regional podem gerar relag6es a montante e a jusante da empresa

e aumentar a competig6o dentro de um espago que Porter denominou por cluster. As

transac96es que se desenvolvem nesse espago regional e as redes que se geram podem

melhorar a performance dos agentes econ6micos envolvidos, podendo a interacgdo ser

acompanhada de aprendizagem. Com o desenvolvimento das TIC essas redes

ultrapassam hoje o espago fisico do territ6rio. E actualmente consensual que o

contexto onde se desenvolve o processo de inovagdo, a capacidade para utilizar as

tecnologias, a forma como a empresa est5 organizada e a regido onde est6 localizad,a

s6o factores importantes no processo de acesso e difusdo da inovagdo. Harmmaakorpi
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(2002:5) defende que o sucesso econ6mico de uma regido "depende em grande parte

da qualidade das redes de inovagdo" e aponta um conjunto de indicadores que podem

determinar a din6mica do contexto regional para a inovagdo: a quantidade e qualidade

dos K1BS, a exist€ncia de recursos humanos qualificados, a exist6ncia de redes inter-

regionais entre empresas, a quantidade e qualidade dos recursos humanos da regi6o, a

capacidade da regido para transferir/difundir tecnologia. Os sistemas de inovagflo t€m

de se basear mais na partilha de conhecimento/aprendizagem do que propriamente na

tecnologia, na ciCncia ou em conhecimento mais codificado. E assumida a import0ncia

do conhecimento t6cito no sector dos servigos, contudo a compreensdo do conceito de

conhecimento t6cito e da sua relagdo com o desenvolvimento organizacional est6 ainda

por esclarecer de forma clara" (Hauknes, 1996:136).

O processo de inovagdo no sector dos servigos pode deparar-se com alguns obst6culos,

nomeadamente, a disponibilidade de trabalho qualificado; os efeitos negativos gerados

pela ineficiCncia das politicas legais e administrativas do Governo, bem como, o

sistema de impostos pode rcduzir os mercados potenciais para novos servigos (Sundbo

et al, 1999: 20); a falta de compet6ncias para desenvolver inovag6es e a falta de

capacidade organizacional para gerar novas ideias (Sunbdo et al, t999:21); a baixa

din0mica, em termos de empreendedorismo, por raz6es culturais que pode ser um

obst6culo d inovagdo (Sundbo et al, 1999: 2l); o financiamento dos projectos e uma

excessiva percepgSo de risco, em particular, nas PME; a protecado da inovagSo 6 um

problema em alguns servigos, sobretudo, nos que a inovagdo 6 incremental e mais

simples e a possibilidade de inovagdo 6 r6pida, ser o primeiro pode n6o trazer

vantagens. Estes obst6culos foram sintetizados por Preissl (1998) em tr6s barreiras i
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inovagSo nos servigos: regulamentagSo priblica e sistema fiscal; condicionamentos

financeiros da empresa e condicionamentos de gestSo e de pessoal.

Em termos gerais, as evid6ncias dos trabalhos empiricos demonstram um certo

consenso nas barreiras, restrigSes e impedimentos i inovagSo (Djellal e Gallouj, 1999),

sendo as principais barreiras citadas a escassez de recursos financeiros e a regulagdo e

burocracia existente.

Em suma, o peso do sector dos servigos nas economias desenvolvidas 6 inequivoco,

justificando-se a importdncia de mais estudos nesta 6rea, recente e pouco investigada

pelo contributo que podem dar para o seu conhecimento e compreensEo,

principalmente no que respeita dr inovagdo.
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CAPITULO IV. METRICA DO EMPREENDBDORISMO E DA
ErNovAQAo: MEDIDAS MICRO

MACROECONOMICAS

4.1. Nota Introdut6ria

O capitulo anterior dedicou-se i an6lise do sector dos servigos. Este capitulo tem por

objectivo identificar indicadores, vari6veis e modelos relevantes para a m6trica do

empreendedorismo e inovagSo3a nas pe.spectivas micro e macroecon6micas. Como foi

referido anteriormente, esta investigagdo considera empreendedorismo e inovagdo

como fen6menos interligados, considerando-se o empreendedor na perspectiva de

Schumpeter Q%$. Por esse motivo este capitulo identifica sobretudo medidas que na

literatura econ6mica est6o associadas d m6trica da inovagio.

E extremamente dificil medir inovagdo, podendo-se afirmar ser impossivel medi-la em

termos rigorosos, uma vez que a inovagdo cobre v6rias 6reas e actividades entre

empresas (Rogers, 1998). Na pr6tica quando se elabora um question6rio dever-se-6

selecionar ooa relqtively short definition for innovation and accept the fact that

respondents will use varying interpretations" (Rogers, 1998: 2). A palavra inovagdo

pode ser interpretada de forma diferente pelas diversas empresas dificultando a sua

medigSo. Por esse motivo, poder6 ser adequado utilizar um conjunto de medidas, e

seleccionar v6rios indicadores de inputs e de output adequados is caracteristicas do

sector ou do ramo empresarial que queremos estudar. A econometria poder6 ttazer

3a Sublinhe-se que a concepgSo adoptada por este trabalho associa os dois fen6menos dando, no entanto, um
maior Cnfase i inovagdo. Por esse motivo, este capitulo discute essencialmente medidas que em termos
cl6ssicos est6o associadas ao estudo da inovagSo.
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vantagens pois os estudos econom6tricos permitem a ligagdo entre os inputs de

inovagdo e os outputs mensur6veis (Rogers, 1998). A combinagdo de v6rios

indicadores e t6cnicas poder6 ser a forma para alcangar resultados mais fi6veis.

As medidas e modelos micro e macroecon6micos encontrados para mensurar a

inovagSo demonstram possuir condicionalismos que dificultam a sua medig6o. Uma

das dificuldades depreende-se com facto dos resultados da inovagSo serem alcangados,

em muitos casos, apenas no longo prazo.

Sublinhe-se que, por vezes a relagdo entre inputs de inovagdo e os seus resultados tem

uma natureza de longo prazo. Drucker considera que oothe progress of innovation is

uneven rother than continuous and the payoff rarely immediate" (citado por Perrin,

2002: 15). Georghiou sublinha que "that it can take considerable time for project

effects to become evident, e.g. refering to a Norwegian study indicating that some l2-

15 years are needed for outcomes to become clear" (citado por Perrin, 20O2: l5).

Neste contexto, h6 que considerar que o factor tempo pode enviesar resultados, logo

ser6 um aspecto a ponderar se possivel nos modelos.

Do ponto de vista macroecon6mico parece haver um desencontro entre os indicadores

e as caracteristicas especificas do sector dos servigos. Esta situagio deverS ser

ultrapassada atendendo ao peso do sector nas economias desenvolvidas. Pretende-se

neste capitulo discutir quais os melhores indicadores para medir inovagio nos servigos.

A titulo de exemplo o indicador nfmero de patentes, utilizado pela UE e pelos EUA,

pode n6o ser o melhor para medir a inovagdo nos servigosoowhich are often intangible

ond hampered (from research viewpoint) by a lack of data availobility. Were the
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manufacturing sector mainly uses patenting, serttices sectors rely on copyrights and

trademarks in intellectual property protection regimes " (Tan, 2004: 22). Um outro

aspecto referido por Tan, "indicators still exhibit bios towords manufacturing rather

thon services, a trend that a least in ocademia is under going ehange".

4.2. Medidas Microecon6micas

Do ponto de vista microecon6mico, afigura-se diffcil a medigdo da inovagSo, pois

neste caso, temos de atender ao pais (factores externos que influenciam a inovagdo,

tais como, politicas pirblicas, acesso a financiamento, disponibilidade de capital de

risco, cultura empresarial, entre outros), ao sector a que pertence a empresa (se 6

capital intensivo ou trabalho intensivo, se utiliza tecnologia, entre outros), is

caracteristicas da empresa (dimens6o, mercado, consumidores, localizagdo num

cluster, neg6cio de familia, qualificagdo dos recursos humanos, entre outros) e at6 ao

pr6prio empres6rio (avers6o ao risco, qualificagSo, entre outros).

A revisdo de literatura permitiu verificar que os modelos microecon6micos consideram

um conjunto de vari6veis que podem ajudar a explicar a inovagSo, passaremos a

identificar e a explicar a import0ncia de cada uma delas e a sua abordagem em

trabalhos de diversos autores.

4.2.1. Fungio de Produgio de Conhecimento

A consideragdo da criagdo de conhecimento como um factor end6geno ou ex6geno ds

empresas 6 um dos aspectos considerados. Na fungEo de produgdo de conhecimento,

formalizada por Griliches (1979) a empresa existe exogenamente o'and then engage in
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the pursuit of new economic lonwledge as an input into the process of generating

innovative activity" (Acs e Audretsch, 2003: 57). Neste contexto, teremos de

considerar inputs para a criagdo de conhecimento. A I&D (Investigagdo &

Desenvolvimento) 6 o indicador de inpul mais utilizado, e Cohen e Klepper (1991,

1992) consideraram-no como o principal recurso criador de novo conhecimento.

Contudo, alguns problemas se levantam quando pretendemos estimar empiricamente a

fungdo de produgio de conhecimento. Por um lado, os dados disponiveis para efectuar

os trabalhos, por outro os pr6prios modelos e medidas utilizadas, alertando alguns

autores para a inexist6ncia de medidas satisfat6rias para medir o novo conhecimento e

a sua contribuigdo para o progresso t6cnico o que pode tornar invi6vel a comparagEo

entre indristrias (Cohen e I,evin, 1989). Tendo em vista, a aplicagdo de indicadores que

sejam comuns aos servigos e d indristria e a relevincia que 6 dada na maioria dos

estudos a este indicador, este ser6 decerto um indicador a incluir nos estudos empiricos

desta investigagdo.

Na mesma linha, para a medigdo da mudanga tecnol6gica, e de acordo com Acs e

Audretsch (2003: 57) he que considerar tr6s aspectos fundamentais do processo

inovador "(l) a meosure of the inputs into innovative process, such as R&D

expensives, or else the share of the labour force accounted for by employees involved

in R&D octivities, (2) an intermediqte output, such os the number of inventions which

have been patented; or (3) a direct measure of innovative output". O indicador de

I&D, ainda que seja extremamente relevante, tem de ser por vezes encarado com

algumas reservas pois quando definimos inovagdo consideramos que esta era um

processo que conciliava tr6s aspectos: a invengdo, a difusEo e a comercializagdo e nem
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sempre o I&D abrange o ciclo completo, dai a necessidade de conciliarmos este

indicador com indicadores de output relacionados com a introdugdo de novos produtos

e servigos no mercado. Para garantir que um estudo empirico considere de forma

ampla o fen6meno da inovagdo h6 que conciliar os inputs com os ou@uts. Estas

consideragSes serSo tidas em linha de conta na parte empirica.

Dentro dos outputs, um dos mais discutidos 6 o uso de patentes na medigdo da

inovagdo. Contudo, e como jA foi referido anteriormente, este indicador deve ser

considerado com algumas reservas, pois nem sempre as patentes t6m uso comercial.

Muitas inveng6es patenteadas n6o d6o origem a inovagdes e a utilizagdo de patentes

diverge significativamente entre sectores, verificando-se que no sector dos servigos as

patentes s6o menos importantes do que na indristria, isto 6 os servigos revelam menor

propensdo para patentear, o que se deve d nafureza dos produtos comercializados,

podendo as patentes na economia do conhecimento tornarem-se menos adequadas

(Johnson, 2000: 15). Factor que se deve a estas n6o capturarem toda a inovagSo

realizada actualmente, ou seja, muitas invengdes que se transformam em inovagdo n6o

est6o patenteadas. (Acs e Audretsch, 2003:58). Mansfield (1984) explicou porque a

propensSo para inovar varia tanto entre mercados e indriskias, referindo que o valor e o

custo individual das patentes varia entre indristrias, ocasionando o ndo patenteamento

de muitas invengdes.

No caso dos servigos o indicador I&D interno ou intramural dever6 ser considerado,

mas pode-se introduzir outros indicadores, nomeadamente com o I&D externo,

extramural ou em outsourcing, as aliangas e redes de cooperagEo para a inovagdo. Nos

estudos empiricos desenvolvidos no dmbito desta investigagdo ter-se-6 essa
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preocupagao, e tentar-se-6 responder a algumas quest6es que pennanecem com

respostas incompletas, nomeadamente a comparagSo modelos baseados nestes

indicadores nos sectores da indristria e dos servigos.

A imaterialidade e intangibilidade que caracteiza os servigos implica "a modification

of the traditional treatment of R&D in firm surveys" (Licht, 1999: 6\. Sugerindo outro

tipo de indicadores de inputis. Pela reiterada relevdncia deste tipo de inovagdo no

sector dos servigos, e por se encontrarem ainda escassas referOncias empiricas a esta

tipologia nos estudos empiricos, a esta investigagdo cumpre dar essa resposta

considerando a inovagEo organizacional no estudo empirico desenvolvido sobre

inovagSo nos servigos.

A natureza intangivel de muitos servigos, a coincid6ncia entre a produgSo e o consumo

e a impossibilidade de armazenagem s6o alguns dos factores que dificultam o seu

estudo. Licht et al (1999:.7), apontou alguns desses factores: a inovagdo nos servigos

est6 mais relacionada com a forma como os servigos sdo distribuidos, assim "the

productivity measurement in services arising due to the use of new technologies is

dfficult"; as alterag6es tecnol6gicas, estdo muitas vezes associadas 'owith the number

of the hours during which a service can be delivered or with improvements in the

spatiol dimension of services"; e alertou tamb6m para a necessidade de considerar

medidas que tenham em conta a heterogeneidade do sector e o elevado nrimero de

pequenas e m6dias empresas e para as suas caracteristicas referindo que "SME's of

3s Inovagao organizacional medida atrav6s da formagio dos recursos humanos; marketing; estatisticas de
propriedade intelectual relacionadas com marcas, marcas registadas; aquisigio externa de I&D e tecnologia;
despesas com tecnologias de informagio e comunicagSo; composigSo dos investimentos (equipamentos;
aquisigSo conhecimento extemo, investimento em capital humano, marketing).
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sen)ice's sector traditional segments (e.g. corriers, logistics, trade) do often not

possess the internal resources to exploit the opportunities of the information and

communicotion technologies. SME's are substantiol problems to overcome in odapting

modern I&C technologies. The start up costs of these new technologies includes not

only capital investment directly required for this purpose, but also the substantial

indirect outlayfor generating the requisite ltuman capital. " (Licht, 1999:39).

Resumindo, ainda que o indicador I&D seja alvo de algumas criticas, os estudos dos

diversos autores demonstram que este n6o ser6 de desprezar que quisermos estudar a

importAncia dos inputs de conhecimento, ainda que se alerte para a necessidade de

conciliar com indicadores de output e com outros indicadores de input como o I&D

externo ou em outsourcing e as parcerias para a inovagdo. SenSo veja-se que muitos

dos paises considerados inovadores t6m maiores taxas de I&D, paises com poucos

outputs (patentes) s6o em regra menos desenvolvidos. Paralelamente, sectores

inovadores tendem a ter maior afectagdo de I&D (Acs e Audretsch, 2003), o que nos

leva a considerar estes indicadores associados a outros podem aumentar a fiabilidade

dos estudos.

Ndo retirando o interesse dos indicadores discutidos e alvitrados pelos diversos

estudos, consideramos que o investigador dever6 sempre considerar a adequagEo dos

indicadores ds caracteristicas da populagdo que pretende estudar e aos dados

disponiveis, nesta perspectiva, estamos conscientes que n6o existem indicadores

ideais, mas tentar-se-5 escolhC-los recorrendo a crit6rios de adequagdo d populagdo, ao

objecto de estudo e ir informagio de que dispomos.
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4.2.2. A Dimensfio da Empresa

A importdncia da dimensdo da empresa para o empreendedorismo e inovagdo tem sido

um factor muito discutido. Inicialmente, considerava-se que a inovagdo estava

associada a empresas de grande dimensIo com poder de monop6lio (Schumpeter,

re42).

O dominio do mercado era um pr6-requisito para a aceitagdo do risco e das incertezas

associadas ao processo de inovagdo. De acordo, com Acs e Audretsch (2003) foram

identificados cinco factores que favorecem a inovagdo nas grandes empresas. Primeiro,

considera-se que o processo inovador exige elevados custos fixos (Comanor, 1987;

Galbraith, 1956). Segundo, apenas as grandes empresas com poder de mercado

conseguem apropriar os retornos econ6micos da I&D (Cohen et al, 1987; Cohen e

Klepper, 1991, 1992; Levin et al, 1985, 1987). Terceiro, o investimento em I&D 6

arriscado, o que vulnerabiliza as pequenas e m6dias empresas a investirem uma

proporgdo elevada dos seus recursos num irnico projecto. Assim as grandes empresas

ter6o maior facilidade em encontrarem aplicagEo para os resultados incertos da

actividade inovadora (Nelson, 1959). Quarta, as economias de escala na produgdo

podem gerar economias de gama para a I&D, sendo que, as economias de escala na

promogdo e distribuigEo facilitam a penetragSo de novos produtos, e habilitam as

grandes empresas a obterem maiores lucros da inovagSo (Sherer, 1991). E, por riltimo,

a quinta, a inovagio representa em termos relativos um maior custo para uma pequena

empresa do que para uma grande empresa.
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Estudos efectuados, relacionando a dimensdo com as despesas em I&D, apresentam

resultados contradit6rios. Alguns concluiram que a intensidade de I&D aumenta com a

dimensSo da empresa (Scherer, 1984; Soete,1982), outros, que a I&D aumenta mais

do que proporcionalmente do que a dimensdo da empresa, para as pequenas empresas

(Bound et al,1984).

Quando se relacionam as patentes com a dimensdo os resultados s6o mais claros. O

nfmero de inveng6es patenteadas aumentam menos do que proporcionalmente com a

dimens6o da empresa (Bound et al,1984; Scherer, 1982). Schwalbach e Zimmermann

(1991) confirmaram para a Alemanha que a propensdo para patentear 6 mais pequena

nas grandes empresas do que para as m6dias empresas.

Neste contexto, surgiram algumas discussdes sobre quais os factores justificativos para

que algumas pequenas e m6dias empresas fossem mais inovadoras. As justificagdes

avangadas depreendem-se com algumas caracteristicas das pequenas empresas em

contraponto com as grandes empresas. Nomeadamente, as estrufuras de gest6o, a

organizagdo burocr6tica menos flexivel e mais avessa ao risco, as deseconomias de

escala inerentes ao processo burocr6tico das grandes empresas (Link e Rees, 1990;

Rothwell, 1989; Scherer, l99l). Concluindo-se que as PME beneficiam de ambientes

menos burocr6ticos favorecedores da inovagdo.

Os estudos parecem confirmar que as pequenas e m6dias empresas, em determinados

sectores, contribuem significativamente para a inovagSo e para as alterag6es

tecnol6gicas, ainda que em sectores como a indfstria farmac0utica e a biotecnologia,

por exemplo, a dimensdo se associe a inovagdo (Acs e Audretsch, 2003). Por6m, os
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resultados n6o s6o claros e a dimensdo 6 uma vari6vel a considerar em qualquer estudo

desta natureza.

4.2.3. Estrutura de Mercado

Estudos realizados sobre como a estrutura e concentragEo de mercado influenciam a

apropriagdo dos retornos do processo inovativo, concluem que elevadas quotas de

mercado conferem maior apropriabilidade dos beneficios da I&D (Scherer, 1983), que

uma maior concentragIo industrial afecta positivamente a I&D (Cohen et al, 1987;

Levin et al, 1987; Scott, 1984) e, ainda que uma maior concentrag6o industrial

favorece a captura de rendas da inovagdo, incentivando o processo inovador (Acs e

Audretsch, 2003).

A relagdo entre as barreiras i enJrada nos mercados e a inovagdo das empresas, foi

estudada por Comanor (1987) verificando que quando as barreiras i entrada s6o muito

baixas o incentivo a inovar 6 muito pequeno, porque as rendas associadas i inovagio

desaparecem rapidamente e quando barreiras d entrada s6o elevadas os incentivos a

inovar tamb6m se reduzem. Por conseguinte, nas sifuagdes extremas de concorr6ncia

perfeita ou de monop6lio, num caso a apropriagdo das rendas 6 t6o pequena que

desincentiva noutro a protecgdo e inexist€ncia de concorr€ncia n6o justificam a

afectagdo de recursos d inovagSo.

Acs e Audretsch (2003:69) concluiram que n6o 6 apenas a estrutura de mercado que

influ6ncia a actividade inovadora mas tamb6m a dimensdo da empresa, justificando as

diferengas entre taxas de inovagdo entre grandes e pequenas empresas por quatro

t45



factores "(l) the degree of capital intensity; (2) the extent to which an industry is

concentroted, (3) the total innovative intensity and (4) the extent to which an industry

is comprised of small business. In particular, the relative innovative advantage of

large firms tends to be promoted in industries that are capital intensive, advertising

intensive, concentrated and highly unionized". Esta secaSo confirma a necessidade de

considerar o tipo de mercado no estudo da inovagdo e de associS-lo ir vari6vel

discutida na secgdo anterior.

4.2.4. O Contexto Geogrifico

O contexto geogr6fico das empresas influencia a sua propensdo para inovar,

comprovando-se que em locais mais dindmicos e inovadores se geram efeitos spillover

sobre o conhecimento criado por umas empresas que 6 apropriado por outras empresas

(Jaffe, 1986).

Neste contexto vilrios estudos reforgam a relevdncia do contexto geogr6fico,

nomeadamente dos clusters (Porter e Stern, 2001) ou dos clusters geogr6ficos (Cooper

e Folta, 2000). A dindmica destas regides pode gerar externalidades positivas e

potenciar a inovagfio. Estas externalidades positivas geradas pela localizagdo

geogr6fica acabam por formar fronteiras, limitando as regides mais dinimicas e

inovadoras (Audretsch e Feldman, 1996; Jaffe, 1989; Jaffe, 1986; Trajtenberg e

Henderson, 1993) e relacionam a propensdo para inovar com o clustering de indristrias

com caracteristicas especificas e d import0ncia dos spillovers de conhecimento

(Anselin et aL,2000; Audretsch e Feldman, 1996; Audretsch e Stephan, 1996).
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A aglomeragdo das indtistrias em determinadas regi6es podem potenciar o

empreendedorismo (Porter, 1980) vma yez que podem gerar activos, tais como,

acordos entre empresas, acordos t6citos, efeitos de aprendizagem, vocabul6rio pr6prio

especializado, transfer6ncia de conhecimentos e um reforgo da performance das

estruturas de govemagdo (Scott, 1999). O estudo empirico que encelra uma abordagem

de caiz mais microecon6mico atrav6s do modelo integrado, tentar6 de alguma forma

integrar a vari6vel localizagdo, e aferir se existem diferengas entre regiSes, ainda que o

objectivo desta investigagdo n6o seja um estudo mais baseado no contexto geogr6fico.

De acordo com Feldman (1993) o clustering empresarial permite mitigar a incerteza

inerente i inovagdo, uma vez que a proximidade permite a troca de ideias, a discussdo

de solug6es para problemas, e o acesso d informagdo ajudando a reduzir a incerteza.

Verificando-se que as empresas inovadoras tendem a localizar-se em regi6es onde

existem recursos e de sucesso no hist6rico da regi6o. Estes recursos ndo sdo apenas

recursos fisicos, mas sdo sobretudo capital intelectual, know-how e redes de contactos

que potenciam o empreendedorismo e a inovagSo.

4.3.Medidas Macroecon6micas

Os modelos macroecon6micos desenvolveram-se a partir da d6cada de 60, no dmbito

das teorias neocl6ssicas, cujo grande impulsionador foi Solow (1957) com a fung6o de

produgSo agregada.

Os modelos macroecon6micos tendem a relacionar inovagdo e empreendedorismo,

numa fase inicial, com o progresso t6cnico (Solow, 1957) e com a produtividade
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(Kaldor, 1961), actualmente com o crescimento econ6mico (Global Entrepreneurship

Monitor, 2005) e com o desenvolvimento econ6mico atendendo ao seu impacto

positivo sobre o crescimento do PIB e sobre o emprego (Carree e Thurik, 2003).

Os modelos Schumpeterianos centram a sua an6lise na I&D como impulsionadora do

crescimento atrav6s da sua ac96o sobre as alteragOes tecnol6gicas - processo de

destruigdo criadora - (Agion e Howitt, 1997).

Os modelos agregados de crescimento end6geno tratam as actividades geradoras de

inovagdo como algo abstracto e consideram o conhecimento como mais um bem de

capital. N6o 6 vulgar estes modelos considerarem o empreendedorismo como forga

motriz do desenvolvimento tecnol6gico e econ6mico (Carree e Thurik, 2003).

Existem, no entanto, algumas excepg6es. A primeira 6 o modelo de destruigdo criadora

de Agion e Howitt (1997), a segunda 6 o modelo de estrutura end6gena do mercado de

Peretto (1998, 1999a,1999b), e a terceira 6 o modelo de imitagdo de Schmitz (1989).

Agion e Howitt (1997) concluem existirem vi[rios factores para o crescimento

econ6mico, nomeadamente a estrutura de mercado, a acumulagio de capital e a

inovagdo como processos complementares e o papel dos empreendedores (na aplicagdo

de conhecimento e narealizagdo de investimentos que visam o lucro).

O modelo de Peretto (1998, 1999a, 1999b) considera a exist6ncia de um mercado

end6geno, onde um conjunto de empresas, de onde se destacam as monopolistas,

investem em I&D e geram retornos. A diferenga entre o nfmero de empresas e os

retornos de I&D s6o determinados pelo trade-offentre as economias de escala internas

e externas. Os empreendedores t6m um papel fundamental, atrav6s do investimento em
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I&D, quer na fase de invengSo, quer na de comercializagdo e ainda na criagdo de

empresas.

Schmitz (1989) apresentou um modelo onde relacionava actividade empreendedora

com crescimento econ6mico. Contudo o papel do empreendedor 6 mais limitado

porque6odeimitador.

Ser6 relevante atender ds diferengas atribuidas ao papel do empreendedor nos tr6s

modelos. Nos dois primeiros com um papel mais activo na aplicagSo do conhecimento,

e, no fltimo, como imitador. Ser6 relevante reflectir sobre estes pap6is nos estudos

empiricos a desenvolver nesta investigagdo.

Contudo, ainda que se tenham desenvolvido v6rios modelos macroecon6micos, a

forma mais vulgar de medir inovagdo do ponto de vista macroecon6mico 6 a dos

pain6is de inovagdo. Estes contemplam um conjunto de indicudor"r, alguns comuns

entre diversos paises, permitindo a comparagSo da perfornance inovadora entre paises.

4.3.1. Pain6is para Medir Inovagflo

4.3.1.1. Os Contributos do Manual de Oslo

A partir da d6cada de 80 comegou a haver uma maior preocupagdo com o processo de

inovagdo, confirmando-se a sua importdnciapara o crescimento da produtividade e do

emprego. Neste contexto, verificou-se que os dados quantitativos e qualitativos

essenciais d concretizagio e avaliagdo das politicas eram limitados e parciais, o que se

devia d dificuldade de comparagdo internacional e i medigSo das actividades de
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inovagdo das ernpresas. Assim, surge o Manual de Oslo, o qual pretendia servir de

orientagSo para a recolha de dados sobre inovagdo tecnol6gica. Foi elaborado em

cooperagSo com o Nordic Industrial Fund (Fundo Industrial N6rdico) em resposta ds

recomendagdes feitas pelo National Experts on Science ond Technologt - NESTI

(Grupo de Especialistas Nacionais em Ci6ncia e Tecnologia) da OCDE.

O Manual de Oslo integra o conjunto de documentos conhecidos como Frascati

family, e passa a ser o principal documento de referOncia internacional para a recolha e

an6lise de dados relativos is actividades de inovagdo. A primeira edigio do Manual foi

adoptada como refer€ncia para aferigdo das actividades de inovagdo na indirstria da

maioria dos paises-membros, e serviu de base i elaboragdo do Community Innovation

Survey da Comissdo Europeia. A segunda edigio do Manual de 1997 adopta a

estrutura original de conceitos, definig6es e metodologias e passa a considerar um

maior nfmero de indfstrias. A terceira edigdo do Manual de Outubro de 2005, foi

actualizada considerando a importincia de conhecer o processo de inovagdo e os seus

impactos econ6micos, pela primeira vez analisa a inovagSo tecnol6gica e as relagdes

entre os diferentes tipos de inovagdo, acrescentando um anexo sobre a implementagio

de inqu6ritos d inovagSo em Paises em Vias de Desenvolvimento. A tradugdo do

Manual em viirios idiomas permitiu a realizagdo de pesquisas e estudos com conceitos

padronizados.
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4.3.1.2. O Painel Europeu de Inovagio

O Painel Europeu de Inovag6o36 conhecido por European Innovation Scoreboord

(EIS) foi desenvolvido no decorrer da Cimeira Europeia de Lisboa em 2000. Comegou

por considerar a inovagio em alta tecnologia, utilizando um conjunto de indicadores

com o intuito de acompanhar o progresso da Uni6o Europeia no cumprimento das

metas da Cimeira de Lisboa, nomeadamente uma Europa mais competitiva, dindmica e

uma economia baseada no conhecimento capaz de crescer de forma sustentada criando

mais e melhores empregos e com maior coesSo social. O EIS 6 um "Summary

Innovation Index" e 6 calculado para medir a performance inovadora dos paises da UE

epara comparar os paises daUE-ZS com o Jap6o e com os EUA.

O primeiro EIS, de 2002, continha 17 indicadores principais que sumariavam os

principais motores e outputs da inovagdo. Estes indicadores dividiam-se em quatro

grupos: recursos humanos para a inovagdo (5 indicadores); criagio de novo

conhecimento (3 indicadores divididos por patentes EPO37 e USPTO3s); transmissdo e

aplicagEo de conhecimento (3 indicadores); e finangas, outputs e mercados (6

indicadores). Contudo alguns indicadores ndo foram actualizados devido a atrasos na

execugdo do terceiro Inqu6rito Comunitiirio ir Inovagdo.

Em 2003, o EIS j6 continha 20 indicadores e cobria 32 paises. Em 2004, o EIS

examinou pela primeiravez as diferengas entre sectores, concluindo que o sector mais

36 A UE utiliza um conjunto de instrumentos para recolher informagio sobre inovagio. O EIS e o CIS s6o os
dois principais instrumentos e estSo interligados. O EIS utiliza para a construgdo do indicador informagSo
fomecida pelo Eurostat e pelo CIS.
" European Patent Office
38 United States Patent and Trademark Office
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inovador da Uni6o Europeia 6 o do equipamento electr6nico e 6ptico e o menos

inovador 6 a indristria t6xtil. Confirmou, ainda que as diferengas entre a UniSo

Europeia e os EUA ndo se reduziram com a Agenda de Lisboa, havendo uma

supremacia dos EUA em nove dos 1l indicadores utilizados para comparar a

performance entre as regiSes.

O European Innovation Scoreboord (EIS) de 2005 cobre os 25 paises da UniSo

Europeia, a Bulgriria, a Rom6nia e a Turquia, os paises associados Isl6ndia, Noruega e

a Suiga e os EUA e o Jap6o. Utilizou 26 indicadores3e organizados em cinco

categorias, divididas em dois temas:

hputs de Inovagdo

I Forgas Motrizes da inovagSo (5 indicadores) que medem as condig6es estruturais

requeridas para o potencial de inovagdo;

2 Ciagdo de Conhecimento (5 indicadores) que medem o investimento em I&D;

3 Inovagdo e Empreendedorismo (6 indicadores) medem o esforgo para inovar

efectuado pelas empresas.

Ouputs de lnovacdo

I Aplicagdo (5 indicadores) medem a performance, expressa em termos de actividades

de neg6cio e o valor acrescentado pelos sectores;

2 Propriedade intelectual (5 indicadores) medem os resultados alcangados em termos de

kow-how.

3e A informagdo para a construgSo dos indicadores foi recolhida do CIS, das bases de dados de I&D e de
outras bases de dados oficiais (OCDE, 2006c).
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Os resultados confirmaram a lideranga da Su6cia, Finldndia e Suiga, seguidas pela

Alemanha e Dinamarca e sugerem que a distdncia entre a UE os EUA ndo se

eliminar6 num prazo inferior a 50 anos.

O EIS de 2005 introduziu pela primeira vez uma an6lise de efici6ncia que tenta

identificar como os paises conseguem transformat inputs de inovagio em outputs,

atrav6s do cSlculo de um r6cio entre um indice composto de inputs (educag6o,

investimentos em inovagio, entre outros, contendo 16 indicadores) e de outputs que

transformam activos de inovagdo em resultados (vendas das empresas por produtos

inovadores, emprego em sectores de alta tecnologia, patentes, entre outros, contendo

l0 indicadores). Neste indicador, a Finldndia, a Su6cia e a Suiga aparecem

posicionados nos primeiros lugares.

Estes resultados s6o justificados, em parte, pelas caracteristicas da procura. De

acordo com o Innobarometer (2005), uma procura mais sofisticada pode ser uma

forga motriz para a inovagSo nos produtos e servigos, uma vez que as empresas no

seu mercado dom6stico sdo obrigadas a desenvolver respostas para uma procura

mais exigente preparando-as para mercados internacionais sofi sticados.

A Figura 4.1 apresenta o posicionamento dos paises face ao indice de Inovag6oa0.

o0 Este indicador tem vindo a ser desenvolvido e pretende recolher de forma mais precisa a inovaglo por
sector econ6mico e por regiSo. Pretende ainda melhorar a informagEo sobre difusdo do conhecimento e da
tecnologia e sobre inovagio organizagSo e de marketing, em particular atrav6s de novas alterag6es previstas
para o pr6ximo CIS em 2008.
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Figura 4.l.Indice de Inovagflo
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Fonte: European Commission, 2005 a)

Tendo por base 16 indicadores compar6veis entre UE, EUA e Jap6o, o estudo confirma

a distdncia entre a UE e os EUA e Jap6o. Este distanciamento justifica-se pela

performance de tr6s indicadores: patentes (USPTO), populagSo com ensino secund6rio

e despesas em TIC.

4.3.1.3. O indice de Inovagio dos EUA

De acordo com Porter e Stern (1999) o objectivo central do indice de Inovagdo dos

EUA (Innovation Index) 6 ciar um benchmark da capacidade inovadora dos EUA,

indicando quais as escolhas politicas e afectagdo de recursos que mais afectam a

inovagdo (inovagOes comercializ6veis) no longo prazo.

O Innovation Index vai medir qual a contribuigdo de um conjunto de vari6veis (Tabela

4.1.)para a capacidade inovadora.
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Tabela 4.1. Variiveis do Innovation Index (EUA)

Fonte: Porter, Stern, 1999:.79

Este indice, tal como, o europeu, pretende comparar a performance inovadora entre

paises. Um estudo rcalizado para o periodo entre 1973 e 1995, mostra-nos os

resultados para um conjunto de paises seleccionados. Relativamente aos EUA, o

Innovation Index reflecte uma queda entre 1975 e l995at, e de acordo com projec96es

efectuadas por Porter e Stern (1999) esta tend6ncia manter-se-6, o que reflecte alguns

padrdes, nomeadamente um declinio na taxa de crescimento da I&D, estagnagSo das

despesas em educagdo em proporgdo do PIB, uma queda na abertura ao com6rcio

internacional e um crescimento mais lento no PIB per capita. Esta tend6ncia de

desaceleragdo parece ter coincidido com o final da guerra fria a que se associou um

desinvestimento do estado em determinadas 6reas.

o' Nao foi possivel encontrar dados mais recentes, pelo que se decidiu introduzir os dados deste periodo, por
se considerar a relevdncia deste estudo.
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H6 que atender ao facto de o Innovation Index ndo medir a capacidade dos paises em

comercializarem a sua tecnologia, numa perspectiva de curto prazo, centrando-se

essencialmente numa perspectiva de competitividade no longo prazo.

4.4. Problemas na M6trica da Inovagflo

Nesta secgdo discutem-se os mais correntes problemas identificados na m6trica da

inovagdo.

Na medigdo um dos aspectos a considerar ser6 a clara defrnigdo de conceitos. O

primeiro 6 o de inovagdo versus imitagio. InovagSo serS algo novo para a empresa,

para o sector e para o mundo, no entanto, o Community Innovation Survey, considera

inovagSo como algo que apenas 6 novo para a empresa, o que poder6 ser interpretado

como imitagdo, verificando-se que "cerca de 10-80% do que as empresas interpretam

como inovagdo ndo 6 novo para o sector 6 de facto imitagdo" (Unger, 2005: 2l).

Contudo, estando conscientes desta limitagdo da base de dados que ser6 utilizada em

dois dos estudos empiricos desta investigagdo, sabemos ser dificil para as empresas

identificarem se o seu produto ou servigo 6 novo para o mercado onde operam e se o 6

tamb6m em termos globais. Neste sentido, nos estudos empiricos considera-se como

pioneira a empresa que insere um novo produto ou servigo no mercado onde opera e

como imitadora, em contraposigdo, aquela que apenas introduz um novo produto ou

servigo que ndo 6 novo para o mercado.

E consensual a dificuldade em medir inovagio de uma forma rigorosa, de acordo com

Rogers "innovation covers an extremely broad range of activities witch varies between

156



firms" (Rogers, 1998:2). Na pr6tica quando uma entidade langa um question6rio corre

sempre o risco de os inquiridos terem a sua pr6pria interpretagSo do conceito de

inovagdo, de acordo com o mesmo autor as entidades devem estar preparadas e

"accept the fact that respondents will use varying interpretatiozs" (Rogers, 1998: 2).

Na verdade, o termo inovagSo pode ser interpretado de maneiras diferentes pelas

empresas, o que dificulta a sua medig6o.

Muitas vezes as inovag6es s6o identific6veis ex post, pois torna-se dificil definir em

concreto quando a invengdo se transforma em inovagio, sendo a avaliagdo realizada it

posteriori. Neste contexto, a dificuldade em determinar no tempo a ocorr6ncia da

inovagdo, pode ser outro aspecto que dificulta a sua medigdo.

Schumpeter mostrou ser possivel uma abordagem microecon6mica na perspectiva da

empresa. A sua abordagem em cadeia -invengSo-inovagdo-difus6o- facilita a aplicagio

de medidas de input e de output, ainda que como j6 foi discutido antes, por vezes,

algumas destas medidas apresentam limitagdes. Procurar-se-6 ter em mente estas

considerag6es e adoptar uma pan6plia de indicadores que tornem possivel a medigdo

do processo inovador.

4.5. A Medigio da Inovagio nos Servigos

Nos tiltimos anos, foram desenvolvidos indicadores para medir a inovagdo, com o

objectivo de a comparar entre sectores, e, entre paises.

A maioria dos indicadores do EIS foi pensada essencialmente para o sector industrial,

o que justifica que alguns indicadores sejam pouco apropriados irs caracteristicas do
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sector dos servigos. Confudo, a terciaizagdo das economias dos paises mals

desenvolvidos imp6s alterag6es. De acordo, com dados da OCDE (20O5b) os servigos

t6m-se expandido nas d6cadas recentes e representavarn 70%o do valor acrescentado

nos paises da OCDE. O mesmo relat6rio indica que alguns servigos s6o mais

inovadores do que a indfstria, por exemplo, os K1BS. Contudo, nos servigos "a forma

como se processa a inovagdo 6 menos compreendida (...) comparativamente com a

indristria muitas inovag6es nos servigos ndo s6o tecnol6gicas e resultam de pequenas

melhorias incrementais no processo e procedimentos que n6o requerem I&D formal"

(OCDE,2005b: 5).

A inovagdo torna-se bastante mais dificil de estudar nos servigos. Enquanto no caso da

indristria, uma invengio pode ser mais facilmente transformada num produto

patenteado protegido da imitagdo no caso dos servigos a sua nattrezae caracteristicas

dificultam a invengdo com car6cter disruptivo, pois s6o facilmente imit6veis, o que se

traduz numa maior prevalOncia de inovag6es de car6cter incremental. A estrat6gia de

introduzir melhoramentos, em vez de um novo servigo, justifica-se pela necessidade de

minimizar o risco e evitar o efeito de boleiaa2.

Quando nos reportamos ir inovagIo nos servigos o desafio da m6trica 6 ainda maior. A

intangibilidade, o consumo e produgdo em simultdneo, a impossibilidade de

armazenamento, s6o algumas das caracteristicas que dificultam a medigdo da inovagio

nos servigos.

a2 Efeito tamb6m conhecido por "free ridef' 6 associado a bens com caracteristicas de bens priblicos .
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Acresce a dificuldade nalguns casos em distinguir inovagSo nos servigos de

diferenciag6o, sendo mesmo referido num relat6rio da Eurostat (1995) que algumas

inovag6es (tais como, novos fundos, seguros, entre outros) podem ser visto

inicialmente como uma diferenciagdo em produtos existentes. Contudo quando o

crit6rio para definir inovagdo for a aplicagSo de nova tecnologia produzindo novos

conhecimentos, alguns desses produtos podem serem considerados inovag6es, ainda

que incrementais.

Evangelista, Sirilli e Smith (1998:12) apontam que, para medir inovagio nos servigos,

hA que considerar tr6s dimens6es: o'a disting6o entre produto e processo; a

identificagdo dos principais componentes das actividades inovadoras e despesas em

inovagdo e a medigSo do impacto econ6mico da inovag6o".

Alguns estudos parecem mostrar que algumas vari6veis sdo fundamentais para a

medigdo da inovagSo nos servigos, nomeadamente, os recursos humanos, o

investimento em bens de capital, a estrutura organizativa das empresas e o

empreendedorismo. Ao inverso, algumas vari6veis usualmente utilizadas nos

inqu6ritos efectuados pela Uni6o Europeia e E.U.A., nomeadamente as patentes

parecem ser menos precisos na medig6o da inovagdo nos servigos. Nos estudos

empiricos apoiados no CIS III, integrar-se-6 a vari6vel empreendedorismo numa

concepgdo mais associada d criagdo de empresas (Gartner, 1989) atrav6s da escolha da

rinica vari6vel da base de dados que permite essa relag6o, a idade das empresas.

As caracteristicas dos servigos dificultam a sua exportagdo, sendo muitos considerados

como bens n6o transaccion6veis. Contudo, alguns estudos mostram que as empresas
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que exportam ou que tem capital estrangeiro (multinacionais) tendem a ser mais

inovadoras. (Frenz e Ietto-Gillies, 2003, Licht et al, 1999: 10; Sarkar e carvalho,

2007). E assumida a import6ncia da qualificagdo dos recursos humanos neste sector, o

que se justifica pela ligagSo entre a prestagdo do servigo e a sua produgSo. o

conhecimento t6cito e as rotinas organizacionais s6o uma mais valia para a empresa e

podem ser um factor de diferenciagdo face ir concorr€ncia, "employee experience and

expertise that constitute the know-how of service providers". (Licht et ql,1999:15). O

investimento em bens de capital, sobrefudo quando est6o relacionadas com a compra

de equipamento associado ds TIC t6m um efeito positivo sobre a inovagdo nos

servigos, uma vez que tornam a sua distribuigdo e comercializagdo mais "friendly"

para os clientes. Como afirmam os autores esta vari6vel est6 o'closely related to

innovation activities amount one quarter of the total innovation expenditure, service

which is reloted to ICT" (Licht et al,1999: l5).

Os aspectos de natureza ndo tecnol6gica associados d organizagio parecem ser

relevantes para medir inovagdo nos servigos. O aumento da produtividade nas

organizagdes no irltimo s6culo deveu-se essencialmente a inovagdes organizacionais,

por exemplo o fordismo e o neo-fordismo, o sistemaTust in time dosjaponeses, entre

outras (Sanidas, 2005: 24-25). No sector dos servigos a inovagdo 6 muitas vezes

customizada, ou seja, para resolver problemas que surgem, virada para o cliente, tendo

um car6cter incremental. A naireza da inovagdo neste sector determina a necessidade

de encontrar novas formas de medir inovagdo incluindo as dimensdes "n6o-

tecnol6gica" e alguns indicadores d,e l*towledge managemenl aplic6veis em termos

micro econ6micos irs empresas. A dificuldade em definir o que 6 um servigo traduz-se
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na dificuldade em medir a sua perfornance "output can generally be characterised as

being o/'intangible nature " (Nielson, 2004:3).

Neste sector, em termos organizacionais verifica-se uma forte sinergia entre a

introdugdo de novas formas de organizagSo e a performance e capacidade inovadora da

empresa. Johnson (2000) refere que a empresa de servigos se deve estabelecer como

uma organizagdo que aprende, caructeizada pela descentralizagio das

responsabilidades, pelo trabalho em equipa, pela mobilidade dos empregados entre os

departamentos e pelo investimento em forma96o.

Em suma, podemos constatar que a medigSo da inovagSo nos servigos exige o recurso

a uma pan6plia de indicadores que cubram a inovagdo tecnol6gica e n6o tecnol6gica.

Por esse motivo, alguns modelos mais cl6ssicos, tais como, as curvas S (tecnologia)43,

o modelo de inovagSo disruptiva de Christensens (2000) e o model o do design

dominante de Utterback4s 11994) consideram essencialmente aspectos de car6cter

tecnol6gico, e foram desenvolvidos a pensar no sector industrial, sendo dificil adapta-

los aos servigos. Estas consideragdes levam-nos a reflectir sobre a necessidade de

a3 A curva S descreve a evolugSo da performance tecnol6gica durante um determinado periodo, sendo muito
ylilizado para descrever o ciclo de vida da tecnologia.4 Refere-se a inovaqdo (no produto) sustent6vel ou disruptiva. Sendo o entendimento de inovagdo
sustentdvel semelhante ir inovagSo incremental, isto 6, as empresas tentam melhorar a performance dos
produtos para reforgarem a sua posigSo de mercado. Enquanto que, a inovagio disruptiva, provoca uma
ruptura com os produtos existentes no mercado, oferecendo produtos com menos atributos dos existentes
pelo menos no inicio, mas que v5o conduzir ao insucesso dos anteriores lideres de mercado. A an5lise
baseia-se em produtos que encerram forte componente tecnol6gica, sendo dado o exemplo da indristria de
discos rigidos.
o5 Estuda os diferentes passos do ciclo de vida da tecnologia. Numa primeira etapa, existem diversas
variagSes nos produtos ou servigos, n5o havendo um padrSo. Entretanto, emerge-se para um padr6o, ou
design dominante, em termos de produto e processo de produgio. Nesta fase porcas empresas sobrevivem
comparativamente com as existentes na fase anterior. A medida que a tecnologia ganha maturidade, a
inovagio torna-se mais incremental, e fruto de economias de escala e ganhos de produtividade o produto
passa a estandardizado.

l6l



desenvolver modelos e adequar vari6veis para melhor compreender uma 6rea de

investigagdo emergente no dmbito das ciCncias sociais.

4.6. A Aplicagio do Modelo Integrado para o Estudo do
Empreendedorismo e Inovageo no Sector dos Servigos

Os modelos identificados na literatura sobre inovag6o foram desenvolvidos ao longo

de um periodo em que a indristria assumia um papel preponderante na economia das

Nag6es. Como referimos na secgdo anterior, os modelos mais marcantes, est6o muito

associados ao uso de tecnologia, por6m o sector dos servigos revela uma dindmica

menos dependente em exclusivo da tecnologia, verificando-se a relevdncia de outras

variSveis no processo de empreendedorismo e inovagdo. Neste contexto, pareceu-nos

relevante compreender em que medida um novo modelo, denominado por modelo

integrado (Sarkar, 2005, 2007 a, 2007b) poderia considerar o nosso prop6sito.

O modelo integrado foi construido para estudar o fen6meno da inovagSo numa

perspectiva holistica, atendendo ir percepgdo da empresa sobre a sua posigdo no

mercado, fazendo a ligagdo entre os factores do ambiente externo e as decis6es

estrat6gicas. Este modelo permite uma abordagem integrada, considerando quatro

dimensdes que integram v6rias relag6es e vari6veis para explicar os fen6menos de

inovagdo e de empreendedorismo.
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Para o gestor o modelo integradoa6 permite fazer um diagn6stico da situagSo da

empresa, tendo uma aplicagSo prdtica relevante. A localizagdo do produto (em termos

de pressdo competitiva e da diferenciagdo/inovagdoaTl e explicagdo dos resultados da

empresa./organizagdo, permite identificar o posicionamento da empresa, mas tamb6m a

sua tenddncia de evolugdo.

o modelo compreende quatro espagos (Figura 4.5.), o primeiro espago quadrante

(Quadrante I), denominado por espago arqu6tipos, situa-se no primeiro quadrante e

representa a pressdo competitiva da empresa e o grau de inovagdo/diferenciagSo do

produto ou servigo. Neste quadrante deslocagdes para a direita no eixo horizontal

significam o aumento do nfmero de empresas, logo pressSo competitiva.

Deslocamentos ascendentes no eixo vertical reflectem o aumento do grau de inovagSo

do produto/servigo (marca) ou diferenciagdo da empresa (produto). Dependendo da

combinag6es entre pressdo competitiva (altalbaixa) e do grau de

diferenciagdo/inovag6o do produto ou servigo (alto/baixa) o primeiro quadrante divide-

se em quatro arqu6tipos: o arqu6tipo lobo, o arqu6tipo raposa, o arqu6tipo urso, e o

arqu6tipo ovelha (Figura 4.2.).

a6 "Atrav6s de um question6rio direccionado para a problem6tica em estudo, consegue-se identificar o
posicionamento da empresa e tentar fazer algumas simulag6es de possiveis dintmicas inerentes ao
comportamento do mercado (...) O modelo permite ao empres6rio, ao analista e tamb6m ao acad6mico
localizar a empresa no espago integrado, permitindo fazer uma an6lise focada em:l. Quem 6 voc6? Onde
e,st6 localizada a empresa; 2. Qual 6 o seu resultado esperado; 3. O que acontece se..." (Sarkar,2005,2007a).
'' De acordo com o autor, a diferenga entre inovagdo e diferenciaglo depende do pr6prio grau de pressdo
competitiva. Em mercados com pouca pressio competitiva, falamos de inovagSo. Em mercados muito
competitivos, n6o se pode falar de inovagdo, sendo o conceito de diferenciagdo o mais adequado. (Sarkar,
2007a).
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Figura 4.2. Quadrante I: Os Principais Arqu6tipos de Mercado

QUADRANTE I

QUADRANTE II

Cru ds pre#o conpetitiva

QUADRANTEfr QUADRANTEIY

Fonte: Sarkar,2007a)

A Figura 4.5. mostra arqu6tipos no espago dos arqu6tipos (Quadrante I). O arqu6tipo

ovelha caracteiza-se por um nrimero de empresas elevado e as caracteristicas do

produto ou servigo s6o semelhantes. No extremo, este arqu6tipo caracteriza-se por

muitas empresas vendendo produtos homog6neos, assemelhando-se aos mercados de

concorr6ncia perfeita, onde a entrada e saida de empresas 6 f6cil (at6 ao nivel das

despesas relacionadas com essa saida). As empresas situadas neste mercado n6o tdm

muita liberdade para alterarem os seus pregos, pois dada a semelhanga entre os
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produtos/servigos se o fizerem podem perder clientes. Assume, aqui, particular

importdncia para a sobreviv6ncia das empresas ou nas tentativas de diferenciagflo, o

controlo de custos e a produtividade.

O arqu6tipo raposa, caracteiza-se por um grande nrimero de empresas a operar num

mercado competitivo, com curvas da procura el6sticas com tend6ncias para a criagdo

de nichos de mercado. Todavia, contrariamente ao arqu6tipo ovelha, as empresas

vendem produtos/servigos que sdo diferenciados, sendo esta a sua vantagem

competitiva para funcionarem num mercado bastante competitivo. A diferenciagdo

neste arqu6tipo, ultrapassa a diferenciagdo do produto em si, inclui um conjunto de

servigos, nomeadamente servigos p6s-venda, marketing mais agressivo ou de algum

tipo de ofertas.

O arqu6tipo do urso catacteiza-se por poucas

competigdo e quotas de mercado elevadas.,

licenciamento, propriedade de recursos naturais,

natsreza legal, protecgdo entre outros. Factores

entrada e de saida do mercado. Caracteristicas

monop6lio natural.

empresas com reduzido grau de

o que se deve a requisitos de

patentes, trademark, requisitos de

que condicionam a liberdade de

que aproximam este mercado do

Ainda que as quotas de mercado sejam elevadas, os lucros podem n6o s6-lo, uma vez

que estes dependem de outros factores como a produtividade, a efici€ncia ou as

estruturas de custos e de pregos.

O arqu6tipo lobo caracteriza-se por poucas empresas que oferecem produtos

diferenciados. O reduzido nirmero de empresas a operar neste mercado, contrariamente
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ao que ocorre no arqu6tipo urso, deriva de um ou mais factores, nomeadamente custos

de entrada elevados, licenciamentos posse de recursos, patentes, supremacia

tecnol6gica, entre outros. O elevado nivel de diferenciagdo traduz-se em quotas de

mercado mais elevadas, em elevados lucros, o que tamb6m se relaciona com a rfupida

capacidade de resposta destas empresas a alterag6es de mercado. De salientar, que os

lucros apenas se mant€m elevados enquanto n6o houver capacidade de imitagdo por

parte de potenciais concorrentes, o que confere grande importdncia ir posse de patentes

ou de qualquer outro tipo de protecgdo da inovagSo.

O segundo espago, denomina-se por espago estrat6gia, e, relaciona

inovagdo/diferenciagdo do produto ou servigo com o seu nivel de resultados, atrav6s de

uma relagSo comportamental. Esta relagSo representa-se por uma curva c6ncava

denominada por curva payoff de inovaqdo, em que o seu posicionamento depende n6o

s6 do grau de inovagio mas tamb6m da press6o competitivaa8.

O terceiro quadrante, representa o espago dos resultados, este quadrante 6 dividido por

uma bissectriz que serve de espelho, de modo a que a vari6vel resultados passe para o

quarto quadrante, e relaciona lucros com quota de mercado.

O quarto quadrante, denominado por espago de mercados, mostra uma relagdo entre a

dimensSo externa (pressSo competitiva do mercado) e os resultados.

A conjugagdo das quatros dimens6es e dos quatros espagos permite uma visualizagdo

grflfrca do modelo (Figura 4.3).

48--" Em mercados mais competitivos a curva dever6 estar mais pr6xima da origem do Quadrante II gerando
resultados mais pequenos. A sua curyatura depende da elasticidade do produto em causa.
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O posicionamento das empresas do modelo integrado 6 determinado atrav6s da

resposta a um question6rio que encerra tr6s dimens6es: pressdo de mercado,

diferenciagdo do produto e performance de mercado (Anexos 3 e 4).

Figura 4.3. O Modelo Integrado de Inovaqio

Fonte: Sarkar,2007 a)

Para al6m do posicionamento da empresa no mercado, este modelo permite estudar

outras dindmicas na economia4e, nomeadamente o empreendedorismo (Figura 4.4.).

o'Ciclo de vida do produto ou servigo;
outros.

luta para manter a inovagio; sustentabilidade da inovagio, entre
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Figura 4.4. Empreendedores no Modelo Integrado

Espago da Estrat6gia (QII) Espago dos Arqu6tipos (QI)

Grau de press6o de mercado

Espago do Mercado (QIV)

Fonte: Sarkar,2007 b)

No espago arqu6tipo, onde estarAo os empreendedores, considerando os

empreendedores na perspectiva Schumpeteriana, os empreendedores situam-se no

arqu6tipo lobo, no entanto, tamb6m no arqu6tipo raposa as empresas procuram inovar

ou diferenciar-se para sobreviverem, dai que a regieo assinalada para os

empreendedores abranja tamb6m este arqu6tipo (Figura 4.7.).

Este modelo, por enceffar um conjunto vasto de vari6veis, n6o exclusivamente

tecnol6gicas, como a maioria dos modelos referenciados poder6 ser ritil para

a

a€o
o
o
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o
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d

E
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complementar os estudos empiricos efectuados para estudar as din6micas de

empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos.

De uma forma sint6tica, poderemos identificar algumas dimens6es consideradas no

modelo. As dimens6es do modelo integrado permitem interrogar as empresas sobre

aspectos relevantes, nomeadamente em termos de "business intelligence ", permite-nos

compreender qual a pressIo concorrencial e comparagdo com os produtos oferecidos

pelos concorrentes. Quais as barreiras d entrada, sabendo-se se 6 possivel entrarem

novas empresas do mesmo sector ou de outros sectores ou indirstrias, entre outros ter

em consideragio a chamada "market intelligence" ao considerar a procura, sabendo

qual a capacidade negocial dos clientes, qual a sua depend6ncia face ao servigo

oferecido, qual a sua percepgdo do servigo e qual a qualidade percebida do servigo.

Uma outra dimensdo considerada 6 a do conhecimento, atendendo a que as empresas

dos servigos deverdo saber quais as compet6ncias e qualificag6es dos seus recursos

humanos e facilidade ou n6o de os recrutar. Por riltimo, a dimens6o tecnol6gica, 6

compreendida atrav6s de um conjunto de quest6es relacionadas com a sustentabilidade

do servigo e com o investimento. O inqu6rito que serviu de base ao diagn6stico

empresarial das empresas no modelo inclui 29 vai|veis distribuidas de acordo com

tr€s dimensdes, no Capitulo IX aquando da aplicagdo empirica do Modelo Integrado ao

sector dos servigos retomaremos este assunto.
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siNrrsr DA rARTE rr. EMrREENDEDoRTsMo E INovAqAo No
SECTOR DOS SERVIQOS:
CONCEPTU ALTZAqAO E METRICA

A segunda parte desta investigagdo completa o seu corpo te6rico, introduzindo um

conjunto de nog6es, enquadramentos e caracterizagdo do sector dos servigos, bem

como, atrav6s da discussdo sobre modelos, vari6veis e indicadores adequados i

m6trica do empreendedorismo, com particular Cnfase para o sector dos servigos.

O Capitulo III denominado por Empreendedorismo e InovagSo no Sector dos Servigos,

comeqa por tentar definir o que se entende por servigo, atendendo a um conjunto de

aspectos que o caracteizarn, nomeadamente a heterogeneidade das actividades,

imaterialidade e intangibilidade, que se traduzem pela efemeridade e impossibilidade

de armazenamento e co-produgdo no processo de prestagdo. De seguida s6o

apresentadas v5rias classificag6es que visam agrupar os servigos, tendo-se optado

neste estudo pela divisdo avangadapor Miles (2005) que os agrupa considerando o tipo

de tecnologiattilizada, em servigos financeiros, servigos de distribuigSo - que incluem

os transportes e telecomunicag6es, hotelaria, restauragdo e catering, servigos sociais e

colectivos e servigos de neg6cios. Esta ser6 a divisdo adoptada na parte empirica desta

investigagdo, com as devidas adaptagdes inerentes ao tipo de estrutura econ6mica

porruguesa. A divisdo do sector servigos na parte empirica da investigag6o segue a

seguinte partigio: servigos financeiros; transportes e telecomunicag6es; com6rcio;

servigos de apoio ds empresas (SAE) e hotelaria e turismo. A sec96o seguinte

caracteiza o sector dos servigos, apontando-o como o sector com evolugdo positiva de

indicadores de emprego e de criagdo de riqueza nas economias da OCDE. Apresentam-
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se um conjunto de dados para a UE e para Portugal que permitem uma melhor

compreensSo do sector, atendendo d caracteizagdo dos subsectores em que dividimos

o sector dos servigos. Alguns subsectores como os SAE merecem particular destaque

pelo seu assumido papel no processo de difusdo da inovagdo nos varios sectores, sendo

assumido que o subgrupo que incluem denominado por KIBS assume um papel de

protagonista na inovagSo no sector dos servigos. A secgio seguinte, 3.5, dedica-se a

uma an6lise dos servigos no com6rcio internacional e sobre os factores que

determinam o recente crescimento no com6rcio internacional de servigos.

As sec96es 3.6 e 3.7 ., assumem grande relevdncia nesta investigagio por se dedicarem

ir inovagdo no sector dos servigos, s6o avangadas v6rias definigdes para inovagdo no

sector, verificando-se que a juventude do tema permite contradig6es, mas continua em

construgSo possibilitando acrescentar novo conhecimento ao seu quadro te6rico.

Assim na nossa perspectiva consideramos inovagSo como um processo de car6cter

eminentemente incremental, que inclui duas componentes. Uma componente n6o

tecnol6gica, intangivel dependente dos recursos humanos, da estrutura organizacional

e de factores que podem adicionar valor ao servigo do cliente numa perspectiva de

mercado (marketing, canais de distribuigdo, etc.). E, de uma componente tecnol6gica,

actualmente indissoci6vel da primeira componente, pois muitos processos

organizacionais, de marketing e distribuigdo est6o hoje dependentes da tecnologia,

sobretudo das TIC, mas tamb6m de outras tecnologias especificas indispens6veis d

prestagdo de um conjunto de servigos. Estas duas dimens6es, uma mais intangivel

baseada no conhecimento t6cito e nas rotinas organizacionais e na sua transmissdo

dentro da organizagdo, na forma como as empresas se relacionam com o mercado e

t7l



com a pr6pria envolvente, e outra mais tangivel e baseada na tecnologia, afiguram-se

na nossa perspectiva como determinantes e indissoci6veis para garaltir o processo

inovador de qualquer empresa de servigos, que tem de ser flexivel e capaz de resolver

no momento problemas e encontrar solug6es para o cliente, mas tamb6m tem de ser

capaz de utilizar a tecnologia em seu proveito e como forma de manter ou aumentar a

sua competitividade no mercado. Ainda que, dependendo do subsector dos servigos,

nuns casos a componente tecnol6gica seja mais evidente (por exemplo, nos K/BSI e

noutros a n6o tecnol6gica aparega em destaque (por exemplo, nos servigos pessoais)

como referimos as duas componentes sdo actualmente complementares.

De seguida encontra-se uma secgdo que visa apresentar os esfudos realizados sobre a

relagdo entre os servigos e a indtistria e como esta relagdo influi no processo inovador

de ambos os sectores. Reforgando a necessidade de estudar este fen6meno numa

perspectiva que permita compreender as inter-relagdes e sobreposig6es entre os

sectores. Seguem-se dois capitulos que analisam a inovagdo em dois subsectores em

particular, os SAE e os servigos de hotelaria e furismo. Esta opgdo, deveu-se no

primeiro caso, i importincia assumida e constantemente referida na revisdo de

literatura aos SAE no processo de difusdo de inovagdo entre sectores, a segunda

escolha justifica-se por raz6es inversas, sendo a hotelaria e turismo um dos sectores

com maiores taxas de crescimento a nivel mundial os estudos sobre inovagdo neste

sector s6o muitos escassos e dispersos, por esse motivo pretendeu-se organizar a

literatura recolhida sobre o assunto e inclui-los no estudo empirico desenvolvido no

Capitulo IX com o objectivo de darmos um nosso contributo i criagdo de um quadro

te6rico sobre inovagdo neste subsector.
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Terminamos este capitulo com um conjunto de aspectos apontados na revisEo de

literatura como promotores (tecnologia, em particular as TIC, o ambiente do territ6rio

onde est6o localizados, as redes o acesso aos recursos, em particular recursos humanos

qualificados e as estruturas de partilha de conhecimento, entre outros) ou como

condicionantes (financeira, da empresa, gestdo e de pessoal e do ambiente externo,

politicas, cultura empreendedora, burocracia, acesso aos recursos, entre outros) ir

inovagio no sector dos servigos.

O Capitulo IV tem por objectivo identificar um conjunto de indicadores e modelos

relevantes na m6trica do empreendedorismo e inovagdo, divide-se genericamente em

duas partes, a primeira dedica-se ds medidas micro econ6micas e a segunda is

macroecon6micas.

Dentro das medidas micro econ6micas destacam-se a fungdo de produgdo do

conhecimento (onde sdo discutidos os indicadores de input, tais como, o I&D, e de

output, por exemplo as patentes), a dimensdo da empresa e sua relagdo com a

inovagEo, a estrutura de mercado e o contexto geogr6fico. Parte destas medidas ser6o

consideradas nos estudos empiricos desenvolvidos nos capitulos seguintes.

A secgdo dedicada a medidas macro econ6micas comega por discutir um conjunto de

modelos testados para a medigdo da inovagio nesta perspectiva. De seguida apresenta

o modo mais usual de medig6es macro baseadas em pain6is de medigdo e

benchmarking intemacional. Comega-se por explicar os contributos do manual de

Oslo, segue-se o painel europeu de inovagdo e o indice de inovagdo dos EUA.
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A sec96o seguinte dedica-se i discussSo das limitag6es na mdtrica da inovagdo

apontando os principais problemas.

O capitulo termina com uma secgdo dedicada expressamente d m6trica da inovagdo no

sector dos servigos, que refere que a maioria dos indicadores e pain6is actuais foram

pensados para o sector industrial, havendo que considerar que o sector dos servigos

tem caracteristicas particulares que nem sempre s6o consideradas. Apresenta-se

tamb6m o modelo integrado (Sarkar, 2A05,2007a,2007b) que ser6 utilizado na parte

empirica.

Este capitulo mostra claramente que 6 essencial diversificar indicadores e modelos

para medir inovagdo nos servigos, e sublinha a necessidade de utilizar diferentes

modelos de acordo com os objectivos e perspectiva mais micro ou macroecon6mica da

investigagdo. Estes resultados foram ponto de partida para a Parte III desta

investigagdo procurando-se diversificar atrav6s d,a aplicagdo de modelos empiricos

aplicados i base de dados do CIS III, e na aplicagio de um modelo micro econ6mico,

o modelo integrado Sarkar, 2005, 2007 a, 2007b) como forma de abordar numa

perspectiva holistica a multidimensionalidade da inovagdo no sector dos servigos.
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PARTE III

EMPREENDEDORTSMO E TNOVACAO NO SBCTOR

DOS SERVTQOS: ESTUDOS EMPfRTCOS E

MODELOS EXPLICATIVOS
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CAPITULO V. METODOLOGIAS B DESENHO DA INVESTIGAQAO

5.1. Nota Introdut6ria

Neste capitulo apresentam-se um conjunto de concepgdes metodol6gicas e t6cnicas de

seleccionadas de acordo com os objectivos da investigagIo.

No imbito da investigagdo, a identificagSo do ponto de partida e as quest6es da

investigagEo exigem uma reflexdo sobre o problema e sobre a melhor metodologia

para alcangar o fim. Neste contexto, para al6m da revisio de literatura de base e da

reflexSo e discussSo sobre as teorias e conceitos baseada na recolha de informagSo em

livros, artigos, comunicagdes, iremos desenvolver esfudos empiricos baseados na

fillizagdo da base de dados do CIS III e numa amostra constituida por empresas do

sector dos servigos (com6rcio, hotelaria e turismo e servigos de apoio irs empresas).

Pretende-se neste capitulo descrever de forma integrada as hip6teses da investigagdos0

e justificar os m6todos utilizados nos capitulos seguintes no tratamento de dados e

apresentar o desenho da investigagdo.

Nas economias mais desenvolvidas os servigos s6o criadores de riqueza e de emprego,

contudo, ainda n6o se conhece de forma clara como se processa a inovagdo e

empreendedorismo, o que se deve, em parte, irs caracteristicas particulares do sector e

i pr6pria evolugdo das economias onde atd hi pouco tempo atr6s, a indirstria tinha

s0 Ainda que no capitulo introdut6rio desta dissertagio se tenham apresentado os objectivos e as hip6teses,
considerou-se correcto no que concerne itorganizagdo do documento dedicar um capitulo a este assunto.
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muito peso nas economias, muitos instrumentos de recolha de informagdo estavam

adequados ds caracteristicas da indristria, e parecem n6o adequados a uma efectiva

compreensdo dos servigos.

Para uma melhor compreensio deste sector, em particular no caso portugu€s, este

trabalho de investigagdo pretende:

1. Identificar caracteristicas determinantes das empresas do sector (Capitulo VI);

2. Compreender se difere, e, em que 6 diferente a inovagdo nos servigos e na indristria

com recursos a um modelo que aglutina os dois sectores e tendo por base o

Inqu6rito Comunit6rio i Inovagdo (CIS III) (Capitulo VII);

3. Entender como se processa a inovagdo no sector dos servigos, subdividindo a

inovagdo em tr6s tipologias: inovagdo no servigo; inovagio no processo e inovagdo

organizacional (Capitulo VII| ;

4. Testar empiricamente para o sector dos servigos o modelo integrado (Sarkar, 2005,

2007a,2007b) e tentar compreender se este indica quais as atitudes, percepg6es e

comportamentos das empresas em termos de inovagSo. (Capitulo IX).

Os m6todos e t6cnicas aplicados nos estudos empiricos aparecem resumidos neste

capitulo, ainda que cada capitulo explique de forma mais detalhada os m6todos e

t6cnicas seleccionadas em cada caso.
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S.2.Objectivos e Hip6teses

Partindo das grandes quest6es da investigag6o formularam-se um conjunto de

objectivos gerais dos quais decorrem os objectivos especificos da investigagSo. (Figura

s.1.).

Figura 5.1. Dos Objectivos Gerais aos Objectivos Especificos

0bjectivos Especificos:

1". Proceder ao levantamento e organizagdo de bibliografia relevante sobre empreendedorismo e inovagio no
' sectordos servigos;

2o. Esfudar em que difere a inovagio entre os servigos e a indristria;
3o. Compreender em que medida os tipos de inovadores influenciam a probabilidade de realizar I&D;
4o. Confirmar se as empresas maisjovens sIo mais empreendedoras na perspectiva Schumpeteriana;

5o. Perceber se a dimensio influ€ncia a inovagdo empresarial;
6o. Confirmar se a inovagdo difere entre os subsectores dos servigos;

7o. Compreender em que medida os inputs de inovaglo influenciam os tipos de inovag6o nos servigos;
8o. Estudar a inovagio no sector do servigos numa perspectiva microecon6mica atrav6s do Modelo Integrado aplicado

a uma amostra de empresas recolhida em Portugal.

Os objectivos especificos subdividem-se

empiricamente (Figura 5.2.).

hip6teses que serao testadas

Grandes Quest6cs da Investigagf,o:

Poder-se-d estudar o empreendedorismo e inovagio no sector dos servigos recorrendo a um rinico modelo?
Em que difere a inovagilo entre os servigos e a indristria ?

Em que medida os tipos de inovadores influenciam a probabilidade de realizar I&D?
Seri que as empresas mais jovens sio mais empreendedoras numa perspectiva Schumpeteriana?

At6 que ponto a dimensio influOncia a inovag5o empresarial?
A inovagiio difere entre os subsectores dos servigos?

Em que medida os inputs de inovagio influenciam os tipos de inovagio (servigo, processo e organizacional)?

i
Objectivos Gerais:

lo. Esfudar o empreendedorismo e a inovagio no sector dos servigos;
2o. Apresentar e testar modelos que facilitem a compreensdo do empreendedorismo e inovagio no sector dos servigos.

num conjunto de
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Figura 5.2. Dos Objectivos Especificos irs Hip6teses

Obiectivos Especffibo$

1". Proceder ao levantar)rento e orBalizagao de bibliografia
relevante sobre empreendedorismo e inovagao no sector

dos senigos.

2'. Estudil em qu€ difere a inovagio entre os servigos e a indistria.

. Compremder em que medida os tipos de inovadores
a probabilidade de realia l&D.

. Confimu se as empresas mais jovens sio mais empreendedons
na penpectiYa Schumpet€riam.

5n Pscebs se a dimmsio influ0ncia a inovagio empresrial.

. Confimar se a inovagao difere entre os subsectores dos sfl

. Compreflder em que medida os itrputs de hovageo influenciam
os tipos de inovagdo nos seruigos.

8'. Estudr a inovagao no sector do servigos nma pempectiva

microecon6mica atrav6s do Modelo Integrado aplicado a
urna amostra de empresas recolhida em Portugal.

Hl: As empresas maisjovens (estabelecidas no periodo
entre )998-2000) sdo mais inovadoras.

H2: As empresas de maior dimewdo sdo mais inovadoras.

H3: A inovagdo difere entre os servi7os e a indistia..

H4: Os tAs fipos de inovadores (pioneiros, imitadores e de
efeitos diferentes na probabilidade da

empresa realizar I&D.

H5: A inovagiio difere entre os subsectores dos servigos-

H6: Os inputs de inovagdo (l&D intemo, I&D externo e

parcerias para a inotagdo) produzem efeitos iguais na
probabilidade da empresa inovqr.

H7: O Modelo Integtado d uma abordagem de mercado
aplicdvel ao sector dos semigos.

Observacdo: Hl e H2 serdo testados nos modelos empiricos
dos capitulos YII e YIII. H3 e H4 serdo testadas no
capitulo VII. H5 e H6 serdo testadas no capitulo YIII. E,
H7 serd testada no capitulo IX.

Para testar as hip6teses formuladas, esta investigagdo pretende caructeizar o sector

dos servigos recoffendo a uma comparagAo entre os resultados do CIS II, III e IV em

Portugal e a uma anSlise explorat6ria da base de dados do CIS III para o sector

servigos. Com base no CIS III, tentam-se identificar comportamentos inovadores e

compreender as dinamicas de tr6s modelos, comparando o sector industrial com o de

servigos. Como permanecem quest6es sem resposta, estuda-se no capitulo seguinte o

sector dos servigos isoladamente seleccionando-se um conjunto de varidveis atendendo

d revisdo de literatura das Partes I e IL Ainda que, a base deva ser tratada com algum
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cuidado, nomeadamente no que concerne is comparag6es entre sectores de actividade

e entre paises, o CIS poder6 fornecer um manancial de informagdo relevante para o

estudo da inovagdo epara as politicas ptiblicas.

Para responder ir quarta questeo recorre-se a uma abordagem microecon6mica, atrav6s

da aplicagdo do Modelo Integrado a uma amostra de conveniOncia de empresas do

sector recolhida atrav6s de inqu6rito por question6rio.

5.3. Desenho da Investigagio

A investigagdo empirica pressupde o uso de base de dados ou a recolha de dados. Esta

investigagdo subdivide-se me dois tipos de an6lise, atendendo ao recurso suporte dos

estudos empiricos. Os capitulos VII e VIII recorrem d base de dados do CIS III e

testam dois modelos com recurso a Regress6es Logisticas, o capitulo IX relata o

processo de construgSo da amostraat6 d aplicagSo do modelo integrado.

5.3.1. Abordagem Baseada no CIS III para Portugal

Esta abordagem foi conduzida ao nivel do sector servigos, atravds de um estudo

explorat6rio inicial que permitiu caracterizar o sector dos servigos em Portugal. Esta

informagdo foi complementada por estudos efectuados para o sector e para as diversas

actividades que o compSem, e foi fundamental para responder irs duas primeiras

hip6teses.

Uma segunda fase desta abordagem foi conduzida por uma an6lise de dados

recorrendo a modelos estatisticos e utilizando a base de dados do tnqu6rito
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Comunit6rio ir InovagSo, CIS lI (1998-2000), para Portugal disponibilizada pelo

Observat6rio da Ci6ncia e Ensino Superior (OCES). Para complementar a

compreensdo e caracterizagdo do sector foram utilizados outros dados provenientes do

CIS II e IV para Portugal.

Os capitulos VII e VIII utilizam modelos de regressSo logistica para testar as

hip6teses.

5.3.2. Abordagem baseada no Inqu6rito por Questionririo

Para uma melhor compreensdo do sector, em termos de comportamento inovador e

empreendedorismo, decidiu-se efectuar um inqu6rito por question6rio baseado no

modelo integrado (Sarkar, 2005,2007a,2007b) adaptado ao sector dos servigos. Esta

opgSo depreende-se com os objectivos desta investigagdo de enconfar um modelo ou

modelos que permitam o estudo do empreendedorismo e inovagio nos servigos. Neste

sentido, sabendo-se que existe um modelo que pela sua juventude n6o foi ainda testado

empiricamente para o sector dos servigos o qual permite uma outra abordagem da

inovagdo atendendo i percepgdo formulada pelas empresas, decidiu-se incorpor6-lo

nesta investigagdo. Para a16m disso, inclui-se na amostra de empresas um sector ndo

incluido no CIS ilI, a hotelaria e turismo, o qual se configura como estrat6gico para a

economia portuguesa.

Este estudo por se enquadrar numa abordagem micro, ao nivel da empresa pode, ainda,

revelar aspectos particulares da din0mica empresarial e trazer mais-valias em termos

de gestdo (estrat6gia, mercado, contexto geogr6fico, entre outros) fundamentais ir
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compreensao do sector. Neste caso foi, tamb6m, encetado um conjunto de contactos

com representantes do sector (gestores, empres6rios, funcion5rios, e representantes de

associagdes empresariais), os quais possibilitaram uma compreensio do sector atrav6s

dos seus actores o que foi extremamente enriquecedor para a investigagdo. Neste caso

foi aplicado um inqu6rito por question6rio (anexo 3) realizado a um conjunto de

empresas do sector dos servigos. A construgdo do question6rio e os procedimentos de

recolha da informagSo s6o explicados com maior pormenor no capitulo IX.

5.4. Sfntese da Metodologia

Esta investigagdo encerra quatro capitulos onde s6o efectuados estudos de natureza

empirica. Os capitulos VI, VII e VIII fazemuma abordagem baseada no CIS III. Sendo

utilizados modelos logit nos capitulos VII e VIII . Os capitulos VII, VIII e IX utilizam

m6todos estatisticos que se incluem na an6lise multivariada'l. O capitulo IX inclui os

m6todos e t6cnicas seguidas na construgdo da amostra e recolha de dados e atrav6s de

uma an6lise multivariada de dados, consubstanciada numa an5lise de componentes

principais, testa pela primeira vez empiricamente o modelo integrado no sector dos

servigos. Este capitulo incluiu um resumo dos m6todos e t6cnicas aplicados, contudo

cada um dos capitulos mencionados far6 refer6ncias metodol6gicas de modo a

enquadrar os estudos desenvolvidos. Esta opgdo depreende-se da utilizagdo de

metodologias diversificadas e adaptadas aos objectivos propostos pela investigagdo.

Os resultados ser6o apresentados nos capitulos seguintes.

'' Ett" tipo de an6lise considera simultaneamente as relag6es entre tr6s ou mais vari6veis. Nesta t6cnica
incluem-se os estudos estatisticos adoptados: Regressio Logistica e a An6lise de Componentes Principais.
Para efectuar as an6lises atrav6s das t6cnicas mencionadas utilizou-se como o software o SPSS (Statistical
Package for Social Sciences).
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CAPTTULO Vr. TNQUERTTO COMUNTTARTO A TNOVAQAO (grs):
EVOLUQAO, TERSPECTTVAS E COMPARAQOES

6.1. Nota Introdut6ria

Este capitulo tem por objectivo a apresentagdo de um estudo explorat6rio utilizando o

Inqu6rito Comunitdrio i InovagAo (CIS). Numa primeira parte, comega-se pela sua

descrigdo e evolugSo do CIS na Europa de seguida apresentam-se algumas

comparag6es entre o sector industrial e o sector dos servigos, considerando o CIS II,

CIS m e CIS [V para Portugal. Por riltimo, e, atendendo a que os trabalhos

desenvolvidos nos capitulos seguintes utilizam a base de do CIS m para Portugal,

procede-se a uma an6lise mais aprofundada da base de dados e das relagOes entre as

vari6veis consideradas mais relevantes para esta investigagdo.

6.2. O Inqu6rito Comunitirio ir Inovagio (CIS)

O Inqu6rito Comunit6rio d Inovagdo (CIS - Community Innovation Survey) € o

principal instrumento de medigdo e caracterizagio estatistica da inovagdo empresarial,

aplicado no espago europeu sob supervisSo do Eurostqt e como parte integrante do

"Europeon Innovation Monitoring System" (EIMS). Este inqu6rito constitui um

importante instrumento de apoio d compreensdo da inovagdo e para a elaboragSo de

w benchmarking entre sectores e paises.

O CIS utiliza uma metodologia comum a todos os paises participantes e nos tiltimos

anos tem vindo a ser adoptado por paises que n6o pertencem e UE. De um modo geral,
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este inqu6rito tem vindo a ser aplicado a cada 3-4 anos, abrangendo recolha de

informagio acerca da inovagdo recolhida junto das empresas e relativa a um periodo de

trOs anos, que permite registar tend6ncias e melhorar sucessivamente a metodologia de

recolha. O CIS tem como populagdo alvo o conjunto de empresas com mais do que l0

empregados do sector industrial e parte do sector dos servigos (n6o inclui ainda a

totalidade dos servigos privados e nenhum servigo pfblico).

6.2.1. Evolugio Hist6rica da Aplicagfio do Inqu6rito Comunit6rio n
Inovagio (CIS)

De acordo com ConceigSo e Avila (2001) o Inqu6rito Comunit6rio i Inovagdo

comegou a partir de um conjunto de experi0ncias pioneiras desenvolvidas na ltillia a

partir de meados da d6cada de oitenta pelo Consiglio Nazionale delle Ricerche e pelo

Instituto Nazio,nale di Stat{stica e na Alemanha apartir do inicio da d6cada de noventa

conduzidas pelo Institut /ilr Wirtschaffsforschung. O inqu6rito desenvolvido na It6lia

recolheu informagdo de 35 000 empresas industriais com mais do que 30 empregados,

e o seu sucesso impulsionou o desenvolvimento e alargamento de aplicagdo de

instrumentos desta natureza. Os resultados do inqu6rito italiano mostraram que

inovagSo e investigagdo eram algo distinto, sendo a inovagSo um fen6meno mais

amplo, o que se revelou um resultado curioso e relevante naquele momento. Esta

conclusdo, permitiu reflectir sobre os inqu6ritos sobre ciCncia e tecnologia

desenvolvidos a nivel nacional, nomeadamente sobre o facto de estes ndo reflectirem

grande parte da informagdo relevante sobre o processo de inovagdo. Face aos

resultados obtidos, rapidamente a OCDE que recolhia informagdo atrav6s do Frascati
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Manual j5 referido em capitulos anteriores e o grupo de peritos do National Experts on

Science and Tecnologts' 6eSfI;, reconheceram as limitagSes na recolha de

informagSo que aglutinasse as caracteristicas da inovagSo. O NESTI acabou por

elaborar o Manual de Oslo (OCDE, 1997). A primeira versdo do Manual de Oslo

prop6s apenas uma abordagem conceptual para os inqu6ritos d inovagdo definindo

regras e nofinas de recolha de informagdo quantitativa atrav6s de questioniirios

realizados is empresas. Contudo, esta abordagem ancorada em recomendag6es da

OCDE acabou por ser determinante para a criagdo de uma plataforma comum ir

recolha de informagio sobre inovagdo em diversos paises.

Baseado no Manual de Oslo, a Uni6o Europeia sob a orientagSo do EIMS e em

colaboragdo com a Eurostat langou em 1992/93 o primeiro Inqu6rito Comunitririo ir

Inovagdo (CIS I), como um projecto piloto em onze paises da UE compreendendo 40

mil empresas. O CIS I pretendia caructeizar as actividades orientadas para a inovagIo,

as motivag6es subjacentes d introdugdo das inovag6es, as dificuldades e

condicionantes ao processo inovador, e as redes de cooperagdo com outras entidades e

empresas. Os resultados do CIS I foram apresentados e discutidos na International

Conference on Innovation Measurement and Policies que teve lugar em Maio de 1996

no Luxemburgo sob a orientagdo do EIMS (Arundel e Garrelfs, 1997). Posteriormente,

foram identificados alguns problemas e defici€ncias no CIS I, em termos de concepgdo

do question6rio e sua aplicagSo, que sugeriram a revisdo do manual de Oslo e

alterag6es no question6rio CIS.

52 Durante os anos oitenta foram promovidas discuss6es e encontros de grupos de trabalho sobre o tema
inovagSo que culminaram na constituigSo do NESTI.
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O CIS II foi langado em 1997/98 tendo como periodo de referCncia o periodo 1996-

1998, com excepgSo para a Noruega e para Portugal onde o periodo de referCncia foi o

de 1996-1999. O CIS il incluiu as sugestdes emitidas e a metodologia revista do

manual de Oslo, e integrou algumas empresas do sector servigos. Introduziu ainda

algumas considerag6es emitidas pela Eurostat no sentido do tratamento estatistico

seguir linhas comuls a todos os paises para que os resultados pudessem ser

compar6veis. Os resultados do CIS II foram discutidos a nivel da UE (EIMS, 1993 a

2001; Eurostat, 2000; Eurostat, 2001) e tamb6m a nivel nacional de cada pais

figurando-se como um importante instrumento para a concepgdo de politicas pirblicas.

Paralelamente outros paises53 comegam a adoptar a metodologia desenvolvida pelo

CIS que tende a tornar-se stondard.

O CIS III cobre o periodo de 1998 a 2000, com excepgdo da Noruega onde o periodo

de refer0ncia 6 1999-2001. Na Repriblica Checa, Hungria, Let6nia, Litutnia e

Eslov6quia o periodo de refer6ncia 6 1999-2001, e na Romdnia 6 2000-2002. A

Eslov6nia teve apenas dois anos de referCncia 2001-2002 e a Bulg6ria teve como

refer€ncia o periodo 2001-2003. Tal como havia acontecido com o CIS il, o CIS III foi

procedido por uma longa discussio sobre as limitagdes da metodologia do CIS,

nomeadamente o facto de n6o considerar: as interac96es entre as empresas

(Tomlinson, 2000), a influCncia das TIC sobre as empresas (Bresnaham, 1999), e,

sobretudo pela inexist6ncia de medidas quantitativas dos fluxos de conhecimento e

pela a t6nica nas empresas inovadoras e quase total ausdncia de ndo-inovadoras, entre

outros aspectos (Arundel et al, 1998). Podem-se ainda encontrar refer6ncias a outras

'3 Eu.opu Central e de Leste (Radosevic, 1999); Am6ri caLatita, Canad| e EUA (Hansen, 1999), Austr6lia,
Coreia do Norte, M6xico, Suiga e Turquia (Muzart, 1999).

186



criticas ao CIS II, nomeadamente, a aus6ncia de referCncias a outros aspectos

estrat6gicos e ao ambiente competitivo, a definigdo de empresa inovadora, as formas

de medir inovagdo, a limitada capacidade de identificagSo dos actores do processo

inovador e em diferenciar os que difundem a inovag6o dos que a geram e a aus€ncia de

uma dimensdo regional (Richiardi, 2000). Parte das limitag6es adiantadas foram

corrigidas no CIS III, bem como, a introdugdo de algumas alteragSes metodol6gicas na

recolha dos dados e tratamento dos resultados de modo a melhorar a comparabilidade

entrepaises. Emtermos evolutivos, naEuropa, do CIS II, 1995-1997 para o CIS III,

1998-2000, verificou-se uma evolugdo nos indicadores de extensdo da inovagdo (B6ia

et a|,2004).

Na maioria dos paises o CIS IV foi langado em 2005, tendo como refer0ncia o periodo

2002-2004, i excepgdo da Repfblica Checa onde o periodo de refer6ncia foi de 2003-

2005. O CIS IV foi aplicado aos 25 estados membros da UE, aos estados candidatos, i

Isl8ndia e d Noruega. A semelhanga do ocorrido anteriormente, foram introduzidas

alterag6es no CIS IV, tornando-o mais pequeno e de mais f6cil em termos de resposta,

esperando-se ainda, que a sua qualidade melhore fruto do aumento da taxa de resposta

e de uma maior familiaridade dos respondentes com o question6rio (OCDE, 2006c). O

CIS IV introduziu indicadores adicionais relacionados com a difusEo do conhecimento

e da tecnologia, com as empresas denominadas "fast growing gazelles", com a

inovagdo organizacional e com a procura de inovagEo e de tecnologia.

A UE pretende reduzir a frequ6ncia do CIS para 2 anos de intervalo. No ano de 2006,

foi langado por alguns paises (cerca de 15 paises) o CIS 2006 usando a metodologia e

o mesmo question6rio do CIS IV, o que permitir6 a formulagdo de comparagSes sem
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reservas. A UE encontra-se a preparar o CIS 2008, prevendo-se que um conjunto de

aspectos sejam tomados em consideragdo, nomeadamente, a inovagdo organizacional e

de marketing, indicadores de gestdo do conhecimento, aspectos relacionados com a

eco-inovag6o, captura de informag6o relativa i difusdo do conhecimento e da

tecnologia, a inovagdo promovida pela procura do sector pirblico, medidas de ligagdo

entre inputs de inovagSo e outputs de inovagSo e uma maior extensdo do questioniirio a

todos os sectores privados e sector priblico.

Os estudos empiricos que utilizam o CIS para Porlugal e que constam nos capitulos

seguintes, utilizam o CIS [Isa, uma vez que n6o foi possivel aceder durante o periodo

em que decorreu esta investigag6o i base de dados prim6ria do CIS IV. Contudo, e

uma vez que, atrav6s de fontes secundiirias foi possivel encontrar os resultados do CIS

IV para Portugal, a secgdo 6.3.3. deste capitulo organiza os dados disponiveis com o

objectivo de compreender a evolugSo de alguns indicadores de inovagEo em Portugal,

atrav6s da comparagdo dos dados disponiveis referentes ao CIS il, III e fV para

Porlugal (Eurostat, 2007).

6.2.2. Levantamento dos Estudos Sobre Inovagflo com Base no CIS

A base de dados do CIS tem servido de base a diversos estudos de canz acad6mrco e

cientifico em v6rios paises. Pretende-se nesta secgdo identificar alguns estudos

efectuados utilizando a base de dados do CIS para o estudo da inovagdo. N6o se espera

5a Os resultados do CIS devem ser enviados para cada pais para a Eurostat 18 meses ap6s o final do periodo
de refer6ncia. O CIS IV foi enviado apenas em meados d,e2006, dai que a disponibilizagdo da micro-data
seja possivel, segundo indicagdes da Eurostat, apenas em 2008.
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cobrir todos os estudos realizados at6 ao momento, pretende-se identificar os

considerados mais relevantes para esta investigag6o.

Em 2002, Frenz, identificou um conjunto de aspectos a ter em consideragio num

estudo ou relat6rio utilizando o CIS: (l) comparabilidade entre os diversos CIS; (2)

utilizagdo do maior nrimero possivel de observaqdes; (3) an6lise de categorias de

acordo com cada sector; (4) an6lise de acordo com o nivel de conhecimento ou

tecnologia empregue (baixa, m6dia e baixa tecnologia de cada sector); e (5) a

possibilidade de efectuar comparag6es entre as principais vari6veis do inqu6rito,

inputs, outputs e condicionantes.

Smith (2004), identificou 17 artigos publicados em jornais internacionais at6 ao ano de

2OO2 qrue usavam a base de dados do CIS I e II, cujos os temas divergiam entre

an6lises mais sectoriais, aspectos metodol6gicos, determinantes da inovagSo,

performance empresarial, produtividade at6 aos aspectos relacionados com os padr6es

de inovagSo e com as redes de cooperagdo com entidades e empresas. Actualmente 6

possivel encontrar uma diversidade e quantidade de estudos que utilizam as bases do

CIS atendendo a aspectos diversificados. Nomeadamente, considerando o contributo

do CIS para a compreensdo do processo inovador alguns estudos analisam as

diferentes caracteristicas do processo inovador (Cassiman e Veugelers, 2002, 2003;

l{ipp et aI,2003; Leiponen e Helfat, 2003; Mohen e Dagenais,2002).

Encontraram-se ainda diversos estudos sobre o uso de patentes, propensdo a patentear

e a performance tecnol6gica (Aerts e Czamitzki,2004; Brower e Kleinknecht, L999;
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Evangelista et al, 2001; Kleinknecht et al, 2002; Licht, 1994; Mohnen, Mairesse,

2005; OECD, 1996).

Os aspectos relacionados com a influ6ncia das politicas pirblicas sobre o

comportamento inovador (Mohen e Roller, 2001) e sobre as redes de cooperagdo,

nomeadamente a transfer6ncia de conhecimento das Universidades e Centros de

Investigagdo tamb6m t6m merecido atengdo (Belderbos et al, 2004; Mohnen e

Hoareau, 2003; Monjon e Waelbroeck,2003).

Identificaram-se ainda um conjunto de estudos que relacionam a propensio a inovar

com a multinacionalidade (Frenz e Ietto-Gillies, 2003, 2005; Sarkar e Carvalho, 2007).

E, um outro conjunto de estudos que estuda as diferengas na perfornance inovadora

em termos sectoriais na indristria (Castellacci,2003; Evangelista e Perani, 1997). E nos

servigos (Evangelista et al, 1997;Evangelista e Sirilli, 1998; Hipp et aI,2003a;Hrpp et

a1,2003b; Miles, 2003,2005; Tether, 2001; Tether et al2002).

Para al6m dos estudos identificados, s6o cada vez mais frequentes as publicag6es da

Comissdo Europeia utilizando o CIS.

O cada vez mais abundante nirmero de estudos sobre inovagdo publicados em jornais

internacionais de refer6ncia mostram que esta base de dados se revela da maior

relevdncia para o desenvolvimento de estudos empiricos sobre inovagdo e potencia a

compreensdo do processo de inovagEo numa perspectiva evolutiva e de benchmarking

entre sectores e entre paises.
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6.2.3.Inovagf,o em Portugal: Tend6ncias reveladas pelo CIS [I, III e IV

Esta secado tem por objectivo o estudo comparativo entre os tr6s Inqu6ritos

Comunit6rios d Inovagdo realizados em Portugal (Eurostat, 2007). Em termos

evolutivos os dados revelam uma evolugdo positiva do CIS II para o CIS III e deste

para o CIS ry. Em termos comparativos entre o CIS II e CIS III, verificou-se uma

evolugdo dos indicadores de extensdo da inovagdo, nomeadamente na proporgdo de

empresas envolvidas em actividades de inovagdo, empresas inovadoras de produto e de

processo. Na indristria o sector que se revelou mais inovador foi o sector quimico,

contudo, e, contrariamente ao verificado com o CIS II, onde se identificava uma

clivagem acentuada entre os sectores industriais de alta e m6dia-alta tecnologia e os de

baixa tecnologia, observa-se uma distribuigIo mais homog6nea entre sectores

industriais, o que reforga o aumento generalizado da proporgdo de empresas

inovadoras na economia portuguesa. Em termos de comparagSo qualitativa entre o CIS

II e III encontram-se alguns indicios de mudanga significativa no sistema de inovagdo

portugu6s (MCTES, OCES, 2A04). O CN IV revelou uma melhoria face ao CIS III nos

indicadores de inovaqdo, mostrando que quatro em cada dez empresas portuguesas

inovaram entre 2002 e 2004, sendo que a comercializagdo de produtos com inovag6es

representou cerca de ZlYo do volume de neg6cios das empresas com inovagdo no

produto e 4lo/o das empresas portuguesas tiveram actividades de inovagdo. O relat6rio

conclui que as empresas analisadas destinaram cerca de 2o/o do volume de neg6cios d

inovagdo, sendo a aquisigdo de maquinaria, de equipamento e de software os que

absorveram maior montante dos gastos, cerca de 86Yo. Em termos regionais as regi6es

Centro e Lisboa apresentam-se como as mais inovadoras em contraposigdo com o
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Algarve e a Madeira. Contudo, contrariamente, i tend6ncia revelada do CIS II para o

CIS ilI, os dados do CIS IV mostram uma grande disparidade entre os diversos

sectores na percentagem de empresas inovadoras. Sendo que, as actividades com maior

proporgdo de empresas inovadoras encontram-se nos servigos de investigagdo e

desenvolvimento (100%), de correios e telecomunicag6es (78%), de actividades

inform5ticas (75%) e de actividades de ensaios e an6lises t6cnicas (74%), confirmando

a importdncia dos KIBS no processo inovador. Seguem-se tr6s actividades industriais:

indristria quimica e petr6leo (65%), equipamento el6ctrico e 6ptica (56%) e

electricidade, 6gta e g6s (55%). As empresas menos inovadoras encontram-se no

sector das empresas t€xteis e vestu6rio e da indristria de couro com 27o/o e 28Yo,

respectivamente. Em termos de resultados da inovagdo, o CIS IV mostra que a

adopgdo de novos processos permitiram ?rs empresas reduzir os custos, ndo s6 os

associados ao trabalho, como os relacionados com o consumo de energia e de

materiais. A maior flexibilidade de produgSo ou de prestagio de servigos, a penetragdo

em novos mercados e o aumento da quota de mercado foram outros dos pontos

destacados como positivos pelas empresas. O CIS IV aponta para a falta de

conhecimento (falta de informagdo sobre tecnologia, falta de informagdo sobre os

mercados, falta de pessoal qualificado e dificuldade em encontrar parceiros para

cooperagdo) como o principal obst6culo i inovagdo apontado pelas empresas

inovadoras e pelas restantes. Parece-nos curioso, o facto dos factores econ6micos

serem os factores menos apontados como muito importantes, em termos de obst6culos

ir inovagdo. No que toca aos resultados, a racionalizagio dos custos foi o efeito mais

apontado como fruto do processo inovador (OCES, 2006).
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A secgio seguinte procede a uma an6lise mais detalhada da base de dados do CIS para

os servigos em Portugal.

6.2.4. O Inqu6rito Comunitdrio i Inovagflo - CIS III em Portugal

Como foi anteriormente referido os capitulos VII e VIII deste estudo utilizam a base

de dados do CIS III para Portugal, neste sentido considerou-se relevante uma

caructeizagIo mais exaustiva da base de dados para esse periodo em Portugal. O CIS

III inclui dados relativos ao periodo compreendido entre 1998 e 2000.

A populagdo alvo do inqu6rito s6o as empresas com mais do que 10 empregados do

sector industrial e de alguns servigos (exclui os hot6is e restauragdo, alguns servigos de

apoio d empresas e os servigos priblicos e prestados por organizag6es sem fins

lucrativos).

O CIS III em Portugal est6 organizado em treze pontos-chave: informagio geral sobre

a empresa; informagSo econ6mica sobre a empresa; inovagEo no produto; inovagdo no

processo; actividades de inovagdo incompletas ou abandonadas; despesas em

actividades orientadas para a inovagdo em 2000; investigagdo e desenvolvimento

realizados na empresa; efeitos das inovag6es introduzidas na empresa durante 1998-

2000; financiamento priblico da inovagdo; cooperagEo na 6rea da inovagdo entre 1998-

2000; fontes de informagdo para a inovagdo entre 1998-2000; factores que dificultam a

inovagSo; patentes e outros m6todos de protecgdo; outras mudangas estrat6gicas e

or ganizacionai s imp ort antes.
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Os pontos-chave pretendem fornecer informagdo para a construgSo de um conjunto de

indicadores que medem a extensSo da actividade de inovagdo no tecido empresarial, a

intensidade de investimento em inovagdo, e a parte do volume de neg6cios das

empresas inovadoras atribuida i comercializagdo de bens ou de servigos novos ou

significativamente melhorados.

O question6rio do CIS m portugu6s foi traduzido a partir do questioniirio base

recomendado pela Eurostat, mas inclui mais algumas questdes de car6cter nacional. As

quest6es nacionais adicionadas ao question6rio foram as seguintes: unidade monetiiria

de resposta em euros ou em escudos; ntmero de identificagSo fiscal da empresa; ano

de estabelecimento da empresa em Portugal; valor acrescentado em 1998; valor

acrescentado em 2000; custos com o pessoal em 1998; custos com o pessoal em 2000;

pessoal ao servigo que completou o 12" ano em 1998; pessoal ao servigo que

completou o l2o ano em 2000; pessoal qualificado em 1998; pessoal qualificado em

2000; despesa em formagdo interna ou externa especificamente orientada para o

desenvolvimento e introdugSo de inovag6es; despesa em introdugdo de inovagdes no

mercado (marketing); despesa em projecto industrial e outros tipos de preparagdo para

a produgSo ou distribuigdo de inovag6es; nrimero de pessoas ao servigo envolvidas na

I&D intramural a tempo integral; empresas de consultoria e outros recursos de

inovagdo entre 1998-2000 e a reduzida dimensdo do mercado nos factores que

dificultam a inovagdo (vide anexo 2).

A amostra inicial do CIS III foi construida pelo INE em Setembro de 2001 e continha

24 467 empresas. O Quadro 6.1. 6 ilustrativo da distribuigdo de empresas na economia

portuguesa, revelando a supremacia de pequenas empresas que representam 82o/o da
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amostra. Os servigos representam 30%o e a indfstria 70% da amostra, h6, no entanto,

que relembrar que esta amostra inclui apenas parte das empresas privadas deste sector

e n6o inclui empresas priblicas.

Tabela 6.1. Nrtmero de Empresas do CIS III para Portugal por dimens5o e por sector

tot12t-14 308 4 2 354
r5€7 13 215 2 968 384 16 557
t5-16 1574 296 47 1917
t7-'t9 4508 1276 137 5921
>_o-22 17M 264 30 2038
23-24 249 76 18 343
>_$26 1336 325 42 1703
27-28 1343 259 22 1624
29 715 154 15 884
30-33 246 73 37 356
34-35 217 70 25 312
36-37 1283 175 11 1469
t041 40 44 16 100
,1,60-67,72-

t3.74.2.74.3 6 564 763 {19 74d,6
j'l 4 571 425 30 5026
i063 1187 't82 40 1409
)4 41 13 10 64
i5-67 302 78 33 413
72 164 33 5 202
73 7 0 0 7
t4.2 258 29 1 288
7 4.3 34 3 0 37

Fonte: MCTES, OCES, 2004

Durante o periodo em que decorreu o trabalho de campo (teve inicio em Outubro de

2001) paru a recolha do question6rio, surgiram algumas situagdes (faldncia e

encerramento; n6o identificagdo das empresas e alteragdo de CAE e redugdo do
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nirmero de empregados para menos do que 10) que levaram ir retirada de 640 empresas

da amostra inicial.

A Base de Dados do Inqu6rito Comunitiirio d Inovagdo, CIS III, cont6m 203 vari6veis

e a amostrass utilizada nos Capitulos VII e VIII, cont6m 23 440 empresas.

6.3. Anilise do CIS [II para o Sector Servigos

Para uma melhor compreensSo da inovagio no sector dos servigos, recotreu-se i base

de dados referente is empresas deste sector. A an6lise explorat6ria ao sector permite

uma melhor compreensdo da amostra. Atendendo i revisdo bibliogr6fica efectuada na

Parte II deste estudo, agrupam-se as empresas de acordo com os seus C6digos de

Actividade Econ6mica em quatro grupos: com6rcio, transportes e telecomunicag6es,

servigos financeiros e servigos de apoio irs empresas.

As sec96es seguintes seguem a seguinte estruturagdo da informagdo:

1 Caracteristicas das empresas (inclui, localizagdo geogr6fica; dimensdo;

multinacionalidade e pertenga a grupo empresarial; idade; principais mercados);

2 Inovagdo, recursos e resultados (inclui, actividade inovadora em curso; recursos de

inovagio; relagdo ente os recursos e os resultados da inovagdo);

3 ProtecgSo da inovagdo;

4 Mudangas estrat6gicas e organizacionais.

s5 Este inqu6rito 6 efectuado por correio tendo por base um question6rio harmonizado disponibilizado pela
Eurostat comum para servigos e indristria.

196



6.3.1. Caracteristicas das Empresas

6.3. 1. 1. Localizag5o Geogr 6fica

A localizagdo geogr6fica principal da maioria das empresas do sector servigos 6, como

seria de esperar pela natureza dos servigos prestados, na regido de Lisboa e Vale do

Tejo, destacando-se essa primazia nos servigos financeiros e nos servigos de apoio is

empresas. Esta tend€ncia acompanha a tend6ncia de localizagdo deste tipo de servigos

em 6reas urbanos e junto a grandes cidades referenciada na Parte II (Figura 6.1.).

Figura 6.1. Distribuigflo por NUTS
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6.3.1.2. Dimensfl o Empresarial

A dimensdo das empresas, expressa pelo ntmero de trabalhadores, 6 um dos factores

apontados por diversos estudos como determinante da capacidade inovadora. O sector

dos servigos caracteriza-se pela predominincia das pequenas e m6dias empresas,

verificando-se que apenas nos transportes e telecomunicag6es e nos servigos

financeiros as grandes empresas representam uma proporgdo mais significativa, de

l8%o e l4o/o, respectivamente. Para um melhor entendimento do efeito dimensdo sobre

a inovagdo, nas secgdes seguintes, foram efecfuados v6rios cruzamentos entre diversas

vari6veis e a dimensdo empresarial (Figura 6.2.).

Figura 6.2. Dimensflo Empresarial

Com6rcio Transportea e
Telocomunicag6es
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No que concerne ao nfmero de empregados os dados revelam que a maioria das

empresas tem entre 10 e 49 empregados (Gr6ficos 1,2,3 e 4 do Anexo 5).

6.3.1.3. Multinacionalidade e Pertenga a Grupo Empresarial

No que concetrle ir perlenga a um grupo empresarial, o com6r'cio e os transpofies e

telecomunicagSes mostram valores mais baixos de respostas afirmativas,

comparativamente aos grupos do sector financeiro e servigos de apoio is empresas,

com 69%o e 56Yo das empresas a responderem afirmativamente (Figura 6.3). Quanto i

localizagdo da sede, na sua maioria localiza-se em Portugal seguida por paises da UE

(Anexo 5, Figuras 5,6,7 e8).

Figura 6.3. Pertenga a Grupo Empresarial
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6.3.l.4.Idade

A idade das empresas 6 um dos factores associado ao empreendedorismo. A revisSo da

literafura mostrou, no entanto, que existem resultados contradit6rios, em particular no

sector dos servigos. Pois, em regra, na indristria as empresas mais jovens tendem a ser

mais inovadoras. Consideram-se empresas mais jovens, neste caso, as empresas

criadas durante o tri6nio a que corresponde o CIS III. Nos quatro subsectores o valor

est6 entre os 3 e 4o/o, com excepgSo dos SAE que se destacam com uma taxa de 7% de

jovens empresas (Anexo 5, Figuras 9,l0,ll e l2).

6.3.1.5. Principais Mercados

Em termos de mercados mais relevantes para as empresas, o question6rio subdivide-se

em: local, nacional, local e paises vizinhos e internacional. Os dados revelam alguma

heterogeneidade entre os quatros subsectores. No com6rcio, como seria de esperar pela

natrtreza da actividade, os mercados local e nacional s6o os mais importantes. Os

transportes e telecomunicag6es revelam uma maior diversidade em termos de

mercados: o primeiro mercado 6 o nacional (36%o), o segundo o local (35%) e o

terceiro mercado o internacional (27%). Os servigos financeiros seguem uma tendOncia

semelhante ao com6rcio, sendo os mercados locais e nacionais os mais importantes.

Por riltimo, para os servigos de apoio is empresas o mercado mais relevante 6 o

nacional (62%), seguido pelo local (25%) representando o mercado internacional 10%

(Figura 6.4.).
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Figura 6.4. Principal Mercado

Transportes e Telecomunicag6es
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6.3.2. Inovagio, Recursos e Resultados

O Inqu6rito Comunit6rio i InovagSo (CIS [II) mostra-nos

empresas pertencentes i indristria transformadora e das

respectivamente, s6o inovadoras. (MCTES, OCES, 2004).

ql;'e 42,4%o e 48,7Yo das

empresas dos servigos,

Actividade3 Financeias



6.3.2.1. Empresas com Actividades Inovadoras em Curso

O indicador actividades inovadoras em curso foi cruzado com a dimensIo empresarial.

Os dados mostram que no comdrcio e nos transportes e telecomunicagdes, a rnaioria

das empresas n6o t€m actividades inovadoras em curso. Dentro das empresas que t6m

actividades inovadoras em curso destacam-se as grandes empresas. Nas actividades

financeiras, T|yo das grandes empresas t6m actividades inovadoras em curso, e nos

SAE o valor mais elevado situa-se nas m6dias empresas (50%). Depreendendo-se que

a dimensdo 6 um factor que influencia a inovagdo na amostra (Figura 10, anexo 5).

6.3.2.1. Recursos de Inovagio

Os inputs de inovagSo estSo divididos em I&D intramural, I&D extramural e na

aquisigio de equipamentos e de outros servigos (aquisigdo de m6quinas, formagdo e

marketing). Os dados subdivididos de acordo com a dimensio das empresas mostram

que as despesas em I&D intramural s6o nos quatro subsectores maiores, consoante

aumenta a dimensEo da empresa, confirmando-se a tend6ncia registada na revisdo de

literatura da Parte II deste estudo, e atingem valores mais levados em termos gerais nos

servigos financeiros e nos servigos de apoio is empresas (Figura 6.5.).
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Figura 6.5. Empresas com I&D Intramurals6 por Dimensio Empresarial

Com6rcio

Actividades Financeiras Servigos de Apoio is Empresas

l}a ..
lEbl

A I&D extramural ou em outsourcing segue a mesma tenddncia do indicador anterior,

ou seja, tende a aumentar consoante aumenta a dimensdo das empresas, mas revela em

termos gerais valores relativamente pequenos, inferiores a 20o/o, d excepgio dos

servigos financeiros que t6m 30% de I&D extramural. (Figura 6.6.).

s6 Intramural 6 utilizado como sin6nimo de interno.
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Figura 6.6. Empresas com I&D ExtramuralsT por Dimens5o Empresarial

Transportes e Telecomunicaq6esCom6rcio

Actividades Financeiras Serviqos Apoio as Empresas

Na aquisigEo de equipamentos e de outros servigos (aquisigdo de m6quinas, formagdo,

e marketing) verifica-se que a aquisigdo de m6quinas apresenta comparativamente aos

indicadores anteriores valores elevados, em particular no sector financeiro. E de

registar que este indicador apresenta resultados mais homog6neos em termos de

dimensdo das empresas (Figura 6.7.).

s7 Extramural 6 utilizado como sin6nimo de externo ou em outsourcing.
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Figura 6.7. Aquisigflo de Miquinas por Dimensflo Empresarial

Com6rcio Transportes e Telecomunicaq6es

Actividades Financeiras Serviqos de Apoio ds Empresas
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A formagdo apresenta valores mais elevados nos servigos financeiros e nos servigos de

apoio ds empresas, 37o/o e 4l%o respectivamente. Os valores percenfuais tendem a

aumentar com a dimensdo das empresas, o que pode reflectir diferengas em termos de

cultura empresarial e maior disponibilidade de capital para estas despesas. (Figura

6.8.).
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Figura 6.8. Formaqf,o por Dimensf,o Empresarial

Com6rcio Transportes e Telecomunicac6es

Servigos Apoio is Empresas
Actividades Financeiras

A aquisigSo de serviqos de marketing demonstra uma evolug6o muito semelhante a

formagdo, mais relevante nos dois irltimos subsectores (servigos financeiros e SAE) e

com valores percentuais crescentes em paralelo com o aumento da dimensdo (Figura

6.e.).
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Com6rcio

Figura 6.9. Marketing por Dimensfio Empresarial

Transportes e Telecomunicag6es

Actividades Financeiras Servigos de Apoio as Empresas
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6.3.2.2. Relagio entre os Recursos e os Resultados de Inovagio

Nesta secgSo pretende-se relacionar os inputs de inovagdo com os resultados obtidos

pelas empresas. Neste sentido cruzaram-se os dados dos inputs de inovagdo com: o

aumento da gama de produtos; o aumento da quota de mercado e o aumento da

qualidade dos bens e servigos. A relagdo entre os inputs de inovagio e a gama de

produtos, no caso do com6rcio a maior percentagem de respostas "m6dio" e "alto"

situam-se no marketing, na formag6o e no I&D interna. O subsector dos transportes e

telecomunicag6es 6 o que apresenta mais elevadas percentagens de respostas no item
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"n6o relevante" nos diversos inputs de inovagfio. Destaque-se neste subsector a

imporlAncia do marketing e da fbnnagSo. As actividades financeiras seguem tend6ncia

semelhante, destacando-se a importincia do marketing e da formagSo, seguidos pela

aquisigdo de conhecimento externo e pela I&D interna e externa. Por riltimo, os

servigos de apoio ds empresas revelam percentagens elevadas de empresas que

assumem como "m6dio" e "alto" a import6ncia do I&D interno e externo para o

aumento da gama de produtos, revelando uma maior intensidade tecnol6gica do

processo inovador, ainda que o marketing e a formagdo tamb6m assumam valores

importantes de registar (Figura 6.10). Ser6 de realgar a relevdncia do marketing e da

formagSo em todos os subsectores, e o I&D 6 tamb6m considerado de alta importdncia

por muitas empresas, particularmente nos servigos de apoio irs empresas, o que parece

contrariar algumas conclusdes que remetem para a relativa importdncia deste indicador

no sector servigos.

Figura 6.10. Relag6o entre os Inputs de Inovagfio e o Aumento da Gama de Produtos

Transportes e TelecomunicaC6es
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O segundo tipo de relagSo estudada refere-se ao cruzamento entre inputs de inovagdo e

aumento do mercado ou da quota de mercado. No com6rcio, o factor que aparece

como mais relevante 6 o marketing, ainda que os restantes tenham tamb6m valores

consider6veis, nomeadamente a formagdo. Nos transportes e telecomunicag6es os

valores mais relevantes aparecem, tarnbdm no marketing e Formagdo, continuando a

haver relativa desvalorizagdo das fontes de conhecimentoss. Nos servigos de apoio ds

empresas a formagSo, a aquisig6o de m6quinas e o I&D externo assumem-se como os

que obt6m percentagens mais elevadas de respostas de "m6dio" e "alto" (Figura 6.1 l.).

Figura 6.11. Relagfio entre os Inputs de Inovagf,o e o Aumento do Mercado ou da
Quota de Mercado

Com6rcio Transportes e Telecomunicag6es

I 4-." .k," ilE iN-,!...^,. I

Servigos de Apoio as Empresas

t8 Estes resultados, se relacionarmos I&D com patentes, contrariam de certo modo alguns estudos que
apontam o sector das telecomunicaq6es como um dos que tem maior propensio a inovar, nos servigos.
Talvez os resultados obtidos se justifiquem pelo facto de por motivos de segredo estatistico terem sido
retiradas da amostra as empresas que devido 6 sua dimensio pudessem facilmente ser identificadas.
Sabendo-se que pelo menos duas das empresas retiradas da amostra pertenciam a este subsector.
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Por riltimo, a relagSo entre os inputs de inovagdo e o aumento da qualidade dos bens e

servigos. O subsector com6rcio acusa valores relevantes no input marketing, seguido

pela I&D interno e externo. Os transportes e telecomunicagdes neste indicador,

sublinharn a impotlducia do I&D intemo e extemo seguido do marketing e formagSo.

As actividades financeiras, seguem a mesma tend6ncia aparecendo em primeiro plano

o I&D, a aquisigdo de conhecimento externo e a formagSo. Por riltimo, os servigos de

apoio irs empresas, tamb6m atribuem mais relevdncia ao I&D, aquisigio de

conhecimento externo, formagSo e marketing (Figura 6.12.).

Figura 6.12. Relaq5o entre os Inputs de InovagSo e o Aumento da Qualidade dos
Servigos

Com6rcio Transportes e Telecomunicag6es
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Os indicadores de output analisados nos diversos subsectores mostram que nos

servigos o marketing e a formagSo assumem grande importdncia, n6o se podendo, no

entanto, descurar o papel da I&D. Sendo esta a percepgdo das empresas, 6 interessante

registar que estas consideram a importdncia dos recursos n6o tecnol6gicos (marketing

e fonnagSo), mas tarnb6rn dos tecnol6gicos, resta-nos compreender porque razdo afinal

os valores s6o baixos (I&D), terd a ver com a dimensio da empresa ou com outros

factores relacionados com o mercado que condicionam o processo inovador. H6 ainda

que discutir a tradugdo dessa I&D em patentes, sendo que a Parte II j6 nos indicou

algumas pistas, nomeadamente sobre a maior dificuldade em patentear servigos, pela

nattreza mais incremental e ad-hoc da inovagSo no sector, ou pela relativa facilidade

de apropriagio do conhecimento atrav6s da imitagdo.

6.3.3. Protecgio da Inovaqeo

Em todos os sub sectores a maioria das empresas inquiridas respondem ndo fiilizar

m6todos para proteger a inovagdo.

Dentro do conjunto de respostas afirmativas, os m6todos mais utilizados s6o as

trademarks, segredo e avango temporal face aos concorrentes, confirmando-se a

tendEncia verificada noutros paises e estudos aplicados ao sector discutidos na Parte II

da investigagio (Figura 6.13).
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Figura 6.13. Protecgflo da Inovag5o
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6.3.4. Mudangas Estrat6gicas e Organizacionais

O CIS m inquiriu as empresas sobre a introdugdo de alterag6es estrat6gicas e

organizacionais durante o periodo do estudo. A an6lise destas vari6veis, mostram a sua

relev6ncia em todos os subsectores, sendo os valores comparativamente superiores nas

alteragdes organizacionais. No com6rcio 49%o das empresas referem terem introduzido

alterag6es desta natureza, 44o/o nos transportes e telecomunicag6es, 51% nas actividades

financeiras e 670/o nos servigos de apoio is empresas (Figura 6.14).
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Figura 6.14. Mudangas Estrat6gicas e Organizacionais

Transportes e TelecomunicaEOes

Esta secgSo permitiu caracteizar de forma mais precisa a nossa amostra de empresas

de servigos. Ser6 de realgar o facto da amostra ser constituida maioritariamente por

pequenas e m6dias empresas e pela import6ncia dos factores n6o tecnol6gicos, tais

como, o marketing e a forma96o. Ainda que seja de realgar que na auto percepgSo das

empresas a I&D s6o actividades consideradas relevantes, contudo esse potencial n6o se

reflecte nos resultados.
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CAPITULO VII. ESTUDO COMPARATTVO DA TNOVAQAO NA
INDUSTRIA E NOS SERVIQOS

7.1. Nota Introdut6ria

O capitulo anterior, pretendeu efectuar um estudo explorat6rio de descrigdo e an6lise

do sector dos servigos, considerando a base de dados do CIS III procedeu-se a uma

caracteizagdo geral do sector.

A literatura sobre inovagdo no sector industrial e no sector dos servigos em poucos

casos estudou empiricamente em que difere a inovagdo nos dois sectores. Alguns

trabalhos invocam diferengas, mas nem sempre se encontram estudos empiricos que as

comprovem. Esta investigagdo pretende responder a essa lacuna detectada na literatura

sobre inovagio, atrav6s da aplicagdo de um modelo que permita comparar os dois

sectores de forma integrada de modo a compreender em que difere, e, porquO a

inovagdo nos dois sectores. A revisSo de literatura efectuada n6o encontrou nenhum

modelo que agrupasse empresas de ambos os sectores, neste sentido consideramos que

este estudo original possa contribuir para os estudos sobre inovagdo. Para explicar o

modelo s6o utilizadas regressdes logisticasse, aplicadas a ambos os sectores,

considerando tr6s modelos, o modelo I para explicar a I&D interno, o modelo 2para

explicar a I&D externo e o modelo 3 para explicar as parcerias de cooperagdo para a

inovag6o.

se A regressio logistica permite que as vari6veis dependentes sejam dicot6micas e as independentes sejam de
qualquer tipo. Permite avaliar efeitos de interacgdo e pode estimar efeitos de ocorr€ncia de determinados
eventos.
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'1.2. O Modelo

O estudo empirico pretende testar modelos, neste caso particular utiliza-se a base

de dados CIS il para Portugal, para tentar compreender se difere e no que 6

diferente a inovagSo nos servigos e na indtistria. Para o efeito foi seleccionado um

conjunto de vari6veis explicativas, baseando-se esta escolha na j6 referida revisio

de literatura e tendo por base o objectivo de comparar atrav6s da utilizagdo de um

rinico modelo inovagdo na indirstria e nos servigos. As vari6veis do modelo s6o

descritas na T abela 7 .1.

Tabela 7.1. Descrigflo das Varirtveis do Modelo

Varidvel Denominacflo Desericilo
SECT Sector Vari6vel dummy. SECT:I se a

empresa pertencer ao sector dos
servigos e SECT:0 se for da
indristria.

INOV I
Inovador tipo I - Inovadores
Pioneiros

Vari6vel dummy. INOVl:l se a
empresa introduziu um produto
novo ou melhorado que 6 novidade
no mercado onde opera. INOV1:0,
caso contr6rio.

INOV 2
Inovador tipo 2 - Inovadores
Imitadores

Vari6vel dummy. INOV2:I se a
empresa introduziu no mercado um
produto novo ou significativamente
melhorado, que pode ser novo para
a empresa mas n6o o 6 para o
mercado. INOV2:O, caso contr6rio.

INOV 3

Inovador tipo 3 - lnovadores
no Processo

Vari6vel dummy. INOV3:I se a
empresa introduziu um processo
novo ou melhorado que 6 novidade
no mercado onde opera. INOV3:O,
caso contr6rio.

IAT

lndristrias de Alta Tecnologia Vari6vel dummy. IAT:1 se a

empresa pertencer a uma indristria
de Alta Tecnologia. IAT:0, caso
contr6rio.
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IMT

Indirstrias de M6dia
Tecnologia

Vari6vel dummy. IMT:I se a

empresa pertencer a uma indristria
de M6dia Tecnologia. IMT:O, caso
contr6rio.

IBT

Indristrias de Baixa
Tecnologia

Vari6vel dummy. IBT:1 se a

empresa pertencer a uma indirstria
de Baixa Tecnologia. IBT:0, caso
contr6rio

COM
Com6rcio Vari6vel dummy. COM:1 se a

empresa pertencer ao subsector do
Com6rcio. COM:0 caso contr6rio.

TRANSTELE

Transportes e

Telecomunicag6es
Vari6vel dummy. TRANSTELE : 1

se a empresa pertencer ao subsector
dos servigos de Transportes e

Telecomunicag6es. TRANSTELE
:0 caso contr6rio.

SFIN

Servigos Financeiros Vari6vel dummy. SFIN:l se a

empresa pertencer ao subsector dos

Servigos Financeiros. SFIN:0 caso
contr6rio.

SAE

Servigos de Apoio ds

Empresas
Vari6vel dummy. SAE:1 se a

empresa pertencer ao subsector dos
Servigos de Apoio ds Empresas
(servicos). SAE:0 caso contriirio.

DIM Dimensdo Empresarial Logaritmo do Emprego

ruV Empresas Jovens Empresas criadas no periodo 1998-
2000

Para a formulagdo do modelo recoreu-se i aplicagdo da Regressdo Logistica seguinte:

Pr(Y =1 I X) = exP(Z)
\ I ' l+exp(Z)

Em que:

Z: fio* \\SECT + /3iNOVL + /32INOV2 + /33INOV3 + /34MT + /35IMT + l|dBT

+ lSzCOM+ ISsTRANSTELE + /3cS.4O + lStalUV + /31pIM +

|INOVI*SECT + 62INOV2*SECT + 6INOY3*SECT + 64IUV*SECT +

6sDIM*SECT
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Onde Y 6 avari|vel explicada (I&D interna no modelo 1, I&D externa no modelo 2 e

parcerias de cooperagSo para a inovagdo no modelo 3).

A vari6vel dummy sector (SECT) assume o valor 1 se uma empresa pertence ao sector

dos servigos e o valor 0 se pertence ao sector industrial e permite articular o modelo

para os dois sectores numa rinica regressdo. Para uma empresa da indristria, as

variSveis SECT, COM, TRANSTELE e SAE s6o todas iguais azero,logo Z 6 dado por:

Z: fi, + /3/NOV| + /32LNOV2 + ltdNOrt3 + filer + fidUr + fi6IBT + l|rcIUV +

lStDrM

Em contrapartida, para uma empresa do sector dos servigos, a vari6vel SECT 6 igual a

um e as vari6veis IAT, IMT e IBT s6o iguais a zero.Logo Z 6 dado por:

z: fio* 60 + fitINOVt + /32INOV2 + fidNOV3 + I|7COM+ fisTRANSTELE + /|\SAE +

$toluv + /311DIM + 6tINOVl + 62INOV2+ 63INOVj + 64JUV + 65DIM

ou, equivalentemente:

z : u3 0 + 6 i + U3 f 6 ) rN O v I + (/3 2 + 6 2) rN O V 2 + (/3 s + U) rN O V 3 +fi 7C O M +

ISsTRANSTELE + lSsSAE +(/ito+ 6DJUV + UJti 6)DIM

Se comparannos a expressdo de Z para uma empresa dos servigos com a express6o

para uma empresa da indristria, verificamos que os coeficientes d; (com i :1,2,..., 5)

nos indicam a diferenga no impacto das v6rias vari6veis explicativas entre empresas

dos servigos e da indirstria. O coeficiente dp indica-nos a diferenga no termo constante

pelo facto da empresa pertencer aos servigos. O coeficiente dr indica-nos a diferenga
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no impacto da empresa ser inovadora pioneira na probabilidade de fazer l&D, de uma

empresa dos servigos relativamente a uma empresa da indirstria. Os restantes

coeficientes sdo interpretados de forma similar. Se as vari6veis explicativas tiverem o

mesmo impacto na probabilidade da empresa realizar I&D para empresas dos servigos

e da indirstria os coeficientes d; devem ser iguais a zero. Em contrapaftida, se a

inovagdo diferir nos dois sectores pelo menos alguns destes coeficientes devem ser

diferentes de zero.

O modelo integra os sectores indristria e servigos divididos nas categorias que figuram

na Tabela 7.1. A divisdo por categorias baseia-se em estudos efectuados, e, considera

no caso da indristria a intensidade tecnol6gica (alta, m6dia e baixa) de cada subgrupo

(Tether, 2001; OECD, 1992; Mateus e Antunes, 2000) e no caso dos servigos

relaciona-se com anattxeza da tecnologiarfillizada nas suas actividades e com o que

cada subgrupo disponibilizano mercado (Hill, t977; Miles, 1996; Tether, 2001).

Outro tipo de classificagio poderia ter sido urtllizada (Pavitt, 1984). Por6m, optou-se

por esta classificagdo pela sua adequag5o is quest6es constantes do inqu6rito CIS e por

reflectir a intensidade tecnol6gica e ser seguida pela OCDE no caso da indristria, e, no

caso dos servigos por ser adequada aos dados disponiveis no CIS III portugu6s e

adoptada por um estudo similar efectuado no Reino Unido (Tether, 2001).
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Tabela 7.2. CAE por Sector e ,por Subsector

Sector C6digos de Actividade Econ6mica

Indirstria I5I ao 366

Servigos 501 ao 743

Subsectores C6digos de Actividade Econ6mica

Indirstria de Alta Tecnologia (IAT) 233; 244; 300 ao3 12; 321 ao 334; 353

Indristria de M6dia Tecnologia (IMT) 23 l; 232; 241 a 243; 245 a 252; 27 4;

291 a297;343 a352

Indristria de Baixa Tecnologia (IBT) l5l a222;261 a273;275 a285;342;

361 a366

Com6rcio (COM) 5ll a 517

Transportes e Telecomunicag6es

(TRANSTELE)

602 a642

Servigos Financeiros (SFIN) 651 a 672

Servigos de Apoio ds Empresas

(sAE)

70 a7l e72l a732;742 e743

No modelo, a introdugdo do subsector 6 feita atravds de vari6veis dummies respeitantes

aos subsectores da indristria (IAT, IMT, IBT) e dos servigos (COM, TRANSTELE e

SAE), excluindo-se o subsector dos servigos financeiros. A exclusdo de um subsector 6

necess6ria, pois caso contr6rio haveria multicolinearidade perfeita (uma vez que a

soma das vari6veis dummy associadas aos subsectores seria igual a um vector de 1,

que 6 precisamente o vector associado ir constante;. E de realgar que o subsector

excluido do modelo servir6 de base comparativa para a interpretagdo dos resultados.
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No modelo s6o considerados tr6s tipos de inovadores: inovador tipo I (inovadores

pioneiros), inovador tipo 2 (inovadores imitadores) e inovador tipo 3 (inovadores no

processo). A identificagio dos tr6s tipos de inovadores foi efectuada com base na

revisdo de literatura anteriormente efectuada e foi discutida na Parte I e tem em

consideragdo v6rios estudos que visam estudar o comportamento dos inovadores (Hill,

1977;Mlles, 1996; Tether,2001). A an6lise do question6rio CIS III (anexo 2) permite

dividir claramente a inovag6o no produto da inovagSo no processo.

No que respeita ir inovagdo no produto, o inqu6rito CIS III coloca a seguinte questSo:

"Durante o per{odo de 1998-2000, a sua empresa introduziu no mercado algum

produto (bem ou servigo) novo ou significativamente melhorado no contexto da

empresa? "

Sendo que, no caso da resposta a esta questdo ser afirmativa, as possibilidades sdo as

seguintes: "Principalmente a sua empresa ou grupo a que pertence", "A sua empresa

em cooperagdo com outras empresas ou instituig6es" ou "Principalmente outras

empresas ou instituigdes". Neste ponto colocava-se outra questdo "Durante o per[odo

de 1998-2000, a sua empresa introduziu no mercado olgum produto (bem ou servigo)

novo ou significativamente melhorado no contexto do mercado servido pela

empresa? ". As quest6es formuladas permitem classificar a empresa de acordo com o

grau de novidade da inovagdo. No primeiro caso a empresa introduz algo novo apenas

para a empresa, o que se classifica como inovador imitador. No segundo caso, a

inovagSo tem um maior grau de novidade, ao ser novo para o mercado servido pela

empresa, classificando-se o inovador como inovador pioneiro ou empreendedor na

perspectiva de Schumpeter (1934).
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O question6rio CIS III, inclui, ainda, a seguinte questSo relativa 6 inovagdo no

processo "Durante o periodo de 1998-2000 a sua empresa adoptou processos de

produgdo novos ou significativamente melhorados, incluindo meios de fornecimento

de servigos ou de distribuigdo de produtos? " Em caso de resposta afirmativa as

possibilidades sdo iguais 2rs consideradas no caso da inovagSo no produto,

nomeadamente: "Principalmente a sua empresa ou grupo a que pertence", "A sua

empresa em cooperagSo com outras empresas ou instituig6es" ou 'oPrincipalmente

outras empresas ou instituig6es". Estas tr6s possibilidades permitem compreender se a

empresa desenvolveu internamente o produto, se cooperou com outras empresas ou se

contratou em out sourclng esse servigo.

A resposta irs quest6es anteriores e a outras constantes do question6rio permitem

identificar os inovadores recorrendo a diversas dimens6es. A primeira defrnigEo de

inovador respeitar6 irs empresas que introduziram no mercado entre 1998-2000 algum

produto (bem ou servigo) novo ou significativamente melhorado, desenvolvido pela

empresa ou em colaboragdo, e, que n6o 6 apenas novo para a empresa mas tamb6m

para o mercado, a que chamamos inovadores pioneiros. Estes ser6o os verdadeiros

inovadores, no sentido, de se anteciparem aos sgus concorrentes no mercado ao

conseguirem produzir um produto ou prestar um servigo novo. Confudo algumas

quest6es se podem colocar neste ponto, em primeiro lugar a conotagdo da questdo de

"significativamente melhorado" pode ser interpretada de forma diferenciada pelos

respondentes ao inqudrito do CIS ilI, por outro lado, a palavra mercado n6o aparece

definida, podendo suscitar tamb6m interpretag6es diversas.
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A segunda definigdo de inovadores inclui as empresas que introduziram algum produto

(bem ou servigo) novo ou melhorado desenvolvido internamente ou em cooperagSo,

mas que ndo 6 novo para o mercado, 6-o apenas para a empresa. Classificamos estes

inovadores como imitadores, por terem a capacidade de imitar produtos e servigos j6

disponiveis no mercado.

A an6lise da amostra, colocou-nos algumas interrogag6es, nomeadamente a

categoizagdo dos inovadores recorrendo as questdes dicot6micas de Sim e N6o, a

patente ligagio i inovagSo tecnol6gica que pode ser menos acentuada em alguns

servigos, a recorr€ncia a proporgdes para indicar os inovadores e os ndo inovadores,

sem considerar a intensidade das actividades inovadoras podem gerar conclus6es

ambiguas.

7.3. Hip6teses e Testes

A partir da revisdo de literatura e do modelo anterior e para tentar dar resposta ds

quest6es: Em que difere a inovagdo entre os servigos e a indirstria? Em que medida os

tipos de inovadores influenciam a probabilidade de realizar I&D? Ser6 que as

empresas mais jovens sdo mais empreendedoras numa perspectiva Schumpeteriana?

At6 que ponto a dimensSo influ6ncia a inovagdo empresarial?

Com base na teoria e em resultados obtidos em estudos anteriores, os resultados que

esperamos obter sdo os seguintes:

o Hl: As empresas mais jovens (estabelecidas no periodo entre 1998-2000) sdo

mais inoyadoras.
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. H2: As em.pre.sas de maior dimensdo sdo mais inovadoras.

. H3: A inovaEdo difere entre os serviqos e a inditstria.

o H4: Os tuAs fipos de inovadores (pioneiros, imitadores e de processo)

produzem efeitos diferentes na probabilidade da empresa reolizar I&D.

A confirmagdo ou n6o destes resultados 6 feita atrav6s de testes de hip6teses aos

coeficientes do modelo econom6trico.

Em relagdo ao efeito da empresa ser jovem, o teste de hip6teses associado 6 o

seguinte6o:

I1o : 0ro: 0

11,:0ro>0

Onde.Flo designa a hip6tese nula e f1, designa a hip6tese alternativa. Se a hip6tese nula

for rejeitada, h6 evidOncia estatistica de que as empresas mais jovens t6m maior

probabilidade de realizar I&D. Em contrapartida, se a hip6tese nula ndo for rejeitada

os resultados n6o permitem concluir que as empresas jovens sejam mais inovadoras.

De forma similar, podemos testar o efeito da dimensdo da empresa na probabilidade de

realizar I&D, atravls do teste de hip6teses:

I1o : 9rr :0

Ho: Sv> 0

uo Como o resultado esperado 6 de um efeito positivo na inovagSo se a empresa for jovem 6 mais adequado
realizar um teste unilateral.
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Se a hip6tese nula for rejeitada, podemos concluir que o aumento na dimensdo da

empresa faz aumentar a probabilidade de realizar I&D.

Para testar a diferenga nos impactos das v6rias vari6veis entre empresas dos servigos e

empresas da indristria, o teste de hip6teses 6:

I1o: 6r:0

Hr: 6i* 0

onde f :0,1,...,5.

Se a hip6tese nula for rejeitada, podemos concluir que h6 diferengas estatisticamente

significativas entre o impacto da variivel na probabilidade da empresa realizar l&D

entre os servigos e a indristria. Se 6; for positivo, o impacto da vari6vel 6 superior nos

servigos.

Tamb6m seria possivel realizar um teste conjunto para a diferenga entre servigos e

indristria:

Flo:60:61:62:...:5s

Ho: Pelo menos algum 6; 6 diferente de zero

Mas este teste 6 redundante se nalgum dos testes individuais tiver sido rejeitada a

hip6tese nula.

Os testes a coeficientes individuais anteriormente mencionados sdo automaticamente

realizados pelos pockages estatisticos (admitindo testes bilaterais).
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Em contrapartida, para testar H4 efectua-se um leste t que pretende averiguar

exist6ncia de diferengas significativas entre/ t./3zefis. O teste de hip6teses 6:

F,-F;:o

9,-Fi*o

Onde i :1,2,3; j :1,2,3 e i lj.

7.4. Apresentageo e Discussio dos Resultados do Modelo

A Tabela 7.4. cont6m os valores resultantes da estimagdo dos modelos. Sublinha-se que

n6o se encontrou na literatura sobre o assunto nenhuma abordagem que aplicasse um rinico

modelo aos dois sectores. Os escassos estudos empiricos que comparam a inovagdo nos

dois sectores, tendem a efectuar regress6es separadas, uma para cada sector, o que permite

intuir diferengas ou semelhangas mas n6o comprovar de forma clara essas tend6ncias.

Na Tabela 7.3 apresentam-se os valor de Exp(B) e n6o os valores dos coeficientes, por ser

esta a forma de apresentagSo mais usual. o Exp(B), conhecido por odds ratio, 6 o

indicador que nos aponta a probabilidade de ocorr6ncia da vari6vel dependente como

resultado de variagdes na vari6vel independente, ceteris paribus. Se o seu valor for

superior (inferior) a I significa que quando a vai|vel independente aumenta, a

probabilidade de ocorrOncia da variSvel dependente aumenta (diminuiu).

Ho:

Hol
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Resressdo Los[stica: Modelo I Modelo 2 Modelo 3

Variiveis Denendentes

I&D Interno I&D Externo Parcerias para
a Inovacio

(Exp(ti)) (Exp(ft)) (Exp(B))
Constante

SECT

INOVl

INOV2

INOV3

IAT

IMT

IBT

COM

TRANSTELE

SAE

ruV

DIM

SECT *INOVI

SECT *INOV2

SECT *INOV3

SECT *ruV

SECT *DIM

Observagdes (n)

Omnibus Tests-Model
Coeficients,

Qui-quadrado

Cox&Snell RSquare

Nagelkerke RSquare

0,163xx*

0,297**x

0,646xxx

1,433***

1,1 53 xxx

0,698xx

0,701*x

0,644xxx

1,254*

0,949

1,001

1,813*xx

1,168*xx

2,231***

0,873

1,179*

0,43gxxx

1,019

22 925

296,054***

0,013

0,020

0,004xxx

29,075**x

4,517***

1 1t,)***L,LLL

0,866*

2,740**

3,735*x*

1,896*

0,833*

0,285xx*

0,2g3xxx

2,211*x*

1,558xxx

0,313***

3,058xxx

1,024

0,864

0,745*x*

23 046

4171,932***

0,166

0,316

0,009**x

7,515***

1,016

l,739xx*

0,904*

6,388*r'*

2,156***

1,294

0,446*x*

0,718**

0,861

2,597xx*

1,852***

l,gl2***
0,253***

1,051

0,1goxxx<

0,939

ta 147

948,378***

0,089

0,1 5l
* Significdncia a l0o/o; ** Significincia a 50 '*** Significdncia a I %

Tabela 7.3. Inputs de Inovagio e Actividades Relacionadas por Tipos de Inovadores

226



No que concerne aos resultados, a an6lise revela uma complexa inter-relagdo entre as

vari6veis consideradas. Comecemos por uma an6lise explorat6ria e comparativa dos

resultados atendendo a cada um dos modelos considerados.

Modelo l- I&D Interno

No modelo I a caracteristica inovadores pioneiros (tipo 1) parece fazer diminuir a

probabilidade de ocorr6ncia de I&D intemo o que pode de alguma forma reflectir o

padrIo industrial portugu6s, ainda que ir semelhanga de estudos realizados nouhos

paises (Tether, 2001, Tether et a|,2002) seja arriscado concluir que estas diverg6ncias

se devem apenas ir heterogeneidade empresarial, havendo que considerar a

possibilidade de terem havido diferentes interpretag6es nas quest6es sobre inovag6o6l

formuladas no questionririo do CIS ilI. Em sentido contr6rio, a caracteristica

inovadores seguidores (tipo 2) e inovadores de processo (tipo 3) potenciam o I&D

interno. E de realgar que os tr6s coeficientes sdo todos estatisticamente significativos.

A pertenga aos subsectores da indristria (IAT, IMT e IBT) fazbaixar a probabilidade

de ocorr6ncia do I&D interno comparativamente ao subsector excluido (sector

financeiro). Mantendo as restantes vari6veis constantes, o facto de a empresa pertencer

ao subsector do com6rcio aumenta a probabilidade de rcalizar I&D relativamente ao

subsector dos servigos financeiros. Em contrapartida, os transportes e

telecomunicag6es e os servigos de apoio ds empresas ndo revelam diferengas

significativas em relagdo ao sector financeiro (os coeficientes associados a estas

6l Um outro aspecto relaciona-se com a frequ€ncia com que a palavra inovagdo 6 empregue actualmente
tornando-se numa palavra de moda, este factor pode levar a que as respostas das empresas n6o sejam
suficientemente fidedignas, sendo sugerido o uso de termos mais neutros neste tipo de question6rios
(Tether, 2001).
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varlavels n6o s6o estatisticamente diferentes de zero, o que implica que o odds ratio 6

pr6ximo de l).

O facto de a empresa ser jovem tem um impacto claramente positivo e estatisticamente

significativo na probabilidade da empresa realizar I&D intemo (o odds ratio 6 1,813).

A hip6tese nula B16 : 0 6 rejeitada para um nivel de signific6ncia de 1%. Por

conseguinte, existe evid€ncia forte de que as empresas mais jovens t€m maior

probabilidade de realizar I&D interno.

No que concerne d dimensSo os resultados mostram que uma variagSo percentual no

nfmero de funcioniirios aumenta a probabilidade de ocorr6ncia de I&D interno. O

coeficiente associado ir vari6vel dimensdo 6 positivo e estatisticamente significativo

para um nivel de significdncia de lYo. Por conseguinte, a hip6tese nula B11 : 0 6

claramente rejeitada, confirmando o que foi referido na revisdo de literatura, ou seja, a

dimensEo est5 directamente relacionada com o aumento das despesas em I&D interno.

Analisemos agora o efeito das vari6veis de interacgdo que possibilitam a comparagdo

entre os dois sectores (definidas pelo produto da dummy SECT pela vari6vel). Os

coeficientes associados a SECT*INOVI (inovadores pioneiros) e SECT*INOV3

(inovadores de processo) sdo ambos estatisticamente significativos. Isto significa, que

as hip6teses nulas F/o : 6r :0 e Hs: ft : g s6o ambas rejeitas, podendo concluir-se que

os impactos destas variSveis s6o diferentes entre a indristria e os servigos (o impacto 6

superior nos servigos). Em contrapartida, a vari6vel SECT*INOV2 (inovadores

imitadores) ndo demonstra diferengas significativas entre os dois sectores (a hip6tese

Hs : 62: 0 n6o 6 rejeitada).
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R.elativamente ao efeito da empresa ser jovem, os resultados indiciam diferengas

estatisticamente significativas entre os dois sectores. De facto, a hip6tese nula f{s : 6a:

0 6 rejeitada, para um nivel de signific6ncia de 1%. O odds ratio correspondente 6

muito inferior a 1, o que mostra que o efeito da empresa ser jovem na probabilidade de

realizar I&D interno 6 inferior nos servigos. Em contrapartida, n6o se verificam

diferengas significativas entre os dois sectores no efeito da dimensdo, uma vez que o

coeficiente 65 n6o 6 estatisticamente diferente de zero.

Por tiltimo, 6 de realgar que. h6 diferengas significativas no termo constante entre os

servigos e a indristria, uma vez que o coeficiente 5s (associado d vari6vel dummy

SECT) 6 claramente significativo. Como o odds ratio (0,297) 6 inferior a l, tudo o

resto constante, uma empresa dos servigos tem menor probabilidade de realizar l&D

interno.

Os resultados dos testes para averiguar a exist6ncia de diferengas significativas entre

os impactos no I&D intemo dos diferentes tipos de inovadores s6o apresentados na

TabelaT-4.
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Tabela 7.4. Testes de Hip6teses ir igualdade entre/ r,fizefis no Modelo I

Estes resultados permitem rejeitar a hip6tese nula dos efeitos serem iguais, podendo

concluir-se que os v6rios tipos de inovador t6m impactos diferentes na probabilidade

da empresa realizar I&D interno.

Modelo2-I&DExterno

Neste modelo as caracteristicas inovadores pioneiros (tipo 1) e inovadores imitadores

(tipo 2) aumentam a probabilidade de ocorr6ncia de I&D externo, contrariamente ao

inovador de processo (tipo 3) que revela tend6ncia contr6ria. Este tipo de input de

inovagdo, I&D externo ou em outsourcing parece mais prov6vel de contratar

externaments, em termos, de desenvolvimento de novos ou melhorados produtos e

servigos do que quando estamos a considerar o processo de produgIo que pode ter um

cariz mais organizacional e intrinseco ir empresa. E de sublinhar que os coeficientes do

INOVI e INOV 2 s6o significativos a lo/o eo coeficiente do INOV 3 6-o a lDYo.

A pertenga da empresa aos subsectores da indirstria (IAT, IMT e IBT) faz aumentar a

probabilidade de ocorr6ncia de I&D externo comparativamente a uma empresa do

Hip6teses P,-8, Desvio-

padrflo62

Z t-student
(GL)

Resultado

fipfiz -0,796 0,145280529 -5,47905 5 99,95% Rejeita /31: /32

fiz=fis 0,218 0,082332594 2,647797 99,95% Rejeita J32:/33

ttpus -0,578 0,091830801 -6,294184 99,95% Rejeita 131:/3 j

62Desvio padrSo: 
",1 t 'n" ,* s 'n"r*2Cov(f ,,- p" 7
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subsector dos servigos financeiros. Relativamente aos servigos, a pertenga ao

com6rcio, transportes e telecomunicaqSes e seruigos de apoio is empresas

comparativamente aos servigos financeiros reduz a probabilidade de ocorr€ncia de

I&D externo. Os coeficientes das tr6s vari6veis s6o significativos.

A semelhanga do ocorrido no modelo 1, as caracteristicas juventude e dimensdo

empresarial potenciam a ocorr6ncia de I&D externo (os odds ratio s6o iguais a2,2ll e

1,558, respectivamente). As hip6teses nulas B16:0 e Frr :0 sdo ambas rejeitadas para

um nivel de significdncia de lYo. Por conseguinte, existe evid6ncia forte de que as

empresas mais jovens e as empresas de maior dimensIo t6m maior probabilidade de

realizar I&D externo.

No que concerne i an6lise das vari6veis de interacgdo, os coeficientes associados a

SECT*INOVI (inovadores pioneiros) e SECT*INOV2 (inovadores imitadores) sdo

ambos estatisticamente significativos. Isto significa, que as hip6teses nulas /{o : 61 : g

e H6 :62 : 0 s6o ambas rejeitas, podendo concluir-se que os impactos destas vari6veis

s6o diferentes entre a indristria e os servigos. Sendo o impacto superior na indristria no

inovador do tipo 1, contrariamente, no inovador do tipo 2 verifica-se um impacto

superior nos servigos. Ao inv6s, a vari6vel SECT*INOV3 (inovadores de processo)

n6o demonstra diferengas significativas entre os dois sectores (a hip6tese 11s : & : 0

ndo 6 rejeitada).

Em relagdo ao efeito da empresa ser jovem ndo se verificam diferengas significativas

entre os dois sectores uma vez que o coeficiente 6+ n6o 6 estatisticamente diferente de

zero. Em contrapartida, no efeito da dimensdo, os resultados indiciam diferengas
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estatisticamente significativas entre os dois sectores. De facto a hip6tese nula 116: 65:0

6 rejeitada, para um nivel de signific0ncia lYo. O odds ratio correspondente 6 inferior a

I (0,745) o que mostra que o efeito da dimensdo na probabilidade de realizar I&D

externo 6 inferior nos servigos.

Por tltimo, 6 de realgar que h6 diferengas significativas no termo constante entre os

servigos e a indirstria, uma vez que o coeficiente 6o 6 claramente significativo. Como o

odds ratio 6 superior a 1, tudo o resto constante, uma empresa dos servigos tem maior

probabilidade de realizar I&D externo.

Os resultados dos testes para averiguar a exist€ncia de diferengas significativas entre

os impactos no I&D externo dos diferentes tipos de inovadores sdo apresentados na

Tabela 7.5.

Tabela 7.5. Testes de Hip6teses i Igualdade entrefi1,$zefisno Modelo 2

Estes resultados permitem rejeitar a hip6tese nula dos efeitos serem iguais, podendo

concluir-se que os viirios tipos de inovador t6m impactos diferentes na probabilidade

da empresa rcalizar I&D externo.

Hip6teses 0,-F, Desvio-padrflo Z t-student
(GL)

Resultado

fir13z 0,756 0,249s03 3,030022 99,95% RejeitaJSl:/32

$z=fis -0,896 0,147939 -6,056565 99,95% Rejeito/32:/3 j

$pJts 1,652 0,144255 11 ,45198 99,9594 Rejeitafil:fi3
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Modelo 3 - Parcerias para a inovacio

No modelo 3 a caracteristica inovador pioneiro (tipo 1) n6o 6 signif,rcativa. O facto da

empresa pertencer aos inovadores imitadores (tipo 2) aumenta a probabilidade de

ocorrCncia de parcerias para a inovagio, contrariamente ao inovador de processo (tipo

3) que revela tend6ncia contr6ria. Estes resultados parecem intuitivamente

consistentes, uma vez que as parcerias, podem estar relacionadas com estrat6gias

empresariais de partilha de conhecimentos que poderdo resultar em produtos ou

servigos novos ou significativamente melhorados. Esta partilha parece ser menos fScil

de efecfuar no caso da inovagSo no processo. Acrescenta-se que o coeficiente do

INOV2 6 significativo a lYo e o coeficiente do INOV 3 6-o a 10%o.

Em termos de inclusdo nos subsectores da indristria de IAT, e de IMT faz aumentar a

probabilidade de ocorr€ncia de parcerias para a inovagdo comparativamente aos

servigos financeiros. O coeficiente de IBT revela-se n6o significativo do ponto de vista

estatistico.

Relativamente aos servigos, a pertenga ao com6rcio e aos transportes e

comparativamente aos servigos financeiros reduz a probabilidade de ocorrdncia de

parcerias para a inovagdo. O coeficiente relativo aos servigos de apoio irs empresas

revela-se ndo significativo no modelo.

Reforgando o verificado nos modelos anteriores as caracteristicas juventude e

dimensdo empresarial potenciam a ocorrOncia de parcerias para a inovagdo (os odd

ratios sdo 2,597 e 1,852, respectivamente). As hip6tese nulas 0ro : 0 e 0rr : 0 s6o
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rejeitadas para um nivel de significdncia de lo/o, o que nos permite concluir que as

empresas mais jovens e as empresas de maior dimensSo t6m maior probabilidade de

realizar parcerias para a inovagdo.

Os coeficientes associados a SECT*INOVI (inovadores pioneiros) e SECT*INOV2

(inovadores imitadores) s6o ambos estatisticamente significativos. Isto significa, que

aship6tesesnulasllo:61 :0eI1oi62:0s6oambasrejeitas,podendoconcluir-seque

os impactos destas vari6veis s6o diferentes entre a indristria e os servigos. Ainda que o

impacto seja superior nos servigos para os inovadores pioneiros, e, ao inverso, nos

inovadores seguidores o impacto 6 superior na indristria. A vari6vel SECT*INOV3

(inovadores processo) n6o demonstra diferengas significativas entre os dois sectores (a

hip6tese F1o : & : 0 ndo 6 rejeitada).

Relativamente ao efeito da empresa ser jovem, os resultados indiciam diferengas

estatisticamente significativas entre os dois sectores. De facto, a hip6tese nula 1{6 : 6a :

0 6 rejeitada, para um nivel de signific6ncia de l%. O odds ratio correspondente 6

muito inferior a 1, o que mostra que o efeito da empresa ser jovem na probabilidade de

realizar parcerias parc a inovagIo 6 inferior nos servigos. Em contrapartida, n6o se

verificam diferengas significativas entre os dois sectores no efeito da dimensdo, uma

vez que o coeficiente 65 n6o 6 estatisticamente diferente de zero.

Por irltimo, 6 de realgar que h6 diferengas significativas no termo constante entre os

servigos e a indirstria, uma vez que o coeficiente 6o 6 claramente significativo. Tudo o

resto constante, uma empresa dos servigos tem maior probabilidade de realizar

parcerias paru a inovag6o.
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Os resultados dos testes para averiguar a exist€ncia de diferengas significativas entre

os impactos nas parcerias para a inovagdo dos diferentes tipos de inovadores s6o

apresentados na Tabela 7.6.

Tabela 7.6. Testes de Hip6teses ir igualdade entre/1,$ze$sno Modelo 3

Estes resultados permitem rejeitar as hip6teses rrtrlas/3t--/3ze l3z:/3s mas n6o permitem

rejeitar a hip6tese rula/31:/3j. Por conseguinte, n6o h6 diferengas significativas entre o

efeito dos inovadores pioneiros e dos inovadores do processo na probabilidade de

parcerias para a inovagdo. Em contrapartida, o impacto dos inovadores seguidores 6

claramente diferente do dos restantes tipos de inovadores.

Estes resultados permitem rejeitar a hip6tese nula dos efeitos serem iguais quando

/3r-l3ze /32=/3s mas ndo permitem rejeitS-la quando/7=/S3podendo concluir-se neste

caso n6o existem diferengas no impacto dos inovadores sobre o modelo 3.

Hip6teses 0,-b, Desvio-pad16o Z t-student
(GL)

Resultado

$pl3z 0,538 0,198033 2,716715 99,95% Rejeita /31: fi2

fiz=fis -0,452 0,129985 -3,477324 99,95% Rejeita /32: /3 j

$pfis 0,086 0,102596 0,125173 75% Ndo RejeitalSl=
B,
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Principais resultados e comparaqdo entre os tr6s modelos

Os resultados demonstram existir diferengas, em termos do comportamento inovador

entre os tr0s modelos considerados.

O inovador tipo I (INOVI), inovador pioneiro, revela resultados divergentes nos tr6s

modelos. No modelo 1 este tipo diminui a probabilidade de ocorr6ncia de I&D interno,

facto que consideramos ndo muito usual, intuitivamente um inovador com

comportamento de pioneiro deveria privilegiar este tipo de investimento.

Contudo, pode-se considerar que o I&D interno realizado no periodo do CIS III ter6

impactos apenas em periodos subsequentes havendo uma protelagdo nos resultados.

Tamb6m as caracteristicas do tecido empresarial portugu6s e a forma como a questio

foi equacionada no inqu6rito do CIS poderdo contribuir para este resultado. No modelo

2, este tipo de inovador potencia a exist€ncia de I&D externo e no 3 os resultados n6o

s6o significativos.

No que respeita ao inovador do tipo 2 (INOV2), o inovador imitador aumenta a

probabilidade de ocorr€ncia dos tr6s tipos de I&D. O ser inovador do tipo 3 (INOV3)

aumenta a probabilidade de ocorrCncia de I&D interno, mas tem o efeito inverso no

I&D externo e nas parcerias paru a inovag6o, o que se justifica pela necessidade de

internalizar processos no seio da empresa quando nos reportamos d inovagdo no

processo.

Relativamente aos subsectores, e em comparagdo com o subsector excluido dos

servigos financeiros, a IAT, IMT e a IBT revelam tend6ncias semelhantes nos tr6s
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modelos. ir excepgdo da IBT que n6o 6 significativa no modelo 3. O facto de uma

empresa pertencer a um subsector da indristria (IAT, IMT e IBT) aumenta a

probabilidade de ocorr6ncia de I&D externo e de parcerias para a inovagio, obtendo-se

o resultados inverso no caso do I&D interno, o que se poder6 justificar por aspectos

similares aos discutidos para o tipo de inovadores.

O facto da empresa ser jovem aumenta a probabilidade dos tr6s tipos de I&D,

podendo-se associar a este resultado uma das questSes da investigagfio que se refere ao

empreendedorismo. O empreendedorismo medido atendendo a inputs de inovagdo, isto

6, associado a inovagdo fl,lma perspectiva Schumpeteriana, revela que, neste caso, as

empresas mais jovens sdo mais empreendedoras.

No que respeita i dimensdo, e indo ao encontro de outros estudos citados na parte de

abordagem conceptual desta investigagdo, a maior dimensio potencia a probabilidade

de ocorrEncia dos tr6s tipos de I&D.

Relativamente, irs diferengas entre os dois sectores no inovador do tipo I detectaram-se

nos tr6s modelos diferengas entre os dois sectores, ainda que no modelo I e 3 os

resultados indiciem que estes ter6o um maior impacto nos servigos e no modelo 2 se

verifique o oposto.

No inovador do tipo 2 no modelo 1 n6o se verificam diferengas significativas entre os

dois sectores. No entanto, nos modelos 2 e 3, encontram-se diferengas significativas

entre os sectores. O impacto sobre a probabilidade de I&D externo 6 maior nos

servigos, verificando-se o contr6rio no caso das parcerias para a inovagio. Finalmente,

no inovador do tipo 3 apenas encontramos diferengas significativas no modelo 1,
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sendo o impacto maior nos servigos. Nos modelos 2 e 3 n5lo existem para o inovador

no processo diferengas significativas, o que poder6 encontrar justificagdo da empresa

tender a desenvolver menos externamente modos de inovagdo no processo.

Por riltimo, h6 diferengas entre os dois sectores no impacto da empresa ser jovem na

probabilidade de ocorrCncia de I&D interno e de parcerias para a inovagdo. Este facto

pode dever-se ds empresas de servigos terem processos de produgdo do servigo

distintos do sector industrial cujos resultados melhoram com o tempo fruto de um

processo de aprendizagem continuada, de um conjunto de rotinas e de conhecimentos

t6citos que est6o associados ao capital humano dessas empresas e que se desenvolvem

ao longo de um determinado periodo.

No que respeita ao efeito da dimensdo encontram-se diferengas apenas no modelo 2

que indiciam um maior impacto na indristria, no modelo I e 3 as diferengas parecem

n6o ser significativas

Ser6, ainda de realgar a informagdo fornecida pelo coeficiente associado 6 vat'riwel

dummy SECT. Mantendo tudo o resto constante, a pertenga ao sector de servigos baixa

a probabilidade de ocorr6ncia de I&D interno, mas faz aumentar a probabilidade de

ocorr6ncia de I&D externo e de parcerias para a inovagdo.

Em suma, as diferengas detectadas entre os dois sectores referem-se essencialmente ao

tipo de inovador e s6o mais evidentes quando se compara inovador do tipo 1 pioneiro

com o inovador do tipo 2 imitador. Contrariamente a algumas indicag6es evidenciadas

na literatura sobre inovagdo nos servigos, este sector quando comparado em termos

empiricos com o sector industrial, e no caso da economia portuguesa, parece sublinhar
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o papel dos inovadores pioneiros no I&D interno e nas parcerias para a inovagdo.

Sendo o impacto do sector industrial maior apenas na I&D externo.

Estes resultados levam-nos a reflectir, at6 que ponto o elevado peso do sector servigos

na nossa economia, tenha contribuido para estes resultados, como vimos atr6s em

muitos subsectores dos servigos a concorr6ncia impde estrat6gias inovagdo. No

capitulo IX retomaremos esta discussSo atrav6s da aplicagSo de um modelo que

considera as caracteristicas do mercado para o posicionamento das empresas no

mercado em termos de inovagdo.

No inovador tipo 2 as diferengas ao nivel do I&D externo e das parcerias paru a

inovagio revelam que os servigos, contrariamente ir situagdo anterior, tendem a

subcontratar I&D para criar produtos novos ou significativamente melhorados, ainda

que estes possam n6o ser novos para o mercado onde operam. O itltimo tipo, inovador

no processo 6 o que revela diferengas menos substanciais entre os dois sectores o que

se poder6 justificar pela natureza deste tipo de inovagSo.

Este estudo, por si s6, n6o possibilitou uma caracteizagdo exaustiva do sector dos

servigos, ainda que os seus resultados tenham sido relevantes em termos de tend6ncias

apontadas e pontos comuns e divergentes com a indristria. O capitulo seguinte cobre

esta lacuna dedicando-se inteiramente ao sector dos servigos.
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CAPITULO VIII: UMA ANALISE APLICADA AO SECTOR
SERVTQOS

8.1. Nota Introdut6ria

Este capitulo pretende estudar a inovagdo no sector dos servigos. No capitulo anterior

encontraram-se alguns padr6es e diferengas entre a indtistria e os servigos, mas a

descoberta e compreens6o de forma esmiugada de como se processa a inovagdo no

sector dos servigos justifica a inclusdo deste capitulo. Este capitulo dedica-se ao estudo

da inovagSo nos servigos, aos efeitos que lhes estSo associados e aos factores que a

condicionam.

Todos estes aspectos ser6o abordados neste capitulo, pretendendo-se aprofundar a

compreensdo da inovagdo no sector dos servigos e dar reposta a algumas das quest6es

levantadas por esta investigagEo.

8.2. Aspectos Metodol6gicos

Este capitulo considerari arelagdo entre a inovagdo, dimensio da empresa, subsectores

dos servigos, I&D interno, I&D externo ou em outsourcing, cooperagEo para a

inovagdo e idade

Como fen6meno econ6mico a inovagSo assume particular relev0ncia devido aos seus

efeitos, sendo indispens6vel considerar aos efeitos relativamente aos seus impactos nas

inter empresas, especialmente nos servigos fomecidos e sobre os utilizadores desses

servigos (Hipp et aI,2003;177).
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No estudo da inovagdo no sector dos servigos h5 que considerar um conjunto de

factores destacando-se as caracteristicas j6 enunciadas dos servigos, nomeadamente a

interacgSo entre a produgdo e o consumo, ou mesmo a coexist6ncia entre produgdo e

consumo, que dificulta a separaqSo entre inovagio no processo e no produto.

A intangibilidade dos outputs, que n6o t€m presenga fisica, esta caracteristica levou a

que muitos estudos no sector dos servigos se focassem nas tecnologias de informagdo e

de comunicagSo, devendo, no entanto, ser incrementado o estudo da forma como os

outputs dos servigos sdo customizados ou adaptados is necessidades de cada utilizador

(Hipp et aI,2003), este estudo toma-se, contudo, impossivel devido i inexist6ncia de

informagio adequada no CIS ilI.

No sector dos servigos os recursos humanos t6m um papel importante no fomecimento

dos servigos. A produgdo dos servigos e a inovagdo nos servigos est6o, muitas vezes,

fortemente dependentes dos conhecimentos e qualificagdes dos individuos envolvidos

no processo de prestagdo do servigo.

De acordo com Gallouj e Weinstein (1997) uma das principais caracteristicas das

actividades de servigos relaciona-se com o facto de usualmente as tecnologias

envolvidas tomarem a forma de conhecimentos e habilitagdes dos individuos ou

equipas que sio implementadas directamente quando a transacgdo ocorre, tendo sido

detectado por outro estudo que a inovagdo nos servigos 6 muita vez acompanhada pelo

investimento adicional em educagdo e formagdo (Licht et al,1995).

Outras formas de conhecimento como a experiCncia o contacto directo com os clientes

sdo tamb6m relevantes para determinar a eficiCncia das empresa prestadora de servigos

241



(Hipp et al, 2003), ainda gue, alguns servigos, tais como os transportes e

comunicagdes, bancos e seguradoras e com6rcio a retalho63, dependem mais

fortemente dos equipamentos, instalagdes e dos produtores dos bens.

Um outro aspecto a considerar 6 o papel dos factores organizacionais na performance

empresarial, est6 de novo relacionado com a nattreza intangivel de muitos servigos, e

toca num ponto j6 abordado nas Partes I e II a distingdo entre inovagdo no produto e

inovagdo no processo. Nos servigos a inovagSo no produto est6 muito relacionada com

as operag6es de front ffice, enquanto que, a inovagio no processo se relaciona mais

com as operagdes de back ffice.

Por irltimo, o papel da I&D intemo, v6rias inovag6es nos servigos utilizam

desenvolvimentos tecnol6gicos para criar e melhorar os produtos e os processos e n6o

numa perspectiva de progresso tecnol6gico, em sentido estrito. O processo de inovagdo

nos servigos n6o se concentra apenas nos departamentos de I&D como as empresas

industriais mas cobre o nrimero de unidades funcionais da empresa (Preissl, 1997).

Este factor pode reflectir mais baixos niveis de I&D nos servigos face i indristria.

Os aspectos enunciados, ser6o considerados na medida do possivel no estudo empirico

atendendo i informag6o disponibilizada pelo CIS ilI.

63 Actividades denominadas por Soete e Miozzo (19S9) por "produgdo intensivas", ooescala intensivos" e
"sectores intensivos".
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8.3. Inovag5o no Servigo, no Processo e Organizacional

Considerando a base de dados do CIS III, comega-se por analisar os padrdes de

inovagdo entre as empresas respondentes, considerando as questdes:

(i) Introdugdo de um novo servigo ou

1998-2000 (inovagdo no servigo);

(ii) Introdugio de um novo processo ou

1998-2000 (inovagEo no processo);

significativamente melhorado no periodo

significativamente melhorado no periodo

(iiD Implementagdo de estruturas organizacionais novas ou significativamente

alteradas (inovagdo organizacional).

A Figura 8.1. organiza as empresas de servigos portuguesas de acordo com a sua auto

classificagio face i inovagdo, verifica-se que 23o/o das empresas se auto classificam

como inovadoras no servigo e no processo e 48%o refercm ter introduzido novas

estruturas organizacionais. Estes resultados seguem a tendGncia de alguns estudos

semelhantes efectuados noutros paises que tendem a indicar valores entre um quarto a

um tergo das empresas que se auto declaram como inovadoras (Austr6lia: Gault e

Pattinson, 1995; Itilia: Sirilli e Evangelista, 1998, Evangelista e Savona, 1998;

Holanda: Brouwer e Kleinknecht, 1995). Por6m, um estudo semelhante aplicado ir

Alemanha (Hipp et al, 2003) refere que apenas um quarto das empresas n6o se

considera inovadora num dos tipos de inovagdo mencionados (servigo, processo e

orgarizacional). Diferengas no tempo de aplicagdo dos questionarios, e, em termos de

cultura podem justificar a diferenga detectada entre paises.
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Figura 8.1. Autoclassificaqflo das Empresas de Servigos como Inovadoras (CIS III)

Inovagilo no Servigo

23"h

Inovagio no Processo

230h

Inovagio Organizacional

480h

8.4. Inovagio, Dimenseo e Sector de Actividade

A revisdo de literafura das Partes I e II mostra-nos que muitos dos estudos efectuados

para estudar a inovagdo na indirstria, utilizam a dimensdo da empresa. Ali6s no

capitulo anterior, quando comparamos indirstria com os servigos tivemos essas

refer6ncias de literatura em consideragdo. A maioria dos estudos demonstra que a

propensio para a inovagSo tende a aumentar com a dimensdo, confirmando o resultado

do capitulo anterior. Alguns autores defendem que a relagdo entre a propensSo a inovar
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e as empresas de maior dimensdo poder6 ser explicada por as ernpresas maiores terem

mais 6reas de actividade onde 6 possivel inovar (Hipp et aI,2003). A propensdo para

inovar tende tamb6m a variar entre sectores, as empresas do com6rcio tendem a

revelar-se menos inovadoras comparativamente ao sector financeiro, as empresas de

inform6tica revelam introduzir mais inovagdo de produto e servigo, mas menos

inovagdo organizacional (Hipp et al, 2003). No capitulo anterior nem sempre

chegamos ds mesmas conclus6es. Seria do nosso ponto de vista interessante fazer ttma

an6lise que permita desagregar as tipologias de inovagdo e integrar um conjunto de

vari6veis identificadas como relevantes na literatura sobre inovagdo nos servigos.

8.5. O Modelo

Para testar as hip6teses formuladas recorre-se i an6lise multivariada, por possibilitar a

exploragdo das relag6es entre os tr€s tipos de inovagdo (servigo, processo e

organizacional), a dimensdo, o I&D interno, I&D externo ou em outsourcing, a

cooperagdo para a inova96o, os subsectores e a idade. As vari6veis do modelo estdo

descritas na Tabela 8.1.

Tabela 8.1. Descrigflo das Variiveis do Modelo

Variivel Denominagio Descriqiio

COM04 Com6rcio Empresa pertence ao subsector do
Com6rcio.

TRANSTELE Transportes e

Telecomunicag6es
Empresa pertence ao subsector dos
servigos de Transportes e

Telecomunicacdes.
SFIN Servigos Financeiros Empresa pertence ao subsector dos

Servicos Financeiros.

6a A justificagdo para a divis6o do sector servigos foi explicada no capitulo VII.
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SAE Servigos de Apoio ds

Emoresas
Empresa pertence ao subsector dos
Servicos de Aooio ds Empresas

I&DI I&D interno InvestigagSo e Desenvolvimento
desenvolvida internamente na emDresa

I&DC I&D externo Investigagdo e desenvolvimento
desenvolvida externamente ou em
outsourcins

COOP Cooperagdo para a
inovac6o

Parcerias de cooperagSo para a inovagdo

DIM Dimens6o Empresarial Losaritmo do Empreeo
JUV Emoresas Jovens Emoresas criadas no oeriodo 1998-2000

Para a formulagdo do modelo recoreu-se d aplicagdo da Regressdo Logistica seguinte:

Pr(r=1lx)= exp(Z)

l+ exp(Z)

Em que:

Z: l3o* 6o + /3r COI,f5 + fi2 TRANSTELE + /3j SFIN + fi4 SAE + J35&DI + fi6h&DC +

JSTCOOP+/|vIUV + $,DIM

Onde Y 6 a vai|vel explicada (Inova96o no servigo no modelo 1, Inovagio no

processo no modelo 2 e Inovagdo organizacional no modelo 3).

8.6. Hip6teses e Testes

Partindo da discussSo efectuada na revisdo de literatura e do modelo anterior e para dar

resposta irs questdes: A inovagSo difere entre os subsectores dos servigos? Em que

65 No modelo exclui-se o subsector com6rcio e este servir6 de base comparativa na interpretagSo dos
resultados.
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rnedida os inputs de inovagio influenciam os tipos de inovagdo (servigo, processo e

organizacional)? A juventude empresarial influencia o tipo de inovag6o desenvolvida

pelas empresas? E, at6 que ponto a dimensSo influOncia as tipologias de inovagdo no

sector dos servigos?

Com base na teoria e noutros estudos efectuados, os resultados que esperamos obter

s6o os seguintes66:

. Hl: As empresas mais jovens (estabelecidas no per[odo entre ]998-2000) sdo

mais inovadoras.

o H2: As empresas de maior dimensdo sdo mais inovadoras.

. H367: A inovagdo difere entre os subsectores dos servigos.

o H4: Os inputs de inovaEdo (I&D interno, I&D externo e Parcerias pqra a

inovagdo) produzem efeitos iguais na probabilidade do empresa inovar.

A confirmagdo ou n6o destes resultados 6 feita atrav6s de testes de hip6teses aos

coeficientes do modelo econom6trico.

Para testar a diferenga nos impactos das v6rias vari6veis entre empresas dos

subsectores dos servigos o teste de hip6teses 6:

Ho : 9t: 9z: Fr : 9+

Ho;Pelo menos algum dos B 6 diferente de zero

66 Hl e H2 foram formuladas no capitulo anterior ainda que o modelo e os objectivos sejam diferentes.
u' A H3 e H4 s6o referidas na orgatizagdo do documento com os nfmeros H6 e H7. Neste capitulo para

tornar a interpretagSo e organizagSo mais clara optou-se por as nrimerar sequencialmente.
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Se a hip6tese nula for rejeitada, podemos concluir que h6 diferengas estatisticamente

significativas entre o impacto da vari6vel na probabilidade da empresa reahzar

inovagdo entre os subsectores dos servigos.

Para o impacto da vari6vel I&D interno formulou-se o teste de hip6teses:

F/o : Fs:0

Ho: $5> 0

Onde.F/o designa a hip6tese nula e.F/" designa a hip6tese alternativa. Se a hip6tese nula

for rejeitada, h6 evid6ncia estatistica de que o I&D interno aumenta a probabilidade de

rcalizar inovag6o. Em contrapartida, se a hip6tese nula n6o for rejeitada os resultados

ndo permitem concluir que o I&D intemo promova a inovagdo.

Para o impacto da vari6vel I&D externo formulou-se o teste de hip6teses:

F1o : 9o:0

Ho: p6> 0

Onde I/o designa a hip6tese nula e.F1o designa a hip6tese alternativa. Se a hip6tese nula

for rejeitada, h6 evid6ncia estatistica de que o I&D externo aumenta a probabilidade de

realizar inovagdo. Em contrapartida, se a hip6tese nula n6o for rejeitada os resultados

n6o permitem concluir que o I&D externo promova a inovagSo.
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Para o impacto da vari6vel cooperagdo para a inovagSo formulou-se o teste de

hip6teses:

Hs: $7:0

H":87>0

Onde 1/o designa a hip6tese nula e ,F1" designa a hip6tese alternativa. Se a hip6tese nula

for rejeitada, h6 evid6ncia estatistica de que a cooperagdo para a inovagdo aumenta a

probabilidade de realizar inovagdo. Em contrapartida, se a hip6tese nula n6o for

rejeitada os resultados ndo permitem concluir que a cooperagdo para a inovagio a

promova.

Em relagdo ao efeito da empresa ser jovem, o teste de hip6teses associado 6 o

seguinte68:

Ilo : Fa:0

11,:Fs>0

Onde.Flo designa a hip6tese nula e 11" designa a hip6tese alternativa. Se a hip6tese nula

for rejeitada, h6 evid6ncia estatistica de que as empresas mais jovens tOm maior

probabilidade de realizar inovagdo. Em contrapartida, se a hip6tese nula n6o for

rejeitada os resultados nao permitem concluir que as empresas jovens sejam mais

inovadoras.

ut Como o resultado esperado 6 de um efeito positivo na inovaglo se a empresa for jovem 6 mais adequado
realizar um teste unilateral.
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De forma similar, podemos testar o efeito da dimensEo da empresa na probabilidade de

inovar, atrav6s do teste de hip6teses:

110 : Fs:0

Ho: $e> o

Se a hip6tese nula for rejeitada, podemos concluir que o aumento na dimens6o da

empresa faz aumentar a probabilidade de inovar.

Os testes a coeficientes individuais anteriormente mencionados s6o automaticamente

realizados pelos packages estatisticos (admitindo testes bilaterais).

8.7. Apresentageo e Discussflo dos Resultados do Modelo

A Tabela 8.2. cont6m os valores resultantes da estimag6o dos modelos. A interpretagSo

do valor de Exp(B) conhecido por odds ratio aponta a probabilidade de ocorr6ncia da

vari6vel dependente como resultado de variag6es na vari6vel independente, ceteris

paribus. Se o seu valor for superior (inferior) a 1 significa que quando a vari6vel

independente aumenta (diminui), a probabilidade de ocorr6ncia da vari6vel dependente

tamb6m aumenta (diminuiu).
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Resressflo Losistica. I 32

Variiveis Dependentes Inovagio no
Servico

Inovaqflo no
Processo

Inovagflo
Orsanizacional

Servigos (Exp(B)) (Exp(lJ)) (Exp(B))

Constante 0,060xxx 0,039{(x* 0,509

TRANSTELE

SFIN

SAE

I&DI

I&DC

COOP

JUV

DIM (Log emprego)

Observations (n)

Omnibus Tests-Model
Coeficients,

Qui-quadrado
Cox&Snell RSquare

Nagelkerke RSquare

1,124

2,962x*x

4,l7zxx*

1,470*x*

2,453***

1,515xxx

0,531**

1,1 95**x

3 306

286,081 ***

0,087

0,135

2,466**

8,806***

11,542***

1,370*xx

0,946

0,904

0,462*

1,349**x

2901

559,273***

0,156

0,244

1,365xxx

0,970

3,501xxx

1,122

1,574**

1,079*

2,067xx*

0,9l7xxx

3 30s

137,579**'r

0,041

0,054

Tabela 8.2. Tipos de Inovagflo, Subsectores e Inputs de Inovag6o

*** Signific6ncia a lYo;** Signific6ncia a 5o/o; * Significdncia a l0%

Os resultados expressos na Tabela 8.2., permitem-nos retirar as seguintes conclus6es:

Modelo l. Inovac6o no servico

No modelo 1 a pertenga aos subsectores dos servigos financeiros e servigos de apoio is

empresas incrementa a probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo no servigo,

comparativamente ao com6rcio. Em contrapartida os transportes e telecomunicag6es

n6o revelam diferengas significativas na probabilidade de inovagdo nos servigos
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relativamente ao com6rcio. Os resultados mostram que a hip6tese nula 6 reieitada,

pois, pelo menos um B 6 diferente de zero, podendo-se concluir que os impactos

destas vari6veis s6o diferentes sobre este tipo de inovagdo.

No modelo I as caracteristica I&D interno, I&D externo e cooperagSo para a inovagdo

t6m um impacto positivo sobre a probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo no servigo.

As hip6teses nulas s6o rejeitadas, pois Ps, Fo, B7 s6o diferentes de zerc.

Por6m, a juventude parece ter um impacto negativo na probabilidade da empresa fazer

inovagdo no servigo, o que se pode justificar pela relev0ncia da aprendizagem neste

sector, pode n6o propiciar de imediato o langamento de novos servigos. O que nos leva

a aceitar a hip6tese nula de 0s : 0 para um nivel de significdncia de 5Yo.

No que concerne i dimensdo os resultados mostram que trma variagdo percentual no

nimero de funcion6rios aumenta a probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo no

servigo, para um nivel de significdncia de l%o. Por conseguinte, a hip6tese nula Be : 0

6 rejeitada confirmando-se o citado na literatura e as conclus6es retiradas no capitulo

anterior.

Modelo 2. Inovacio no processo

No modelo 2, a pertenga aos subsectores transportes e telecomunicag6es, servigos

financeiros e servigos de apoio ds empresas faz aumentar probabilidade de ocorr6ncia

de inovagio no processo, comparativamente ao com6rcio. Os resultados mostram que a

hip6tese nula 6 rejeitada, pois pelo menos um B 6 diferente de zero, podendo-se

concluir que os impactos destas vari6veis s6o diferentes sobre a inovagdo no processo.
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Neste modelo. a caracteristica I&D interno potencia a probabilidade de ocorr6ncia de

inovagdo no processo (odds ratio de 1,370) com um nivel de significdncia de 1o/o. O

que nos permite rejeitar a hip6tese nula B5:0, conf,rrmando que o I&D interno 6

relevante para a inovagdo no processo.

Em contrapafiida, os restantes inputs, I&D externo e parcerias para a inovagSo n6o

apresentam resultados significativos. Nestes dois casos aceitamos as hip6teses nulas de

que B6:0 e 0z:0. E, assume-se que estatisticamente estes inputs n6o se revelam

relevantes para a inovagSo no processo no sector dos servigos.

A juventude parece ter um impacto negativo na probabilidade da empresa fazer

inovagdo no processo i semelhanga do ocorrido no modelo anterior. O que nos permite

aceitar a hip6tese nula de Fs : 0 para um nivel de significincia de llYo.

No que respeita i dimensdo os resultados mostram que uma variagSo percentual no

nfmero de funcioniirios aumenta a probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo no

processo, para um nivel de significtncia de lYo. Por conseguinte, a hip6tese nula Be :

0 6 rejeitada.

Modelo 3. lnovacSo organizacional

Neste modelo, a pertenga aos subsectores transportes e telecomunicag6es e servigos de

apoio ds empresas faz aumentar probabilidade de ocorrCncia de inovagdo no processo,

comparativamente ao comdrcio. Por6m, nos servigos financeiros o coeficiente n6o 6

significativo, o que se interpreta como a n6o exist6ncia de diferengas significativas

comparativamente ao com6rcio. Os resultados mostram que a hip6tese nula 6 rejeitada,
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pois pelo menos um B 6 diferente de zero, podendo-se concluir que os impactos destas

vari6veis s6o diferentes sobre a inovagdo organizacional.

Neste modelo, a caracteristica I&D externo e parcerias para a inovagSo potenciam a

probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo organizacional. Coeficientes com niveis de

significdncia de 5o/o e l)Yo, respectivamente. O que nos permite rejeitar as hip6teses

nulas B6 e 87, confirmando que o I&D externo e as parcerias sdo relevantes para a

inovagdo organizacional.

Em contrapartida, o I&D interno n6o revela um resultado estatisticamente

significativo. Neste caso aceitamos a hip6teses nula Fs. E, assume-se que

estatisticamente este input n6o se revela relevante para a inovag6o organizacional no

sector dos servigos.

A juventude parece ter um impacto positivo na probabilidade da empresa fazer

inovagio organizacional em contraposigIo com os modelos anteriores. O que nos

permite rejeitar a hip6tese nula de Bs para um nivel de significdncia de l0o/o.

No que considera d dimensdo os resultados mostram que uma variagdo percentual no

nrimero de funcionririos reduz a probabilidade de ocorrOncia de inovagdo

organizacional, para um nivel de signific6ncia de l%o. Por conseguinte, a hip6tese nula

Fs : 0 6 aceite. Assumindo-se que a dimensdo reduz a probabilidade de inovagdo

organizacional, aspecto que 6 referido teoricamente, em regra as empresas de menor

dimensdo revelam maior facilidade na implementagdo de estruturas organizacionais

novas ou significativamente alteradas. Alguns autores referenciados na Parte II

254



referem que as empresas mais pequenas beneficiam de ambientes menos burocr6ticos

favorecedores da inovagEo (Link e Rees, 1990; Rothwell, 1989; Scherer, 1991).

Comoaragdo entre os tr6s modelos e resultados

Os resultados revelam existir diferengas entre os subsectores dos servigos nos tr6s

modelos considerados (inovagio no servigo, inovagdo no processo e inovagSo

organizacional). A comparagdo entre modelos revela que apenas o sector dos servigos

de apoio is empresas faz aumentar a probabilidade de ocorr6ncia dos tr6s tipos de

modelos. Facto que n6o 6 de estranhar dhlz da revisdo de literatura, sublinhe-se que

este sector inclui os K/BE que s6o comparados por alguns autores com a indristria de

alta tecnologia.

No que concerne aos inputs de inovagdo a caracteristica I&D interno potencia a

probabilidade de ocorr€ncia de inovagdo no servigo e no processo. Compreendendo-se

esta associagdo pelo facto de muitas vezes no sector dos servigos um novo servigo

estar directamente associado d introdugSo de um novo processo de produgdo. Todavia,

no que respeita I&D externo ou em outsourcing, esta caracteristica aumenta a

probabilidade de ocorr6ncia da inovagdo no servigo e organizacional, verificando

tend6ncia similar relativamente i cooperagio para a inovagdo.

Em termos de juventude, verifica-se que esta caracteristica reduz a probabilidade de

ocorr6ncia de inovagdo no servigo e no processo, mas em contraposigdo, aumenta a

probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo organizacional. Este resultado parece-nos

bastante interessante, sobretudo, porque quando o comparamos com o obtido

recorrendo a modelos que n6o desagregam a inovagdo em tipologias (vide capitulo
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VII). A desagregagSo da inovagio em tr6s tipologias permite-nos compreender que

podem existir diferengas entre os tipos de inovagdo que podem ser explic6veis pelo

facto das empresas mais jovens adoptarem estruturas mais flexiveis e menos

burocr6ticas, mas por outro lado, a inovagSo no servigo e no processo podem carecer

no sector servigos de tempo, de economias de aprendizagem, de conhecimentos t6citos

e de rotinas que as empresas mais jovens n6o possuem.

A dimensio empresarial aumenta a probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo no servigo

e no processo mas revela tendCncia inversa sobre a inovagdo organizacional. Este

resultado para a inovagio no servigo e no processo ao encontro das conclusdes obtidas

noutros estudos e no capitulo anterior. A desagregagdo da inovagEo em tipologias

permitiu perceber outros efeitos tamb6m evidenciados em alguma literatura sobre

inovagdo e sobre gestdo do conhecimento de que as empresas mais pequenas tendem a

ter estruturas mais flexiveis e i medida que a dimensdo aumenta as organizagSes

tendem a tornar-se mais burocr6ticas.

8.8. Efeitos Associados ir Inovagio

Considerando a importdncia de averiguar quais os outputs resultantes do processo de

inovagdo, v6rios estudos utilizam um conjunto de indicadores e cruzamentos entre os

inputs de inovagSo e os seus outputs. No CIS III 6 possivel identificar alguns efeitos

associados ao impacto da inovagdo (alto, m6dio, baixo, n6o relevante)6e medidos

considerando tr6s dimensdes: efeitos associados aos servigos, efeitos associados aos

processos e outros efeitos.

u'As 
empresas sio inquiridas quanto aos efeitos e indicam qual o impacto de acordo com uma escala que

agrupa os efeitos em quatro categorias alto, m6dio, baixo e irrelevante.
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A associagdo entre inovagio e aumento nas vendas, por ser considerado um indicador

contradit6rio, por esse motivo nio foi introduzido neste estudo. Uma vez que poder6

ser relativamente f6cil associar inovagdo no servigo a incremento nas vendas ou as

expectativas no incremento de vendas, ainda que a associagIo entre crescimento de

vendas e inovagdo no processo ou organizacional pode n6o ser t6o clara e alguns

estudos demonstram resultados controversos e dificuldade em perceber se 6 a inovagdo

que determina o aumento nas vendas, ou se pelo contr6rio, as empresas quando t6m

crescimento nas vendas investem mais em inovagdo (Hlpp et al, 2003).

A Tabela 8.3 mostra a relagSo entre os tr6s tipos de inovagdo estudados e os seus

efeitos, considerando para a quantificagdo percentual apenas as empresa, i.rouudoru.

(no servigo, no processo ou organizacional).

Tabela 8.3. Efeitos da Inovag5o

No que respeita aos efeitos associados aos servigos, os valores s6o particularmente

elevados no efeito alargamento da gama de servigos (S9%) e entrada em novos

mercados ou aumento na quota de mercado (87%). Contudo, 6 de sublinhar o facto de
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50% das empresas a considerarem irrelevante para a entrada em novos mercados e de

TlYo (ali6s o valor mais elevado para o item) considerarem a inovaglo no servigo

irrelevante para a melhoria na qualidade nos servigos.

Ainda que a inovagio no servigo, seja, como se previa a que maior impacto gera no

primeiro conjunto de efeitos, os outros dois tipos aparecem, tamb6m com valores

elevados, quer no alargamento da gama, 660A (alto) no processo e 72%o (baixo) na

organizacional.

No segundo grupo de efeitos associados ao processo, os resultados mostram que a

inovagdo no processo obt6m valores sempre acima dos 70o/o para todos os itens

(melhoria na flexibilidade da produgdo, aumento na capacidade de produgdo, redugdo

dos custos de trabalho por unidade produzida e redugdo do consumo de energia e de

materiais por unidade produzida). Interessantes s6o os valores referentes i inovagdo

organizacionalpara os dois primeiros itens 83olo e 76%o, respectivamente.

O fltimo grupo, denominado por outros efeitos demonstra em todos os tipos impactos

mais reduzidos, quando comparado com os dois primeiros grupos de efeitos, sendo de

referir que nestes itens os valores mais elevados se situam no nivel de impacto m6dio.

Acrescenta-se que em alguns casos os resultados s6o muito semelhantes entre os tr6s

tipos de inovagio, o que pode reflectir, por um lado, a dificuldade em separar os tr6s

tipos de inovagdo nos servigos, e, por conseguinte, os efeitos provocados por cada tipo,

e, por outro lado, o facto de, por exemplo, alterag6es no processo de produg6o

envolveram alterag6es na distribuigio e qualidade do servigo prestado, com impactos
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associados sobre os tr6s tipos de inovagSo, ou sej4 a naitreza dos servigos torna o

processo de inovagdo mais dindmico.

8.9. Factores que Condicionam a Inovag6o nos Servigos

Para melhorar a compreensSo da inovagSo no sector servigos, torna-se relevante

identificar quais os factores que as empresas consideram de impedimento ir inovagdo

(no servigo, no processo e organizacional). Os factores de impedimento s6o

classificados de acordo com uma escala de'oalto", o'm6dio", 'obaixo" e o'n6o Relevante"

atendendo aos tr6s grupos de factores. O primeiro grupo, diz respeito aos factores

econ6micos (estrutura orgarizacional, custos de inovagfio demasiado elevados, falta de

fontes de inovagdo apropriadas), factores internos (estrutura organizacional pouco

flexivel, falta de pessoal pouco qualificado, falta de informagdo sobre tecnologia, falta

de informagdo sobre os mercados) e outros factores (regulamentos e nornas, falta de

receptividade dos clientes ds inovag6es).

O cruzamento entre os tipos de inovagdo e os factores de impedimento foram

realizados, apenas para as empresas inovadoras. Verificando-se nos esfudos

explorat6rios que estes tendem a ser ainda mais elevados nas empresas n6o inovadoras.

A an6lise dos resultados permite-nos tecer algumas considerag6es. E curioso o impacto

dos factores econ6micos sobre a inovagdo organizacional, 57Yo e 70o/o das empresas

indicam como alto e como m6dio, respectivamente, o impedimento gerado pela

estrutura organizacional, 42Yo e 8to/o consideram, alto e m6dio, respectivamente, o

impedimento gerado por custos de inovagdo demasiado elevados sobre a estrutura
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organizacional, e, por illtimo,50oh e 70yo das empresas, consideram alto e m6dio,

respectivamente o impedimento gerado por falta de fontes de financiamento

apropriadas em termos de inovagdo orgarizacional. Os impedimentos econ6micos,

ainda que relevantes, sobretudo no caso da inovagSo no processo, apresentam valores

relativos mais baixos na inovagSo nos servigos e no processo (Tabela 8.4.).

Tabela 8.4. Factores que Condicionam a Inovagio

o no Servico tnoYacao no tsrocesso

Factores do impedlmento (%) Allo M6db
Neo

AIo
Nao

relevanle Alto
Nao

rclwenta

"o""-"
--te(d

:strutuE
10/, 250/" 270/" 2Ao/" 230/" AAO/" 220/" 230/" 570/" 7r]0/" ?ao/" a?./"
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lamacir.l^ elaw^da< a)ot 410/^ 1ao/" 250/. 19o/o 42o/" 3zo/o 200/o 47/n 410/r ffio,/. $.,/6
:alta de fonles dB
inanciamento

320/, 31o,/" 1Ao/" 25% 15o/o 37o/o 30% 27o/o 500h 700h 460/o 51%

."t"'
'qa-\C

(o"

:strutuE
rrganizacional po@
lsxiwl I Ao/, 450/" 239/" 240/" '130/" 320/" 210/" 2Ao/" ?oo/" 6?o/" 470/" FAO/"

:alta de pessal
1 50/, )qo/" 33o/o 25o/o 120/. 470/. 2oo/o 270/o 400h S',lo/o 57o/o g0/6

:alta de infomaqao
10/" 370/" 350/" )ao/^ )ao/^ a5 0/" 110/^ 2Ao/" L10/" qR o/^ MOA gV6

:alta ds infomaqeo
340/. 450/" 19o/o 't90/. 50/r 350/6 1 90/" 2*/" 3S% 550/" &50l" 520/"

oro'o

"""

tegulamenb e
240/, )90/" 2?o/" ,ao/" 150/- )70/^ )no/^ 9qo/^ \do/" LQO/^ 7,t o/^ a7q^
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lG dientes e

14Yo 330/o 320/" 240/. 90/" 29o/" 330/. 260/. 350/d 320/r 550/" 550/"

Nos factores internos, a falta de informagdo sobre os mercados aparece como o factor

de impedimento mais relevante em termos de inovagdo nos servigos, 34%

classificaram como alto e 45Yo como m6dio. Tal como no primeiro grupo, os impactos

revelam-se mais expressivos sobre a inovagdo organizacional. O riltimo grupo,

referente a outros factores, revela em tennos relativos valores mais baixos e continua a

denotar a tend6ncia revelada nos dois casos anteriores com valores relativos mais altos

no caso da inovagdo organizacional. Sublinha-se a importdncia dada pelas empresas

aos aspectos de natureza organizacional, que colocam mais uma vez em evid€ncia a

import6ncia deste tipo de inovagdo no sector dos servigos.
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CAPITULO IX: PERCEPQAO, COMPORTAMENTO E RESULTADOS:
UMA ANALISB DO SECTOR SERVIQOS ATRAVES
DO MODELO INTEGRADO

9.1. Nota Introdut6ria

Os Capitulos anteriores estudaram a inovagSo nos servigos com base no CIS III. Este

capitulo pretende complementar essa abordagem atrav6s da aplicagSo do modelo

integrado. Seleccionaram-se dentro do sector dos servigos tr6s grupos de empresas:

com6rcio, por ser um dos subsectores com mais empresas e um dos menos estudados;

servigos de apoio is empresas, por ser um dos subsectores mais inovadores; e a

hotelaria e furismo, por n6o ter sido ainda estudado anteriormente, uma vez que a base

de dados do CIS III n6o continha este grupo de empresas. Verificou-se ainda a

escassez de estudos empiricos sobre inovagSo neste riltimo, ainda que seja o sector que

revela maior potencial de crescimento durante este s6culo (OCDE, 2003).

Foram efectuados question6rios a uma amostra conveniente de empresas do sector

servigos entre Abril e Maio de 2006 utilizando um inqu6rito desenvolvido por Sarkar

(2005,2007a,2007b). Este inqu6rito foi aplicado em 2005 ao sector industrialTo, sendo

no dmbito desta investigagdo a primeira vez que este 6 aplicado ao sector dos servigos.

O modelo integrado pode ser ritil no contexto da gestdo para a realizagdo de um

diagn6stico empresarial. O modelo permite associar uma vertente empresarial com a

acad6mica sem se tornar demasiado complexo e pouco atractivo para gestores ou

muito simplista para acad6micos.

70 De acordo com informagSo transmitida pelo professor Doutor Soumodip Sarkar, este inqu6rito foi
aplicado a uma amostra de empresas portuguesas por uma empresa de consultoria em 2005.
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Este capitulo pretende aplicar o modelo integrado a uma amostra de 308 empresas do

sector servigos, recolhida em Portugal Continental e Ilhas. Com o objectivo de testar

pela primeira vez o desempenho do modelo integrado no sector dos servigos ser6

aplicada uma an6lise factorial de an6lise de componentes principais (ACP). Este

m6todo 6 um procedimento estatistico multivariado, que permite a extrac96o das

componentes principais, transformando um conjunto de vari6veis quantitativas iniciais

correlacionadas entre si (neste caso as 29 vai|veis que constituem o inqu6rito) noutro

conjunto com menor nrimero de vari6veis n6o correlacionadas (ortogonais) e

designadas por componentes principais, extraindo-se 6 componentes. Posteriormente

s6o escolhidas tr6s componentes com recurso a crit6rios de natureza estatistica e por

serem componentes dos eixos representados no primeiro quadrante do modelo para

posicionar as empresas da amostra no primeiro quadrante do Modelo, denominado por

quadrante dos arqu6tipos (Sarkar 2005, 2007 a, 2007b).

9.2. Aplicaqilo Empirica do Modelo Integrado

Considerando-se o interesse do modelo integrado para uma melhor compreensSo do

sector dos Servigos decidiu-se aplic6-lo a este sector. Com esse intuito efectuou-se o

levantamento de dados para pesquisa quantitativa atrav6s da aplicagdo de questiontlrios

enviados para um conjunto de empresas seleccionadas do sector servigos. O

question6rio encontra-se disponivel no anexo 3.
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O question6rio aplicadol',p,ara al6m da vantagem de j6 ter sido testado, pareceu-nos

ainda que era simples e f6cil de ser interpretado pelos potenciais inquiridos, tendo-se

procedido apenas a algumas adaptag6es face ao question6rio original. Essas foram

basicamente a substituigEo da palavra produto por servigo e a integragdo de um

cabegalho de identificagSo da empresa, em termos de regiSo, dimensEo, idade da

empresa e nome e cargo ocupado pelo respondente ao questioni{rio.

9.3. Construgio da Amostra

Tendo em vista a construgdo de uma amostra significativa do sector servigos, e

sabendo as dificuldades enfrentadas por investigadores individuais nesta tarefa,

seguiu-se a seguinte metodologia:

Fase 1. Levantamento das associag6es e orgarizag6es afins que congregassem

empresas do sector servigos (no periodo compreendido entre Janeiro e Fevereiro de

2006);

Fase 2. Contacto por correio electronico e por telefone com os respons5veis pelas

associag6es, dando a conhecer os objectivos da investigagEo e o inqu6rito (durante o

m6s de Margo de 2006);

Fase 3. Marcagio de reunides com os dirigentes associativos, quando estes

demonstravam interesse e disponibilidade para receber a investigadora (durante os

meses de Margo e Abril de 2006);

7t A aplicagdo do question6rio num estudo anterior permitiu ainda evitar a realizagdo de uma fase de pr6-
teste validando o question6rio. Este facto, na perspectiva de Oppenheim (1966) pode ser de grande mais
valia na identificag6o de problemas relativos A utilizagSo do instrumento e sua forma de aplicagdo.
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Fase 4. Pedido de apoio ds associag6es e afins na distribuigdo dos question6rios aos

seus associados, ou pedido de acesso i base de dados dos associados a fim de ser a

investigadora a promover o contacto. Solicitagdo de acesso a informagSo diversa, e

entrevistas n6o dirigidas com o objectivo de recolher informagSo que melhor

caracteriza-se cada grupo de empresas (durante os meses de Margo e Abril de 2006);

Fase 5. Distribuigdo e recolha dos question6rios (durante os meses de Abril a Junho de

2006).

O contacto com as associag6es empresariais pretendia facilitar o acesso d populagSo de

empresas do sector servigos, em termos de nfmero de empresa e outras informagdes

como a zona geogr6fica, a dimensdo e o sector de actividade. Por6m, ao longo deste

processo, depar6mo-nos com diversas dificuldades e impedimentos ao prosseguimento

da estrat6gia inicial. Recorreram-se a diversas fontes para identificar o universo das

associag6es representativas das empresas do sector servigos, tendo-se identificado 54

associagdes de empresas do sector servigos (Anexo 6)

Em primeiro lugar, n6o foi tarefa f6cil identificar todas as organizagdes representativas

das empresas do sector, uma vez que existem muitas organizag6es de car6cter nacional

e regional, ficando-se por vezes com a dtivida se a mesma empresa n6o poder6

pertencer a mais do que uma associagdo. E correndo-se o risco desta poder ser

duplamente contada para a construgdo da amostra, detectaram-se, ainda, casos em que

a mesma associagdo agrupa empresas do sector servigos e indirstria, factor que veio a

complicar os contactos, pois as associagdes n6o possuem, na sua maioria, bases de

dados organizadas. Este factor invalida a disponibilizaqdo f6cil de contactos de

associados por CAE do sector servigos.
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Em segundo lugar, quando se efectuou o contacto com a lista das associagdes

identificadas, muitas delas mostraram-se indisponiveis para colaborar, e a maioria nem

sequer respondeu i correspond€ncia electr6nica enviada. N6o se conseguiu tamb6m

entrar em contacto com os respons6veis via telefone, ou quando foi possivel estes

mostravam indisponibilidade para distribuir o question6rio pelos associados e para

fomecer os seus contactos, alegando o direito de protecgdo de dados dos seus

associados. Das Associag6es que mostraram mais abertura d colaboragSo destaca-se a

ANETIE (Associagio Empresarial representativa das Empresas de Base Tecnol6gica

Nacional do Sector das Tecnologias de InformagSo) e a AEP72 (Associagdo

Empresarial Portuguesa). AAEP disponibilizou durante um periodo o acesso d base de

dados de clientes. Outras associag6es indicaram o site onde estavam disponiveis

alguns dados sobre os associados e recomendaram que os contactos fossem realizados

directamente pela investigadora.

Face ao exposto, tornou-se necess6rio optar por outra estrat{gia na recolha de dados.

Identificaram-se os siles que continham os contactos dos associados e enviaram-se

mensagens electr6nicas contendo carta de apresentagdo do projecto, anexando o

question6rio e solicitando-se o reenvio da resposta por correio electr6nico, por fax ou

por correio. O procedimento de envio de correio electr6nico foi repetido duas vezes

com intervalo de um m6s, pois no primeiro envio a taxa de resposta foi muito pequena.

A taxa de n6o resposta variou entre os subsectores dos servigos. Noventa por cento

dos inqu6ritos foram preenchidos por s6cios gerentes, gerentes e directores das

72 A base de dados da AEP ndo foi utllizada,pois optou-se por fazer o contacto com as empresas por correio
electr6nico e a base n5o continha esta informagSo para a maioria das empresas.
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empresas inquiridas. Acrescenta-se ainda que n6o se detectaram casos em que

houvesse o envio ou preenchimento do inqu6rito por mais do que tm "key informant"

dentro da empresa. A Tabela 9.1. mostra o nfmero de inqu6ritos recebidos por

subsector, ataxa de resposta e a dimensSo da amostra.

Tabela 9.1. Construgflo da Amostra

O Universo aproximado na Hotelaria e Turismo foi determinado com recurso ao

"Portugal Guide" (ltdgina web do Portugal Travel Guide, 2A0q onde estavam

registadas, em Abril de 2006, 2732 empresas hoteleiras de todas as categorias do

sector, nomeadamente, hot6is de todas as categorias/estrelas, aparthot6is, residenciais,

pousadas, estalagens, casas de furismo em espago rural, termas e rent-a-car) e it

associagdo de empresas de Gestdo de Eventos e Animagdo Turistica (onde estavam

registadas na mesma data 68 empresas). O universo aproximado dos Servigos de Apoio

ds Empresas e do Com6rcio 6 indicado na tabela 9.1. de acordo com a base de dados

construida pelo INE para o CIS m em Portugal. No processo de distribuigSo dos

Sector Universo

Aproximado

Inqu6ritos

Enviados

Inqu6ritos

Recebidos

Taxa de

Resposta

Dimensio

daAmostra

Hotelaria e

Turismo

2800 2800 159 60/o r59

Servigos de

Apoio ds

Empresas

534 350 81 23% 8l

Com6rcio 5026 Indeterminado 68 l,syo 68

Total 308
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inqu6ritos tornou-se dificil o controle do nirmero de inqu6ritos enviados para o

com6rcio, presumindo-se pelo nfmero de inqu6ritos recebidos que, em alguns casos,

as Associag6es, ainda que n6o tenham dado resposta, de alguma forma distribuiram os

inqu6ritos pelos seus associados.

Foram, neste caso, construidas amostras n6o probabilisticas, por impossibilidade de

utilizagdo de uma amostra probabilistica. Este tipo de amostra, ainda que seja superior

do ponto de vista te6rico, tornava-se dificil de aplicar na pr6tica devido a

heterogeneidade e elevado nrimero de pequenas e m6dias empresas e de micro

empresas no sector estudado, bem como, i relutdncia dos empres6rios em colaborarem

neste tipo de investigagio. A amostra 6 portanto de conveniOncia, tentando garantir-se

que o plano amostral fosse construido tendo por base o contacto com as associagdes

profissionais representativas das empresas do sector. Acredita-se que esta amostra

possa representar a populagdo, sendo de maior representatividade nos SAE e na

hotelaria e turismo, uma vez que os dados avangados na Parte II, caracterizagdo dos

subsectores dos servigos, apontam para distribuigdes semelhantes, em termos de

dimensdo e estrutura empresarial.

A caracterizaqdo das respostas foi efectuada atendendo aos seguintes crit6rios: sector,

dimensdo, idade e regi6o. (Tabelas 9 .2., 9 .3, 9 .4 e 9 .5.)
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Sector Proporgflo (7o)

Hotelaria e Turismo 5l,5Yo

Servigos de Apoio irs Empresas 26,2o

Corn6rcio 22,3yo

Tabela 9.2. Caracterizagdo da Amostra,por Sector

A Tabela 9.1. apresenta a caracterizagdo da amostra por sector, verificando-se que

51,50 das empresas pertencem ao grupo da hotelaria e turismo,26,20/0 ds empresas

caructeizadas como servigos de apoio irs empresas e as restantes s6o do com6rcio,

22,3Yo.

Tabela 9.3. Caracterizagio da Amostra por Dimensflo Empresarial

No que respeita i dimensdo, e como seria de esperar atendendo d caracteizagdo do

sector efectuada na Parte II desta investigagdo, a maioria das empresas s6o micro,

pequenas e m6dias empresas, sendo as grandes empresas uma minoria (Tabela 9.2.).
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Dimensilo Proporg6o (7o)

Micro-empresas 26,zyo

Pequenas Empresas 34,0yo

M6dias Empresas 18,8yo

Grandes Empresas 3,2yo

lndeterminada, por aus6ncia de resposta i questdo 17,80/o



Idade Proporgflo (7o)

Jovens 7,lyo

N6o Jovens 68,6yo

Indeterminada, por aus€ncia de resposta d

quest6o

24,3%;o

Tabela 9.4. Caracterizaqilo da Amostra,por Idade

Relativamente ir idade73, determinada pela data de constituigdo da empresa.

Verificando-se que 68,6yo das empresas t€m mais do que tr6s anos de idade (Tabela

9.4). Os dados revelam que a percentagem de empresas jovens da amostra 6 pequena e

que estas empresas (mais jovens) n6o indiciam qualquer tipo de comportamento

padrSo que as distinga de forma clara das restantes.

Tabela 9.5. Caracterizagio da Amostra por Regi5o

'- A classificagio das empresas em jovens e n6o jovens baseou-se no crit6rio do GEM (adaptado), de acordo
com o GEM (2005) consideram-se 'oNew business owners are individuals who are active as owner-
managers of a new business that has paid wages or salaries for more than three months, but less than 42
months".

RegiSo Proporg6o (7o)

Area Metropolitana de Lisboa 46,lyo

Sul 12,lyo

Norte 6,zyo

Centro 3,zyo

Ilhas 3,2yo

lndeterminada, por ausCncia de resposta ir questdo 29,zyo
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No que concerne d distribuigdo das empresas por regi6es, a maioria das empresas t6m

sede na Area Metropolitana de Lisboa, 46,10 , seguindo-se a zorra Sul, que integra o

Alentejo e Algarve, l2,l%o. A Regido Norte tem 6,2Yo das empresas da amostra. Por

riltimo, o Centro e Ilhas t6m cada um deles 3.2%o das empresas da amostra.

9.4. Anillise Multivariada de Dados

Como j5 foi referido anteriormente este capitulo lutiliza o m6todo de An6lise de

Componentes Principais (ACP). Este m6todo 6 um procedimento estatistico

multivariado, que permite a extracgdo das componentes principais, transformando um

conjunto de vari6veis quantitativas iniciais correlacionadas entre si (neste caso as 29

vari6veis que constituem o inqu6rito) noutro conjunto com menor nfmero de vari6veis

n6o correlacionadas e designadas por componentes principais que resultam de

combinag6es lineares de variSveis iniciais, reduzindo a complexidade da interpretagio

dos dados e possibilitando a aplicagSo de outros m6todos estatisticos de an6lise de

dados. As componentes s6o extraidas por ordem decrescente de import6ncia em termos

da sua contribuigio para a vaiagdo total dos dados. Foi utilizada esta t6cnica por ser

adequada, quer numa perspectiva explorat6ria quer na perspectiva confirmat6ria (Hair

et al,1998). Neste caso a an6lise ACP 6 utilizada a titulo confirmat6rio para testar se

as vari6veis compreendidas em cada dimensdo do modelo integrado permanecem

agrupadas em ordens semelhantes ao modelo te6rico no sector dos serviqos.

270



Relembra-se que um dos objectivos desta investigagdo passa por encontrar modelos

ajust6veis irs caracteristicas do sector dos servigos. Neste sentido consideramos

relevante o teste empirico do Modelo Integrado, originando a seguinte hip6tese H.7

"O Modelo Integrado i uma abordagem de mercado aplicdvel ao sector dos

serviEos ", que pretendemos testar atravds do teste empirico do modelo.

As variSveis no Modelo Integrado est6o agrupadas em tr6s categorias (eixo do x -
Pressdo de Mercado, eixo do y - Diferenciagdo do Produto e eixo do z - Performance

do Mercado) listando-se conforme a tabela do Anexo 4. A primeira dimensEo do

modelo (x) refere-se i percepgdo e auto-atitude da empresa face ao mercado, a

segunda dimensdo (y) reporta-se ao comportamento da empresa e a riltima dimensdo

(z) aos resultados.

A amostra inicial era constituida por 30874 empresas. Ap6s an6lise da amostra excluiu-

se a observagdo 73 porque mais do que 50% das quest6es do inqu6rito n6o foram

respondidas aquando do preenchimento do inqu6rito por parte da empresa. Assim, a

dimensSo final da amostra 6 307 empresas.

O m6todo utilizado foi o ACP, com rotagdo ObliminTse exclusdo dos dados ausentes

do tipo Parewise. Foram assim extraidos 6 factores. Foi ainda efectuada a reliability

74 Em te.-os de dimensSo de amostra a an6lise ACP deverS ser utilizada em amostras com mais do que 50
observagdes, sendo, contudo, preferivel aplic6-la a amostras com pelo menos 100 observagSes.

" "Obliqu, rotations are similar o, orihogorol rotations, excipt that oblique rotations allow correlated
factors instead ofmaintaining independence between rotatedfactors" (Hair et al,1998: ll0). Atendendo i
estrutura do modelo te6rico que serviu de base irs perguntas do question6rio, admite-se a exist6ncia de
correlagSo entre as vari6veis assim os factores extraidos v6o estar correlacionados entre si.
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analysisT6 para cada um dos factores, nomeadamente atrav6s da determinagdo do

coeficiente alfa (Cronbach's a)77.

A Tabela 9.6. mostra o primeiro factor extraido. Tendo em conta a an6lise dos itens

que o comp6em, e atendendo aos postulados do Modelo Integrado, foi decidido

denominar este factor por "Posig6o da Empresa no Mercado baseada na Estrat6gia de

Marketing". A denominagdo atribuida a este factor, depreende-se com o facto de, por

um lado, este factor agrupar um conjunto de itens que podem ser incluidos numa

estrat6gica de marketing pois envolvem um conjunto de processos de natrteza social

atrav6s dos quais as pessoas e grupos de pessoas obt6m aquilo de que necessitam e o

que desejam com a criagdo, oferta e livre negociagio de produtos e servigos de valor

com outros (Kotler e Keller, 2006). Por outro lado, e de acordo com a exploragdo

efectuada d base de dados do CIS III para Portugal no capitulo VI, o marketing parece

ser relevant e paraas empresas deste sector o que corrobora a denominagdo do factor.

'u"Reliobility is afundamental issue in psychological measurement (...). Scale reliqbility is the proportion of
variance attributable to the true score of latent variable. (...) Internal consistency is typically equated with
C_r o n b ac hs ( I 9 5 I ) c o efii c i ent alp h a. "(DeVel lis, 2003 : 29).

" "Alpha is deJined as the proportion of a scale's total variance that is attributable to a common source,
presumably to true score of a latent variable underlying the items"(DeYellis, 2003: 3l).
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Tabela 9.6. Factor 1. Posigfio da Empresa Baseada na Estrat6gia de Marketing

Itens M6dia78 Desvio
PadrSo

Factor de Correlagiio
Impacto Total do

Item
Questio 4. Relativamente aos novos mercados: No
momento o nosso objectivo 6 tentar sobreviver (0);
Estamos sempre a tentar expandir e a encontrar novas
oportunidades no mercado (10)[23]
QuestSo 5. Os nossos clientes estSo: Desapontados
com os nossos servigos e facilmente alteram as suas
escolhas (0); EstSo realmente satisfeitos (10) [210]

Questdo 6. Os nossos servigos possuem: Menos
prestigio do que os dos concorrentes (0); Mais
prestigio do que os dos concorrentes (10) [Y7]

QuestSo 7. A marca do servigo 6 um factor: Pouco
decisivo para o cliente (0); Muito decisivo para o
cliente (10) [Y6]

Questio 8. O prego do servigo inclui: Apenas as

funcionalidades b6sicas (0); Outros beneficios extra
(10) txel
QuestSo 12. Em termos de inovagdo o nosso servigo
6: Inferior ao dos concorrentes (0); Inovador e

superior aos dos concorrentes (10) tY2]

Questio 28. N6s acreditamos que o que oferecemos
aos nossos clientes 6: Inferior aos servigos oferecidos
pelos concorrentes (0); Superior aos servigos dos
concorrentes (10) tY3l
Cronbach's a: 0.813
Varidncia Explicada : 70%

7.4

7.7

1.77 0.361 0.813

7.1

6.6
6.9

t.54

1.64

2.32
1.87

1.64

1.50

0.511

0.610

0.268
0.471

0.478

0.604

0.715

0.78r

0.5t7
0.686

0.691

0.777

6.7

7.4

Neste factor, ainda que possa ter havido influ€ncia nos resultados provocados pela

ordem das questdes 4, 5, 6,'7, e 8, agrupam-se um conjunto de questdes que na nossa

perspectiva foram interpretados pelos inquiridos como caracteristicas relacionadas

com a posigeo da empresa no mercado baseada na eskat6gia de marketing. Ou seja,

mais do que inovagdo na perspectiva Schumpeteriana temos neste caso estrat6gias de

diferenciagdo baseadas no marketing. Ali6s, 6 de referir que na Parte III do capitulo

VI, a an6lise do CIS III apontava jh para o impacto do marketing, em termos de

78 O question6rio (anexo 3) inclui 29 quest6es o nivel de concorddncia 6 medido com itens que vio de uma
escala de 0 a 10. De acordo com Sarkar (2007b) esta escala permite respostas mais intuitivas.
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resultados de inovagdo. Pela forma como foram interpretadas as quest6es, no dmbito

do modelo integrado, assumimos que estas questdes pertencem ir dimensSo Y do

modelo - diferenciagio/inovagio do produto. Esta definigdo de inovagdo nos servigos

sublinha tamb6m a dimensSo n6o tecnol6gica do processo inovador, ainda que se

acentue a dificuldade mencionada na Parte II em distinguir inovagdo de diferenciag6o

neste sector.

Tabela 9.7. Factor 2. Performance Empresarial

Itens M6dia Desvio Factor de Correlagflo
Padriio Impacto Total do

Item
Questio 9. A nossa quota de mercado: E baixa e est6
sob pressSo (0); Temos uma quota de mercado
bastante elevada (10) tzll
Quest6o 24. As nossas margens antes dos impostos:
56o pequenas e est6o sob pressio (0); S5o
confort6veis e acima da m6dia do sector (10) [26)
Questdo 26. Relativamente irs nossas vendas: Estamos
preocupados com as baixas vendas (0); Estamos
satisfeitos com os incrementos regulares nas vendas
(10) tz8l
QuestSo 29. Relativamente ao nosso investimento:
Investimos pouco e n6o h5 alteragdes na nossa
posigSo de mercado (0); Investimos muito e estamos
satisfeitos como retorno do nosso investimento (10)
lz71
Cronbach's a: 0.703
Varidncia Explicada : 3l%

5.8 t.94 0.531

4.8 1.97 0.445

5.2 2.04 0.603

6.2 1.67 0.552 0.743

O factor 2 agrupa quatro itens do eixo do z (Performance do Mercado). N6o foi,

por6m, possivel identificar sub dimens6es independentes de z. Atendendo, ao sector

em estudo justifica-se a inter-relagAo entre o factor 1 e o 2. Ali6s, alguns estudos

demonstram que melhorias na performance das empresas deste sector dependem da

exist6ncia de politicas focadas nos clientes, e de uma cultura empresarial que estimule

a inovagdo e utilizagSo de e-marketing (Brendan et aI,2000) (Tabela 9.7.).

0.729

0.667

0.777
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Tabela 9.8. Factor 3. Sustentabilidade do Servigo no Mercado

Itens M6dia Desvio Factor de Correlagilo
Padrf,o Impacto Total do

Item
Questdo 14. A produgio do nosso servigo exige:
Conhecimento e processos facilmente imit6veis (0);
Conhecimentos e processos rinicos e dificilmente
imit6veis (10) [Y10]
QuestSo 22. O nosso servigo: Nio 6 dificil de ser
replicado se n6s ndo fizermos mais nada. (0); Nao 6

f6cil de ser replicado (10) tYsI

Questdo 23. O nosso servigo 6 definido por ter:
Atributos standard (0); Muitos atributos especiais
acrescidos (10) tYll
Cronbach's o: 0.613
Varidncia Explicada : 23%

5.7

5.6

6.4

2.30 0.429 0.655

2.t2

1.97

0.652

0.620

0.807

0_787

E curioso registar o factor 3, denominado de sustentabilidade do servigo no mercado, 6

determinado por um conjunto de itens que se relacionam com os recursos humanos,

isto 6, a sustentabilidade do servigo 6 determinada por factores n6o tecnol6gicos. Esta

indicagdo vai de encontro com a revisao de literatura sobre inovagdo nos servigos

realizada na Parte II desta investigagdo. O conhecimento t5cito inerente aos recursos

humanos funciona como factor diferenciador da empresa, sendo esta uma dimensdo do

eixo do Y no modelo integrado.
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Tabela 9.9. Factor 4. Estrutura de Mercado

Itens M6dia Desvio Factor de Correlagflo
Padrflo Impacto Total do

Item
QuestSo 13. O nosso mercado 6 caracterizado por:
Baixa turbulCncia (0); No nosso mercado 6 usual a

entrada e saida de empresas (10) [X5]

Questdo 15. Os consumidores: Sdo obrigados a

consumir o nosso servigo por falta de alternativas (0);
T6m muitas altemativas ao nosso servigo (10) tx6l
Questdo 19. O nosso mercado 6 caracteizado pela:
Dificuldade de entrada de novos concorrentes (0);
Facilidade de entrada de novos concorrentes (10) [X4]
Cronbach's o: 0.588
Varidncia Explicada : 27 %

5.8

6.2

5.16

2.32

2.29

2.34

0.523

0.539

0.593

0.723

0.734

0.770

A an6lise ACP gerou para a dimensdo do eixo do X, tr6s factores (factor 4, 5 e 6). O

factor 4 6 o que demonstra maior robustez estatistica. Foi denominado de estrutura de

mercado e mostra que as barreiras i entrada, a turbulCncia e a homogeneidade do

produto s6o factores relevantes. Este factor encontrajustificagdo na caracterizagdo do

sector efectuada na Parte II, que referia que no sector dos servigos a entrada e saida de

empresas no mercado 6 bastante frequente (OCDE, 2003). Tem-se verificado que os

subsectores em estudo (Com6rcio; Hotelaria/Turismo; SAE) se caracterizam, em

termos relativos, pela atomicidade empresarial e at6 por grande desregulagdo na

entrada e saida de empresas (no caso da restauragEo, com6rcio a retalho e servigos de

apoio is empresas). Do ponto de vista te6rico, 6 de referir que foi estudada por

Comanor (1987) a relagSo entre as barreiras ir entrada e a inovagEo nas empresas,

tendo sido concluido que, quando as barreiras i entrada s6o baixas, o incentivo a

inovar 6 pequeno porque as rendas associadas i inovagdo desaparecem rapidamente, e

276



que quando as barreiras s6o elevadas os incentivos a inovar tamb6m se reduzem. Ou

seja, as situag6es extremas de concorrCncia perfeita (que no modelo integrado pode

estar localizada to arqu6tipo da ovelha) e de monop6lio (que no modelo integrado

pode ser encontrado no arqu6tipo do urso) justificam menor afectagdo de recursos i

inovag6o.

Tabela 9.10. Factor 5. Concorr0ncia

Itens M6dia Desvio Factor de
Padrflo Impacto

Correlagilo
Total do

Item
Questio 3. Os nossos concorrentes: Ndo s6o t6o bons
como n6s (0); Sdo poderosos e fortemente
organizados (10) tX2I

QuestSo 11. O nosso mercado 6 caracterizado por:
Poucos concorrentes (0); Muitos concorrentes (10)

txll
Questdo 27. Para desempenhar as mesmas
funcionalidades do nosso servigo existem: Nenhum
servigo substituto (0); Muitos servigos substitutos (10)

lx3l
Cronbach's ct : 0.518
Vari6ncia Explicada : 2l%

5.3

7.1

6.2

1.91 0.374

2.47 0.605

2.01 0.559

0.611

0.778

0_748

O factor 5, Concorr6ncia, interpretado i luz do sector dos servigos, permite-nos referir

que os aspectos relacionados com a corrcorrencia dentro do mesmo segmento seo

extremamente relevantes. Por exemplo, a hotelaria/turismo 6 um subsector

segmentado, atendendo ds v6rias propostas e segmentos que o mercado oferece e no

que oonceme i procura em termos de despesa por cliente (Dolnicar, 2004; Legoherel,

1998; Mok e Iverson; 20001, Pizam e Riechel, 1979; Spotts e Mahoney, 1991;

Woodside et al,1987; (Tabela 9.10).

277



Ta'bela 9.11. Factor 6. Poder de Negociag6o

Itens M6dia Desvio Factor de Correlag6o
Padrflo Impacto Total do

Item
QuestSo 21. Os nossos pregos: N5o est6o sob muita
press6o, ali6s o prego n5o 6 um factor muito
importante (0); Estio constantemente sob press5o (10)

lx10l
Questio 25. No estabelecimento do prego do nosso

servigo: impusemos os nossos pregos aos nossos

clientes (0); Baixamos os preEos at6 aos valores que

os clientes se disp6em apagar (10) IXS]
Cronbach's q:0.504
Varidncia Explicada : ll%

2.01 0.669 0.8186.7

4.9 2.03 0.669 0.818

Por irltimo, o factor 6, denominado por Poder de Negociagdo, inclui dois itens

relacionados com o poder de negociagdo dos clientes.

Foi ainda extraido um factor que agrupa as quest6es ntmeros 1,2, 16, 17,18 e20.

Este conjunto de questdes agrupadas desta forma parece ndo fazer sentido no 0mbito

do Modelo Integrado, pois pertencem a diferentes quadrantes do modelo e o seu

conjunto ndo faz sentido do ponto de vista te6rico. Tendo-se considerado que a

comunalidade das respostas possa ter sido causada pela sequ0ncia das quest6es, que

permitiu uma interpretagdo inadequada das questSes e a dedugdo de conceitos de

quest6es antecedentes na resposta a quest6es subsequentes. Pelos motivos adiantados e

por revelarem valores estatisticos relativamente baixos excluiram-se estas variSveis da

an5lise. Em suma, a an6lise ACP, permitiu-nos extrair 6 componentes, os quais, seo

passiveis de enquadramento nas dimensOes postuladas pelo modelo. Ainda que o

primeiro factor contenha vari6veis X, y € z, estas foram na nossa perspectiva

interpretadas pelos inquiridos como uma dimensSo de y.Um estudo similar, efectuado
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tr)ara a regieo do AlentejoTe mas integrando igualmente empresas do sector industrial

para al6m dos servigos, registou, em termos de agrupamento de factores, resultados

semelhantes, com a excepgio da sustentabilidade do produto que parece ter nesse caso

uma base mais tecnol6gica. Foi interessante e complementou os estudos macro, o facto

de dois factores o 1 e o 3, que nos alefiam no sector dos servigos para dois aspectos

fundamentais no que concerne i inovagdo ou ir diferenciageo: a import6ncia do

marketing e dos recursos humanos, o que confirma a importdncia dos factores

intangiveis neste sector. No que concerne ir pressdo de mercado, interrogamo-nos

porque razdo a an6lise separa as vari6veis do eixo do x em tr6s factores dando

supremacia i estrutura de mercado, estudos posteriores aplicados ao sector poderSo vir

a confirmar se esta 6 uma tend6ncia no sector dos servigos ou se terh a ver com os

subsectores considerados na amostra.

Em suma, o teste empirico do modelo indicia a sua adequagdo ao sector, aceitando-se a

hip6tese 1, ainda que nos parega que o diagn6stico subjacente ao modelo deva ser

remodelado e algumas questdes clarificadas para permitir uma melhor compreensio

por parte dos inquiridos. Registe-se ainda que sendo um modelo de auto percepgdo

empresarial muitas vezes as empresas tendem a auto classificarem-se com valores em

termos da escala de resposta mais elevados. Sen6o vejamos os valores das m6dias is

respostas, que s6o na sua maioria superiores a 5. Reconhece-se que este tipo de

resposta pode ter sido influenciada pelo objectivo subjacente ao question5rio, a

elaboragio de um trabalho de natureza acad6mica, dando uma imagem positiva da

7e Estudo realizado a partir do "Inqu6rito ao uso das NTIC's e da InovagSo nas Empresas da RegiSo

Alentejo" pela ADRAL realizado na Regiio do Alentejo a empresas industriais e de servigos. Informagio
comunicada a titulo pessoal pelo Professor Soumodip Sarkar.
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empresa inquirida. Resta-nos saber se este question6rio fosse de auto diagn6stico para

rttilizagdo dos resultados na delineagdo da estrat6gia se as respostas seguiriam a mesma

tendCncia.

9.5. As Empresas nos Arqu6tipos do Modelo Integrado

Nesta secg6o, pretende-se acrescentar um novo contributo i an6lise baseada no

Modelo Integrado. Considerando o modelo original recuperaram-se os factores 1, 3 e

4, respectivamente, Posigdo da Empresa Baseada na Estrat6gia de Marketing,

Sustentabilidade do Servigo no Mercado e Estrutura de Mercado. E, de acordo com a

classificagio,sendoosfactoresle3doeixodosY(Diferenciag6o)eo4doeixodox

(Press6o de Mercadoso), procedeu-se ao cruzamento dos dados do factor I com o 4 e

do factor 3 com o 4, com o objectivo de posicionar as empresas da amostra nos

arqu6tipos do Modelo Integrado. Os dados utilizados nesta sec96o para o

posicionamento das empresas no espago dos arqu6tipos (quadrante I) foram os

extraidos das componentes 1, 3 e 4, cujos valores variam entre 0 e 10 em ambos os

eixos do primeiro quadrante. Nos arqu6tipos os circulos incluem o nimero de

empresas situadas em cada arqu6tipo (Figuras 9.1. e 9.2.).

to Pa.a o eixo x, foram identificados tr6s factores, a escolha do factor 4, deve-se ao facto de este ter melhores
valores om termos de fiabilidade estatistica.
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Figura 9.1. Arqu6tipos (Y- Marketing)

O espago arqu6tipo construido com os factores I e 4, respectivamente, Posig6o da

Empresa Baseada na Estrat6gia de Marketing e Estrutura de Mercado, permite

posicionar 224 empresas no arqu6tipo raposa,6'7 no arqu6tipo lobo, 11 no arqu6tipo

urso e 5 no arqu6tipo ovelha. Ao que parece, quando a estrat6gia de

diferenciagSo/inovagio se baseia no marketing as empresas tOm um posicionamento

bastante competitivo no mercado (Figura 9.1.).
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Figura 9.2. Arqu6tipos (Y - Sustentabilidade do Servigo no Mercado)

A Figura 9.2. mostra o quadrante dos arqu6tipos construido com os factores 3 e 4,

nomeadamente, Sustentabilidade do Servigo no Mercado e Estrutura de Mercado.

Neste caso, posicionamos 168 empresas no arqu6tipo da raposa, 59 no arqu6tipo do

lobo, 42 no arqu6tipo da ovelha e 38 no arqu6tipo do urso. Neste caso a

Sustentabilidade do Servigo baseava-se em factores de natlreza intangivel

relacionados com os recursos humanos.

A comparagdo da Figura 9.1. com a 9.2. permite-nos retirar as seguintes ilag6es: a

maioria das empresas posiciona-se a si pr6pria, no que concerne e

diferenciagio/inovagdo baseada no marketing, nos quadrantes superiores da raposa

(72,7yo das empresas) e do lobo (21,8o/o). E interessante notar que neste contexto

apenas l,6Yo das empresas se percepciona como ovelha. A Figura 9.2 mostra-nos que
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no que conceme ir sustentabilidade do servigo, ainda que a maioria das empresas se

auto percepcione como raposa (54,5%) existe uma distribuigdo mais equilibrada entre

os restantes quadrantes, com um aumento do nrimero de empresas nos arqu6tipos de

menor diferenciagdo (urso e ovelha). De acordo com os postulados do Modelo

Integrado, os empreendedores na perspectiva Schumpeteriana situam-se no arqu6tipo

do lobo, podendo ainda abranger parte do arqu6tipo raposa, pois neste arqu6tipo as

empresas procuram inovar ou diferenciar-se para sobreviverem. Do mesmo contexto

do que foi referido no final da secgdo anterior, parece-nos que as empresas inquiridas,

por raz6es que podem estar relacionadas com a sua imagem e que parecem ser

frequentes em question6rios deste tipo, responderam irs quest6es com valores na escala

de0al0elevados.

Esta situagdo leva-nos a reflectir at6 que ponto o posicionamento das empresas nos

arqu6tipos de acordo com as suas percepg6es se aproxima da situagdo real em termos

de mercado. Ser6 que alguns dos lobos n6o ser6o raposas? E, at6 que ponto muitas das

raposas n6o ser6o verdadeiramente ovelhas?

As Tabelas 9.12 e 9.13 mostram a distribuigdo dos Sectores, atendendo ao Y

Marketing e ao Y - Sustentabilidade do Servigo no Mercado, respectivamente.

Verifica-se n6o existirem, em termos de distribuigdo, grandes diferengas entre os

subsectores, havendo, no entanto, uma predomindncia de raposas nos tr6s.
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Sector

Com6rcio SAE Hotelaria/Turismo Total

Ovelha 1 I J 5

Lobo 2t l3 33 67

Raposa 43 64 tt7 224

Urso 3 3 5 1l

Total 68 81 158 307

Tabela 9.l2.Distribuigio dos Sectores,por Arqu6tipos (Y- Marketing)

Tabela 9.13. Distribuig5o dos Sectores por Arqu6tipos (Y- Sustentabilidade do
Servigo no Mercado)

O mesmo tipo de an5lise, realizada agora por regi6o, mostra que em ambos os factores Y,

ou seja, independentemente do factor considerado na dimensdo de Y, a maioria dos lobos

e das raposas situam-se na Area Metropolitana de Lisboa. Segue-se a Lisboa a regido Sul

(presume-se que muito influenciada pelo peso da hotelaria e turismo no Algarve). Este
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Sector

Com6rcio SAE Hotelaria/Turismo Total

Ovelha 5 II 26 42

Lobo 15 15 29 59

Raposa 33 50 85 168

Urso l5 5 l8 38

Total 68 81 1s8 307



resultado pode indiciar a existOncia de um clustering empresarial no sector, o que permite

mitigar a incerteza inerente d inovagSo, bem como aceder a recursos fisicos, capital

intelectual, lmow how e redes de contactos. Em sintese, o posicionamento das empresas no

primeiro quadrante do Modelo lntegrado atendendo aos arqu6tipos sugere que a maioria

das empresas da amostra se percepciona a si pr6pria como raposa, em ambas as situag6es

testadas, ainda que as empresas associem um maior esforgo de diferenciagdo quanto esta

se baseia no marketing. A localizagdo geogt6fica, em 6reas urbanas ou fortemente

populosas de empresas similares parece ser um factor relevante para que os valores se

situem acima do 5 no eixo dos y.
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SiNTESE DA PARTE [II. EMPREENDEDoRISMo E [NoVACAo
NO SECTOR DOS SERVT9OS: ESTUDOS EMPiRTCOS E MODELOS
EXPLICATIVOS

A Parte III desta investigagio reporta-se aos estudos de natureza empirica que

permitem testar um conjunto de hip6teses formuladas e que visam dar resposta ds

grandes quest6es da investigagdo.

A Parte III inclui cinco capitulos, o Capitulo V descreve as metodologias e desenho da

investigagdo, o Capitulo VI dedica-se ao Inqu6rito Comunitririo i Inovagdo: Evolugdo,

Perspectivas e Comparag6es, o Capitulo VII cont6m um Estudo Comparativo do

Comportamento Inovador na Indfstria e nos Servigos, o Capitulo VIII inclui uma Uma

An6lise Aplicada ao Sector dos Servigos, por riltimo, o Capitulo IX, engloba uma

anSlise microecon6mica e denomina-se por Percepgdo, Comportamento e Resultados:

Uma An6lise do Sector dos Servigos atrav6s do Modelo Integrado.

O Capitulo V apresenta um conjunto de concepgdes metodol6gicas seleccionadas de

acordo com os objectivos da investigagio, e propSe o desenho da investigagSo que

passa pela utilizagdo de uma pan6plia de indicadores e de instrumentos estatisticos que

se procuram complementar para uma melhor compreensSo do empreendedorismo e

inovagdo no sector dos servigos.

O Capitulo VI apresenta um estudo explorat6rio do Inqu6rito Comunit6rio ir Inovagdo

(CIS), desde a sua concepgdo atl i actualidade. Reportando-se posteriormente a uma

an6lise mais exaustiva do caso portuguOs, atrav6s da comparagdo dos resultados

obtidos no CIS II, CIS III e CIS fV. Esta an6lise, permite-nos compreender melhor a
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evolugao e dindmica da economia portuguesa e aponta uma tendOncia evolutiva

positiva nos indicadores de inovagdo, particularmente em subsectores mais din6micos

do sector dos servigos como 6 o caso dos K1BS. E, de seguida,realizada uma revisSo

de estudos de investigagdo que recorreram ao CIS, seguida por uma an6lise mais

detalhada da base de dados do CIS III para Portugal, a qual permitiu caracteizar de

forma mais precisa a nossa amostra de empresas de servigos. Ser6 de realgar o facto da

amostra ser constituida maioritariamente por pequenas e m6dias empresas e pela

importdncia dos factores n6o tecnol6gicos, tais como, o marketing e a formagEo. Sendo

ainda de realgar que as empresas que investiram em I&D consideram que este foi

relevante para os resultados obtidos.

O Capitulo VII, inclui um estudo comparativo do comportamento inovador na

indtistria e nos servigos baseado nos dados do CIS III. Tendo sido considerado

importante pela investigagdo comparar os sectores, pois encontram-se muitos

conceitos te6ricos mas poucos estudos empiricos que tenham tido este prop6sito

recorrendo i mesma base de dados e ao mesmo modelo estatistico. O esfudo empirico

testa se os diferentes tipos de inovadores se comportam na indristria e nos servigos e

procura respostas para um conjunto de quest6es levantadas pela investigagdo. Com

recurso a uma an6lise multivariada de dados baseada num modelo de regressSo

logistica, s6o testadas as hip6teses e conclui-se que existem diferengas significativas

estatisticamente no comportamento inovador nos dois sectores e que a dimensEo e a

juventude aumentam a probabilidade de ocorrOncia dos modelos.

O Capitulo VIII pretende aprofundar a compreensSo do processo inovador no sector

dos servigos, para tal, e de acordo com a revisdo de literatura das Partes I e II, sio
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identificadas um conjunto de variiveis (dimens6o, subsector, I&D interno, I&D

externo, cooperagdo para a inovagSo e idade). Aplicando-se um modelo de regressdo

logistica a tr6s modelos (inovagdo no servigo, inovagdo no processo e inovagdo

organizacional) para testar um conjunto de hip6teses formuladas. Os resultados

mostram algumas tend6ncias, nomeadamente, associam a inovagdo organizacional d

juventude das empresas e ir menor dimensdo. Este efeito tinha sido impossivel de

identificar no capitulo anterior com a utilizagdo de vari6veis de inovagSo mais

agregadas. Reforga a importdncia do I&D nas grandes empresas, mas revela que o

I&D interno influi na inovagio no servigos, e, o I&D em outsourcing e a cooperagdo

para a inovagdo t6m efeitos a inovag6o no servigo e organizacional.

Por irltimo, o Capitulo IX encerra uma abordagem da inovagdo nos servigos atendendo

d percepgdo das empresas. Este capitulo testa empiricamente, pela primeira vez, o

Modelo Integrado no sector dos servigos. Para a aplicagdo do Modelo Integrado

seleccionaram-se dentro do sector dos servigos tr6s grupos de empresas: com6rcio, os

servigos de apoio irs empresas e a hotelaria e turismo. Foi criada uma amostra de 308

empresas do sector servigos, recolhida em Portugal Continental e Ilhas i qual foi

aplicada uma an6lise multivariada de dados baseada numa an6lise factorial de an6lise

de componentes principais (ACP), extraindo-se 6 componentes. Este estudo permitiu

uma caracteizagdo mais precisa das empresas do sector em termos de comportamento

no mercado. Ser6 de realgar que o primeiro factor identificado est6 associado ao

posicionamento estrat6gico da empresa baseado numa estrat6gia de marketing, sendo,

ainda de referir que a sustentabilidade do servigo aparece dependente de factores

intangiveis, nomeadamente dos recursos humanos, o que vai ao encontro da revisdo de
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literatura. Foram tamb6m, identificados os resultados em termos de performance

empresarial considerados mais relevantes para as empresas e os factores relacionados

com a pressdo de mercado. Neste capitulo, seleccionamos alguns factores e com base

nesses resultados posicionamos as empresas no primeiro quadrante do modelo

integrado, identificando-se que a maioria das empresas se auto percepciona como

ooraposa" demonstrando que estamos num mercado com elevada pressdo competitiva e

que as empresas inovam/diferenciam-se dos seus rivais para manterem a sua posigSo

de mercado.
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PARTE III

CONCLUSOES, REFLEXOES E RECOMENDAQOES

FINAIS
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cApiTULo x. coNCLUSOES, REFLExOns FrNArs E pRoposrAs
DE ACTulqAo

10.1. Resumo e Conclusdes

A reflexdo sobre empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos conduziu esta

investigagSo que assentou num conjunto de elementos te6ricos, e, paralelamente na

revisdo de literatura, na identificagio de bases de dados adequadas, nos procedimentos

metodol6gicos, an6lise estatistica e trabalho empirico.

Empreendedorismo e inovagdo sdo acfualmente considerados factores essenciais ao

crescimento e desenvolvimento econ6mico das nag6es. Neste trabalho ressalva-se a

relevdncia de os esfudar como fen6menos associados numa perspectiva

Schumpeteriana. Paralelamente, i importdncia do estudo do empreendedorismo e da

inovag6o ressalta a relev0ncia do sector dos servigos para as economias

contempordneas, em termos de criagdo de emprego e de valor. O sector dos servigos 6

actualmente um elemento intrinseco ir sustentagdo e incremento da competitividade do

sector industrial, verificando-se uma cada vez maior inter-relagio entre sectores.

Contudo, os estudos desenvolvidos sobre o sector servigos e que visem a sua

comparagdo com o sector industrial s6o relativamente escassos, pefinanecendo varias

quest6es sem resposta ou com respostas contradit6rias. Este cen6rio, potencia a

importdncia do estudo do sector dos servigos, por possibilitar um contributo te6rico

para o debate de literatura em curso.
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A ideia central de que empreendedorismo e inovagio s6o sin6nimos numa perspectiva

Schumpeteriana onde o comportamento do inovador 6 factor chave em todo o processo

sist6mico onde decorre a inovagSo, foi suportada teoricamente e os instrumentos

metodol6gicos e as an6lise empiricas desenvolvidas reforgam a vis6o de inovagdo

adoptada. Neste processo, tamb6m ficou expressa a importdncia de valoizar a

abordagem te6rica complementando-a com estudos empiricos que pretendem dar

resposta is quest6es de investigagdo.

Destaca-se neste ponto a relevdncia dos estudos empiricos que usam a base de dados

do CIS III permitindo, sempre que possivel, a comparagdo com estudos similares

desenvolvidos noutros paises. O interesse de aplicar um modelo microecon6mico que

possibilite o trabalho de campo, desenvolvido atrav6s da aplicagdo de question6rios a

um conjunto de empresas do sector em Portugal Continental e Ilhas fica expresso com

a aplicagdo empirica do Modelo Integrado. A acrescentar as pesquisas de dados

estatisticos que complementam os tratamentos estatisticos efectuados foram relevantes

para melhorar o conhecimento do sector dos servigos.

Espera-se que a conjugagdo de estudos empiricos permita uma compreensdo do sector

numa perspectiva holistica e integrada que fundamente e apoie as propostas e

recomendag6es desta investigagdo.

Os objectivos gerais para esta investigagio partiram de um conjunto de questdes,

relativamente irs quais n6o se encontraram respostas claras e conclusivas e onde

verificarmos que este trabalho por dar um contributo te6rico. O primeiro objectivo

geral desta investigagdo 6 o estudo do empreendedorismo e inovagdo no sector
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servigos atrav6s de uma revisSo de literatura adequada e da identificagdo de modelos e

de vari6veis adequadas ao estudo, e, o segundo objectivo geral visa apresentar e testar

empiricamente modelos que permitam compreender e explicar o empreendedorismo e

inovag6o no sector dos servigos. Estes dois grandes objectivos subdividem-se num

conjunto de objectivos especificos que resultam em sete hip6teses.

Face aos objectivos prosseguidos pela investigagio, a Parte I. Fundamentos Te6ricos

Sobre Empreendedorismo e Inovagdo e a Parte II. Empreendedorismo e InovagSo no

Sector dos Servigos: Concepfinlizagdo e M6trica, procuram fazer o enquadramento

te6rico sobre o assunto, atrav6s da apresentagdo de v6rios aspectos e abordagens. Na

Parte I, destaca-se a exposigdo e discussdo de um conjunto de conceitos e modelos

sobre empreendedorismo e inovagdo que suportam a linha de investigagdo seguida e

que associa empreendedorismo a inovagdo. Na Parte II, sobressai a caracterizagdo do

sector dos servigos, as abordagens desenvolvidas para estudar inovagSo no sector, bem

como, as principais medidas utilizadas para medir empreendedorismo e inovagdo, com

particular enfoque para o sector dos servigos. As palavras empreendedorismo e

inovagdo s6o, nos tiltimos tempos, empregues frequentemente em diversos contextos e

por pessoas de diversos quadrantes e 6reas econ6micas e sociais. Estas palavras

tomaram-se palavras de "moda". Neste sentido, o rigor que deve encerrar uma

investigagdo requere a clarificagdo dos termos e uma revisdo das teorias e modelos que

no mundo cientifico lhes est6o associadas. Na Parte I, o Capitulo I dedica-se a uma

revisio de literatura sobre inovagSo, apresentando um conjunto de conceitos relevantes

para a sua compreensdo, as suas tipologias, a sua abordagem na literatura econ6mica e

a compreensdo do processo inovador interligando-o com o risco e com a relevdncia das
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redes. Perseguindo obiectivos similares o Capitulo II, conceptualiza os termos

empreendedorismo e empreendedor, discute a criagdo de uma nova 6rea cientifica para

o seu estudo, analisa a relagdo entre empreendedorismo e ambiente externo e apresenta

os estudos realizados a nivel internacional para fazer o benchmarking dos paises

(GEM; OCDE). A Parte I do estudo permite apresentar diversas concepg6es do termo

e identificar a corrente adoptada e apoia a sua concepgdo e o desenho da investigagdo.

Nomeadamente, a contribuigdo de Gartner (1989) que aponta para que muitos estudos

efectuados se baseiam em dados pouco crediveis, e que o estudo do empreendedorismo

dever6 ser desagregado por tipo de indfstria e sector. Atendendo a toda a din6mica das

economias actuais, foram identificadas tend6ncias de estudo do empreendedorismo no

futuro (Cooper, 2003), designadamente a mudanga que caracteiza as economias

modemas pode gerar novas oportunidades para as empresas, sobretudo para as mais

inovadoras e atentas ao mercado o crescimento do sector dos servigos acompanhado

por um aumento na taxa de criagio de empresas neste sector. Tornando este tema

relevante no dmbito de propostas futuras de investigagSo sobre empreendedorismo.

A Parte II denominada por Empreendedorismo e Inovagdo no Sector dos Servigos:

Conceptualizagdo e M6trica, subdivide-se em dois capitulos. O Capitulo III, pretende

caracteizar o sector dos servigos, compreender a inter-relagdo entre os servigos e a

indristria e apresentar uma completa revisdo de literatura sobre inovagio no sector dos

servigos tendo em vista melhorar o entendimento sobre o processo de inovagdo neste

sector. O Capitulo IV, identifica um conjunto de vari6veis e indicadores relevantes

para a medigSo do empreendedorismo e inovagdo, atendendo is visSes macro e micro

econ6micas, dando especial Cnfase ds medidas mais adequadas ao sector dos servigos.
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Este capitulo permitiu uma escolha mais ajdzada de indicadores a utilizar nos estudos

empiricos, confirmando-se a importdncia de diversificar indicadores e formas de

medigdo adaptando-os ds caracteristicas da amostra e da realidade que se pretende

estudar.

Uma vez que esta investigagSo pretende apresentar e testar modelos de modo a

incrementar os conhecimentos e compreensdo do empreendedorismo e inovagSo no

sector dos servigos, a Parte III, designada por Empreendedorismo e Inovagdo no Sector

dos Servigos: Estudos Empiricos e Modelos Explicativos, revelou-se extremamente

importante. Face d escassez de estudos empiricos sobre esta temStica em particular

quando falamos de Portugal. A revisdo de literatura permitiu-nos identificar

tendOncias, vari6veis e modelos que testamos empiricamente. O Capitulo V apresenta

o desenho da investigageo e a metodologia utilizada nos estudos empiricos. Os tr6s

capitulos seguintes desenvolvem estudos empiricos que complementaram a parte

te6rica da investigagdo. O Capitulo VI, comega por uma abordagem de cariz

explorat6rio do sector dos servigos. Neste capitulo analisa-se o sector dos servigos

recorrendo a algumas comparagSes entre o CIS II, III e IV para Porhrgal, procede-se a

um levantamento de estudos desenvolvidos que utilizam as bases de dados do CIS e

desenvolve-se uma an6lise do CIS III portuguOs para o sector dos servigos que nos

ajuda a caracteizar de forma mais completa as empresas inseridas nesta base de dados.

Os Capitulos VII e VIII tamb6m utilizam a base de dados do CIS III. Sabendo-se que 6

dificil medir inovagdo no sector dos servigos e que se assiste a um aumento da

complexidade dos servigos prestados que podem ser incorporados em pacotes

oferecidos pela indfstria. A maioria dos estudos sobre inovagSo, utilizando a base de
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dados do CIS s6o aplicados apenas d indristria, neste sentido, consideramos

interessante desenvolver neste capitulo um esfudo empirico que permita comparar

indristria com servigos recorrendo a um modelo rinico. Com o intuito de saber se

existem diferengas entre os dois sectores, e caso existam quais s6o os principais

aspectos diferenciadores inter-sectores. Neste capitulo tenta-se compreender em que

medida os tr6s tipos de inovadores (pioneiros, imitadores e de processo) influenciam a

probabilidade de realizar I&D, atrav6s da considerag6o de tr6s modelos (modelol-

I&D interno, modelo 2 - l&D externo e modelo 3 - parcerias para a inovag6o).

Verifica-se tamb6m se os tr€s tipos de inovadores t6m impactos diferenciados sobre

cada um dos modelos. O Capitulo VIII estuda a inovagSo no sector dos servigos

considerando os tr6s tipos de inovagdo (servigo, processo e orgarizacional), os efeitos

dos outputs associados d inovagdo nos servigos e os factores que condicionam a

inovagSo. Por riltimo, o Capitulo IX aborda o tema numa perspectiva microecon6mica.

Para o efeito foi construida uma amostra de empresas localizadas em Portugal

Continental e Ilhas, pertencentes a tr6s subsectores dos servigos (com6rcio; servigos de

apoio ds empresas e hotelaria e turismo). Com recurso a uma an6lise multivariada de

dados, utiliza-se uma An6lise de Componentes Principais para testar empiricamente, e,

pela primeira vez o Modelo lntegrado (Sarkar, 2005, 2007a, 2OO7b) no sector dos

servigos.

A revisIo de literatura permitiu suportar os estudos empiricos desenvolvidos e retirar o

seguinte conjunto de conclusSes:
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Ponto 1. Aspectos Conceptuais

No que concerne ao quadro conceptual verificam-se conclusdes contradit6rias entre

estudos, nomeadamente, no que respeita ir dimensdo empresarial e d relagdo entre a

idade das empresas e o empreendedorismo. Abrindo-se caminho para testes de

hip6teses que considerem estas variSveis. Verificou-se tamb6m ndo existirem estudos

integradores dos dois sectores, indirstria e servigos, num rinico modelo e que o estudo

da inovagdo nos servigos valendo-se de modelos empiricos 6 ainda relativamente

escassa.

No que concerne d definigdo de inovagdo nos servigos este estudo considera que esta

n6o pode ser parcial, isto 6, dada a diversidade de empresas incluidas no sector e a

forma como a tecnologia tem vindo a afect6-lo, na nossa perspectiva inovagSo nos

servigos 6 um processo, de car6cter eminentemente incremental, que inclui duas

componentes. IJma componente ndo tecnol6gica, intangivel dependente dos recursos

humanos, da estrutura organizacional e de factores que podem adicionar valor ao

servigo do cliente numa perspectiva de mercado (marketing, canais de distribuigdo,

etc.). E, de uma componente tecnol6gica, actualmente indissociSvel da primeira

componente, pois muitos processos organizacionais, de marketing e distribuigdo estSo

hoje dependentes da tecnologia, sobretudo das TIC, mas tamb6m de outras tecnologias

especificas indispens6veis i prestagdo de um conjunto de outros servigos (tecnologias

de apoio ao diagn6stico nos servigos pessoais de safde, e-learning no ensino,

m6quinas de processamento de c6digos de barra no com6rcio, entre muitos outros

exemplos). Estas duas dimens6es, uma mais intangivel baseada no conhecimento

t6cito e nas rotinas organizacionais e na sua transmissdo dentro da organizagSo e na
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forma como as empresas se relacionam com o mercado e com a pr6pria envolvente, e

outra mais tangivel e baseada na tecnologia, afiguram-se na nossa perspectiva como

determinantes e indissoci6veis para garantir o processo inovador das empresa de

servigos.

Ponto 2. O Inqu6rito Comunit6rio ir Inovacio (CIS III) - Portugal

A an6lise do CIS [I, desenvolvida no capitulo VI, mostra-nos um conjunto de

caracteristicas das empresas do sector servigos em Portugal. As empresas da amostra

representativa, s6o maioritariamente de pequena e m6dia dimensdo, a maioria localiza-

se geograficamente no litoral e/ou junto aos grandes centros urbanos, os seus

principais mercados s6o os locais e nacionais e s6o de capital eminentemente nacional.

Em termos de inputs de inovagdo a aquisigdo de material e a aquisigdo de servigos de

marketing e formagio sdo os mais relevantes. No que concerne, aos resultados da

inovagSo cruzados pelos os seus inputs, verifica-se que os servigos de formagSo e

marketing aparecem em destaque, acresce-se que as empresas que investiram em I&D

consideram-no importante para a melhoria dos resultados.

Ponto 3. Estudo empirico aplicado aos servigos e ir indristria

O estudo empirico desenvolvido no capitulo VII permite-nos retirar um conjunto de

conclus6es que consideramos muito relevantes para o conhecimento das diferengas

entre os dois sectores. O modelo desenvolvido suportado num modelo estatistico de

regressio logistica foi aplicado a tr6s modelos (modelol- I&D interno, modelo 2 -
[&D externo e modelo 3 - parcerias para a inovagdo) atendendo a um conjunto de

vari5veis (tipos de inovadores - pioneiros, imitadores e de processo -, dimensdo, idade
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e um conjunto de vari6veis dummies que possibilitam uma aplicagdo integrada do

modelo nos dois sectores).

Em termos conclusivos o modelo aceita a hip6tese 3, admitindo existirem diferengas

entre os dois sectores e existirem diferengas, em termos do comportamento inovador

entre os tr6s modelos considerados. Este resultado reveste-se da maior import0ncia

pois permite afirmar com base num modelo te6rico que a inovagSo difere entre o

sector dos servigos e o sector industrial.

No que respeita ao comportamento dos inovadores 6 tamb6m de sublinhar que estes

n6o s6o homog6neos entre os tr0s modelos. O inovador tipo I (INOV1), inovador

pioneiro, revela resultados divergentes nos tr6s modelos, no modelo I este tipo diminui

a probabilidade de ocorr0ncia de I&D interno, facto que consideramos n6o muito

usual. lntuitivamente um inovador com comportamento de pioneiro deveria privilegiar

este tipo de investimento. Neste sentido, nio saberemos at6 que ponto este resultado

derive do padrdo empresarial portugu6s, ainda que d semelhanga de estudos realizados

noutros paises (Tether, 2001, Tether et ol, 2002) seja arriscado concluir que estas

diverg6ncias se devem apenas ir heterogeneidade empresarial, havendo que considerar

a possibilidade de terem havido diferentes interpretagdes nas questdes sobre inovagdo

formuladas no questionririo do CIS m.

No que respeita ao comportamento dos inovadores 6 tamb6m de sublinhar que estes

n6o s6o homog6neos entre os tr6s modelos. O inovador tipo I (INOVI), inovador

pioneiro, revela resultados divergentes nos tr6s modelos, no modelo I este tipo diminui

a probabilidade de ocorrCncia de I&D interno, facto que consideramos nio muito
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usual. Intuitivamente um inovador com comportamento de pioneiro deveria privilegiar

este tipo de investimento. Neste sentido, n6o saberemos at6 que ponto este resultado

derive do padrdo empresarial portugu€s, ainda que ir semelhanga de estudos realizados

noutros paises (Tether, 200t, Tether et al, 2002) seja arriscado concluir que estas

diverg6ncias se devem apenas d heterogeneidade empresarial, havendo que considerar

a possibilidade de terem havido diferentes interpretag6es nas questdes sobre inovagdo

formuladas no questionario do CIS ilI.

O facto da empresa ser jovem aumenta a probabilidade dos tr6s tipos de I&D,

podendo-se associar a este ponto uma das quest6es da investigagio que se refere ao

empreendedorismo. O empreendedorismo medido atendendo a inputs de inovagio, isto

6 associado a inovagSo numa perspectiva Schumpeteriana, revela que, neste caso, as

empresas mais jovens s6o mais empreendedoras. Resultado que confirma neste modelo

a hip6tese l.

No que respeita i dimensSo, e indo ao encontro de outros estudos citados na parte de

abordagem conceptual desta investigagdo, a maior dimensdo potencia a probabilidade

de ocorr6ncia dos tr6s tipos de I&D o que permite aceitar a hip6tese 2, neste modelo.

Relativamente, irs diferengas entre os dois sectores no inovador do tipo I detectaram-se

nos tr6s modelos diferengas entre os dois sectores, ainda que no modelo I e 3 os

resultados indiciem que estes ter6o um maior impacto nos servigos e no modelo 2 se

verifique o oposto.

No inovador do tipo 2 no modelo I n6o se verificam diferengas significativas entre os

dois sectores. No entanto, nos modelos 2 e 3, encontram-se diferengas significativas
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entre os sectores. O impacto sobre a probabilidade de I&D extemo 6 maior nos

servigos, verificando-se o contrSrio no caso das parcerias para a inovagdo. Finalmente,

no inovador do tipo 3 apenas encontramos diferengas significativas no modelo l,

sendo o impacto maior nos servigos. Nos modelos 2 e 3 ndo existem para o inovador

no processo diferengas significativas, o que poder6 encontrar justificaq6o da empresa

tender a desenvolver menos externamente modos de inovagdo no processo.

Por riltimo, hri diferengas entre os dois sectores no impacto da empresa ser jovem na

probabilidade de ocorrCncia de I&D interno e de parcerias para a inovagSo. Este facto

pode dever-se ds empresas de servigos terem processos de produgdo do servigo

distintos do sector industrial cujos resultados melhoram com o tempo fruto de um

processo de aprendizagem continuada, de um conjunto de rotinas e de conhecimentos

t6citos que estSo associados ao capital humano dessas empresas e que se desenvolvem

ao longo do tempo.

No que respeita ao efeito da dimensdo encontram-se diferengas apenas no modelo 2

que indiciam um maior impacto na indristria, no modelo 1 e 3 as diferengas parecem

n6o ser significativas

Ser6, ainda de realgar a informagSo fornecida pelo coeficiente associado 6 vai|vel

dummy SECT. Mantendo fudo o resto constante, a pertenga ao sector de servigos baixa

a probabilidade de ocorr6ncia de I&D interno, mas faz aumentar a probabilidade de

ocorrCncia de I&D externo e de parcerias para a inovagSo. O que pode ser revelador do

da import6ncia de medir inovagdo nos servigos com base noutros indicadores para

al6m do I&D interno, corroborando a discussSo desenvolvida na parte inicial desta



investigagdo e contribuindo para a explicagio da escolha de indicadores mais

adequados d medigdo da inovagSo nos servigos.

No que respeita ds diferengas dos tr6s tipos de inovadores (pioneiros, imitadores e de

processo) sobre a probabilidade de a empresa realizar I&D, verificou-se que os

impactos s6o diferentes no modelo 1 e 2, mas no modelo 3 o impacto do inovador do

tipo I n6o difere substancialmente do tipo 3. Pelo que a hip6tese 4 se confirma apenas

em parte.

Em suma, as diferengas detectadas entre os dois sectores referem-se essencialmente ao

tipo de inovador e s6o mais evidentes quando se compara inovador do tipo 1 pioneiro

com o inovador do tipo 2 imitador. Contrariamente a algumas indicag6es evidenciadas

na literatura sobre inovagdo nos servigos, este sector quando comparado em termos

empiricos com o sector industrial, e no caso da economia portuguesa, parece sublinhar

o papel dos inovadores pioneiros no I&D interno e nas parcerias para a inovagdo.

Sendo o impacto do sector industrial maior apenas na I&D externo.

Estes resultados levam-nos a reflectir, at6 que ponto o elevado peso do sector servigos

na nossa economia portuguesa possa contribuir para estes resultados. Como vimos

atr6s em muitos subsectores a concorr6ncia, com elevada pressSo de mercado a

inovagdo poder6 ser a estrat6giapara as empresas sobreviverem.

Ponto 4. Estudo empirico aplicado aos servicos

O capitulo VIII introduz um estudo aplicado apenas ao sector dos servigos com o

intuito de compreender melhor o sector. Para o efeito e recorrendo a um modelo
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baseado num modelo estatistico de regressdo logistica, consideram-se trds modelos de

an6lise (modelo I - inovagSo no servigo, modelo 2 - inovagdo no processo, modelo 3

- inovagdo organizacional). Em cada um dos modelos sdo consideradas as vari6veis:

idade, dimensdo, I&D interno, I&D externo, cooperagdo para a inovagdo e subsectores

(com6rcio, servigos financeiros, transpoftes e telecomunicagdes e servigos de apoio d

empresas).

Em termos conclusivos, os resultados revelam existirem diferengas entre os

subsectores dos servigos nos tr6s modelos considerados (inovagSo no servigo, inovagdo

no processo e inovagdo organizacional) o que permite confirmar a hip6tese 5 que

enunciava o'A inovagdo difere entre subsectores dos servigos". A comparagIo entre

modelos revela que apenas o sector dos servigos de apoio is empresas faz aumentar a

probabilidade de ocorr6ncia dos tr6s tipos de modelos. Facto que n6o 6 de estranhar i

luz da revisdo de literatura, sublinhe-se que este sector inclui os r(18S. Os K/BS s6o

compar6veis irs indristias high tech intensivas em tecnologia, s6o especializados,

utilizam as TIC e dependem do conhecimento ou da experi€ncia profissional actuando

em 6reas, tais como, a consultoria, a formagSo, a informi$ica e a I&D, parecendo ter

um papel importante na inovagdo, e, sobretudo,na difusdo da inovagdo (Antonelli,

1999; Miles et al,1995).

No que concerne aos inputs de inovagdo a caracteristica I&D interno potencia a

probabilidade de ocorr6ncia de inovagdo no servigo e no processo. Compreendendo-se

esta associagdo pelo facto de muitas vezes no sector dos servigos um novo servigo

estar directamente associado d introdugdo de um novo processo de produgEo.

Evid€ncia que foi confirmada por Barras (1986, 1990) quando apresentou a o ciclo
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reverso da inovagdo nos servigos. Todavia, no que respeita I&D externo ou em

outsourcing, esta caracteristica aumenta a probabilidade de ocorr6ncia da inovagio no

servigo e organizacional, verificando tend6ncia similar relativamente ir cooperagio

paru a inovagSo. Os resultados mostram que a hip6tese 6 ooOs inputs de inovagdo (I&D

interno, I&D externo e cooperugdo para a inovag6o) produzem efeitos iguais na

probabilidade da empresa inovar" 6 rejeitada, pois os inputs t6m impactos

diferenciados consoante a tipologia de inovagdo.

Em termos de juventude, verifica-se que esta caracteristica reduz a probabilidade de

ocorr6ncia de inovagEo no servigo e no processo, mas em contraposigSo, aumenta a

probabilidade de ocorrOncia de inovag6o organizacional. Este resultado parece-nos

bastante interessante, sobretudo, porque quando o comparamos com o obtido

recorrendo a modelos que ndo desagregam a inovag6o em tipologias. A desagregagSo

da inovagIo em tr6s tipologias permite-nos compreender que podem existir diferengas

entre os tipos de inovagdo que podem ser explic6veis pelo facto das empresas mais

jovens adoptarem estruturas mais flexiveis e menos burocr6ticas, mas por outro lado, a

inovagdo no servigo e no processo podem carecer no sector servigos de tempo, de

economias de aprendizagem, de conhecimentos t6citos e de rotinas que as empresas

mais jovens n6o possuem. Logo, neste caso a hip6tese aceita-se apenas no modelo 3

(inovag6o organizacional).

A dimensdo empresarial aumenta a probabilidade de ocorrCncia de inovagdo no servigo

e no processo mas revela tend6ncia inversa sobre a inovagEo organizacional. A

hip6tese 2 aceita-se apenas nos modelos I e 2. Este resultado para a inovagEo no

servigo e no processo ao encontro das conclus6es obtidas noutros estudos e no capifulo
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anterior. A desagregagSo da inovagdo em tipologias permitiu perceber outros efeitos

tamb6m evidenciados em alguma literatura sobre inovagio e sobre gestEo do

conhecimento de que as empresas mais pequenas tendem a ter estruturas mais flexiveis

e d medida que a dimensdo aumenta as organizag6es tendem a tornar-se mais

burocr6ticas (Sundbo e Gallouj, 1999).

Ponto 5. Modelo Integrado

O capitulo IX, testa empiricamente o Modelo Integrado (Sarkar,2005,2007a,2007b).

O teste empirico do Modelo Integrado, permitiu agrupar as vari6veis em 6 factores. O

primeiro factor extraido denominado por Posigdo da Empresa no Mercado baseada na

Estrat6gia de Marketing, este factor 6 formado por um conjunto de itens incluidos nas

tr€s dimens6es do modelo, concluindo-se que as questSes que lhe est6o subjacentes

foram interpretadas pelos inquiridos como caracteristicas relacionadas com a posigSo

da empresa no mercado baseada na estrat6gia de marketing, ou seja, mais do que

inovagdo na perspectiva Schumpeteriana temos neste caso estrat6gias de

diferenciagdo/inovagdo baseadas no marketing.Talvez, valha a pena repetir este estudo

com outra amostra de empresas do sector, no sentido de compreender se esta

agregagdo se deve ir amostra ou se o suporte diagn6stico do modelo (inqu6rito) dever6

ser reescrito e as quest6es reordenadas para conferir maior robustez aos resultados, ou

ainda para confirmar se de facto estes itens s6o dimens6es de Y

(Diferenciagdo/Inovagdo do Produto). O factor 2 agrupa quatro itens do eixo do z

(Performance do Mercado) n6o 6, por6m, possivel identificar sub dimensdes de z. O

factor 3 denominado de sustentabilidade do servigo que 6 determinado por um

conjunto de itens todos do eixo do y que se relacionam com os recursos humanos, isto
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6, a sustentabilidade do servigo 6 determinado por factores n6o tecnol6gicos. Esta

indicagdo vai de encontro ao referido na revisdo de literatura sobre inovagdo nos

servigos realizada na Parte II desta investigagdo, onde se referiu que o sector dos

servigos se caracterizapelo uso intensivo de recursos humanos, ainda que nos, riltimos

anos, tenha sido incorporada tecnologia, os recursos humanos continuam a ser em

muitos casos a interface entre a produg6o e o consumo. O conhecimento t6cito inerente

aos recursos humanos funciona como factor diferenciador da empresa, sendo esta uma

dimensdo do eixo do Y no Modelo Integrado. A anSlise ACP gerou para a dimenslo

do eixo do X, tr6s factores (factor 4, 5 e 6). O factor 4 6 o que demonstra maior

robustez estatistica, denominado de Estrutura de Mercado mostra que as barreiras i

entrada, a turbulOncia e a homogeneidade do produto s6o factores relevantes. Este

factor encontra justificagdo na caracterizagdo do sector, os subsectores em esfudo

(Com6rcio; Hotelaria/Turismo; SAE) caracterizam-se, em temos relativos, pela

atomicidade empresarial e por alguma desregulagdo na entrada e saida de empresas (no

caso da restauragdo, com6rcio a retalho e servigos de apoio ds empresas). Do ponto de

vista te6rico, 6 de referir que foram estudadas por Comanor (1987) a relagdo entre as

barreiras i entrada e a inovagdo nas empresas, tendo concluido o autor que quando as

barreiras d entrada s6o baixas o incentivo a inovar 6 pequeno, porque as rendas

associadas i inovagSo desaparecem rapidamente e quando as barreiras s6o elevadas os

incentivos a inovar tamb6m se reduzem, ou seja, as situag6es extremas de concorr6ncia

perfeita (que no Modelo lntegrado pode estar localizada no Arqu6tipo da ovelha) e de

monop6lio (que no Modelo lntegrado pode ser encontrado no arqu6tipo do urso)

justificam menor afectagdo de recursos d inovagdo. Atendendo aos factores extraidos

para o eixo do X e do Y, posicionaram-se as empresas da amostra no primeiro
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quadrante do Modelo. O posicionamento das empresas no primeiro quadrante do

Modelo Integrado atendendo aos arqu6tipos, sugere que a maioria das empresas da

amostra se auto percepciona como raposa, em ambas as situag6es testadas

(considerando na dimensSo y o factor 1 ou o 3). De acordo com os postulados do

Modelo Integrado, os empreendedores na perspectiva Schumpeteriana situam-se no

arqu6tipo do lobo, podendo ainda abranger parte do arqu6tipo raposa, pois neste

arqu6tipo as empresas procuram inovar ou diferenciar-se para sobreviverem, 6 curioso

encontramos a maioria das empresas nesta posig6o. Ser6 ainda de acrescentar que

sendo um modelo de auto percepgdo podemos suspeitar que as empresas tenham

atribuido valores na escala de resposta mais elevados do que seria de esperar,

considerando-se a possibilidade de muitas das empresas que se auto situaram no

arqu6tipo do lobo possam ser raposa e as raposas possam ser ovelhas. Neste ponto o

modelo carece de alguma afinagdo sobretudo no instrumento diagn6stico de suporte.

Atendendo aos factores extraidos para o eixo do X e do Y, posicionaram-se as

empresas da amostra no primeiro quadrante do Modelo. O posicionamento das

empresas no primeiro quadrante do Modelo Integrado atendendo aos arqu6tipos,

sugere que a maioria das empresas da amostra se auto percepciona como raposa, em

ambas as situag6es testadas (considerando na dimensSo y o factor I ou o 3). De acordo

com os postulados do Modelo lntegrado, os empreendedores na perspectiva

Schumpeteriana situam-se no arqu6tipo do lobo, podendo ainda abranger parte do

arqu6tipo raposa, pois neste arqu6tipo as empresas procuram inovar ou diferenciar-se

para sobreviverem, 6 curioso encontramos a maioria das empresas nesta posigSo. Ser6

ainda de acrescentar que sendo um modelo de auto percepgdo podemos suspeitar que
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as empresas tenham atribuido valores na escala de resposta mais elevados do que seria

de esperar, considerando-se a possibilidade de muitas das empresas que se auto

situaram no arqu6tipo do lobo possam ser raposa e as raposas possam ser ovelhas.

Neste ponto o modelo carece de alguma afinagdo sobretudo no instrumento

diagn6stico de suporle.

Em sintese a diversidade deste sector 6 impeditiva de uma generalizagdo a n6o ser que

se considerem todas as excepgdes dai que a aplicagio de vrlrios modelos em duas

perspectivas de an6lise seja pertinente para uma melhor compreensdo do sector.

Todavia, consideramos que este estudo expressa um conjunto de tend6ncias e permitiu

confirmar um grupo de hip6teses que podem responder a quest6es levantadas e

contribui para a alimentagdo do debate te6rico sobre o assunto.

10.2. Sfntese

Neste trabalho a principal preocupagdo foi estudar e reflectir sobre o

empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos atrav6s da apresentagSo e teste

empirico de modelos que ajudam a compreender e a explicar estes fen6menos. Assim,

de acordo com os objectivos gerais inicialmente propostos para esta investigagdo,

nomeadamente:

Estudar o empreendedorismo e a inovagSo no sector dos servigos;

Apresentar e testar modelos que facilitem a compreensdo do empreendedorismo e

inovagdo no sector dos servigos.

1)

2)
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E, considerando os objectivos especificos almejados:

a) Proceder ao levantamento e organizagdo de bibliografia relevante sobre

empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos;

b) Estudar em que difere a inovagdo entre os servigos e a indirstria;

c) Compreender em que medida os tipos de inovadores influenciam a probabilidade

de realizar I&D;

d) Confirmar se as empresas mais jovens s6o mais empreendedoras na perspectiva

Schumpeteriana;

e) Perceber se a dimensdo influ6ncia a inovag6o empresarial;

0 Confirmar se a inovagdo difere entre os subsectores dos servigos;

g) Compreender em que medida os inputs de inovagSo influenciam os tipos de

inovagdo nos servigos;

h) Estudar a inovagdo no sector dos servigos numa perspectiva microecon6mica

atrav6s do Modelo Integrado aplicado a uma amostra recolhida em Portugal.

Concluiu-se que o estudo do empreendedorismo e inovagdo no sector dos servigos

deve recorrer a um conjunto de modelos que contemplem indicadores diversificados de

input e de output.

Os estudos empiricos mostram existir diferengas estatisticas significativas entre os

sector dos servigos e o sector industrial. Revelam, tamb6m que os diferentes tipos de

inovador t6m, em regra, impactos diferenciados sobre os modelos.

No que concerne ao sector dos servigos de per si verificam-se diferengas entre as

tipologias de inovagSo no sector e entre subsectores.
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No que respeita i idade, no estudo comparativo com a indristria as empresas mais

jovens revelam-se mais empreendedoras na perspectiva Schumpeteriana. Por6m, no

estudo aplicado aos servigos verifica-se que a juventude tem impacto positivo apenas

sobre a inovagSo organizacional.

Relativamente d dimensdo e em consonincia com a maioria dos estudos referidos na

revisio de literatura, o estudo comparativo entre os sectores revela que a dimensdo

aumenta a probabilidade de ocorr€ncia dos modelos. Ainda que, no estudo aplicado ao

sector, recorrendo a modelos de ou@ut mais desagregados se tenha verificado a

dimensdo face aumentar a probabilidade de ocorr€ncia da inovagdo no servigo e no

processo. Verificando tendCncia inversa face i inovagdo organizacional, outros estudos

efectuados chegaram a conclusdes similares, isto 6, as empresas de menor dimensSo

beneficiam de ambientes menos burocri{ticos (Rothwell, 1989; Scherer, 1991; Link,

Rees, 1990).

Por riltimo, o teste do modelo integrado mostrou que este permite explicar a inovagdo

no sector servigos acrescentando uma dimensdo de mercado i an6lise, ainda que o

instrumento de diagn6stico que lhe est6 subjacente carega de algumas alteragdes.

Tendo em conta os resultados obtidos por esta investigagdo, gostariamos de

acrescentar algumas recomendagdes e propostas que podem ser riteis em investigagdes

futuras e na concepgdo de politicas pirblicas de promogdo do empreendedorismo e

inovagdo.
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10.3 Recomendag6es

O estudo do empreendedorismo e inovagSo no sector dos servigos, perrnanece actual e

com potenciais iireas para explicar e desenvolver. Ficaram, no entanto, sublinhados a

partir desta investigagSo alguns aspectos a considerar em investigag6es futuras e na

concepgSo de politicas pirblicas que visem o fomento do empreendedorismo e

inovag6o:

Ponto 1. Modelos e revisdo de literatura

Estudos subsequentes, poderdo testar alguns dos modelos apresentados neste estudo e

comparar os resultados entre paises, no sentido de compreender se algumas das

conclus6es retiradas derivam de caracteristicas particulares da economia portuguesa,

ou se, sdo intrinsecas d dindmica dos sectores estudados;

Ponto 2. O Inqu6rito Comunit6rio i InovagSo (CIS)

Sendo o CIS um instrumento extremamente relevante para a compreensdo e

comparagdo da inovagio entre paises dever6 continuar a ser utilizado para estudar

novos assuntos, tais como, como se processa a difusio do conhecimento e da

tecnologia a dindmica das empresas'fast growing gozelles", a compreensEo da

inovagSo organizacional e da inovagdo no sector priblico.

Ponto 3. A relagdo entre os servigos e a indirstria

Parece evidente a inter-relagIo entre os dois sectores, encontrando-se no mercado cada

vez mais produtos hibridos (que incluem uma componente de produto e uma de
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servigo). Seria interessante encontrar instrumentos que permitissem detectar estas

relag6es atendendo ao valor acrescentado pela insergdo de servigos nos produtos

industriais, de modo, a aumentar a informagdo sobre este assunto e fundamentar e

adequar as politicas priblicas.

Ponto 4. O Papel dos K/BS

Este conjunto de empresas demonstram poder ser comparados irs indristrias de alta

tecnologia e revelam ter um papel determinante na difusdo da inovagdo nas economias.

A concepgdo de politicas de inovagdo dever6 considerar e potenciar papel dos l(1BS e

as externalidade positivas geradas por este subsector.

Ponto 5. O estudo da inovagdo em hotelaria e turismo

O estudo deste grupo de empresas dos servigos pennanece incipiente. Num momento

em que se assume que o turismo 6 uma das actividades mais dinAmicas e com maior

potencial de crescimento a nivel mundial, justifica-se o incremento de estudos

aplicados a este sector.

Ponto 6. O estudo do intraempreendedorismo e inovagSo no sector priblico

Os estudos sobre intraempreendedorismo e inovagdo no sector priblico s6o escassos. O

CIS, n6o recolhe informagdo relativa ao sector priblico o que inviabiliza comparagdes

entre paises. Contudo, o peso deste sector em muitas economias justificaria uma

recolha de informagEo, atrav6s de um inqu6rito formulado para o sector ou adaptado is

suas caracteristicas, sendo este um campo de investigagdo por desenvolver.
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Ponto 7. A concepgdo das politicas priblicas

A import6ncia do sector dos servigos para a geragdo de riqueza e criagdo de emprego

nas economias, justificam uma particular atengSo ao sector, nomeadamente no que

concerne a alguns subsectores como os KIBS que podem funcionar como difusores de

inovagSo. As politicas priblicas deverSo considerar a aposta em infraestruturas de

apoio, nomeadamente, o acesso irs TIC, em particular no interior do pais, mas tamb6m

em factores intangiveis, tais como, a promog6o da qualilicagdo dos recursos humanos.

Alguns dos aspectos focados, servem sem dirvida para futuras investigag6es e

permitirio conhecer ainda melhor a evolugSo, os processos geradores de

conhecimento, de valor e de criagdo de emprego nas economias contemporineas.

Sendo esta investigag6o um comego, espera-se ter percorrido parte de um trilho que

ajude a criar um caminho.
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ANEXO 1. Evoluqflo conceptual do termo empreendedorismo.

Autores Abordagem conceptual Notas sobre as

tendOncias de cada
autor

Knight (1921) Analisou os factores subjacentes ao
lucro do empreendedor

Lucro

Schumpeter (1936) Enfatizou o papel do empreendedor
como impulsionador da inovagSo e

por conseguinte do crescimento
econ6mico

InovagSo

McClelland (1961) Estudou as motivaq6es dos
empreendedores quando comegam
um novo neg6cio ou desenvolvem

neg6cios existentes. Concluindo que

os empreendedores se caracteizam
por ter altos niveis de realizagio

(achievement)

Motivag6o e perfil psicol6gico
InvestigagSo baseada nas

caracteristicas

Mayer e Goldstein (1961) Analisaram a performance de 8l
empresas durante os primeiros dois

anos de vida

Performance/ambiente externo

Collins; Moore (1964) Estudaram hist6rias pessoais e perfil
psicol6gico dos empreendedores que
criaram pequenas empresas na regiSo

de Detroit e nem todos os estudos
provaram que os empreendedores
tinham caracteristicas distintivas

Podem nio nascer
empreendedores, pode haver

um objectivo a prosseguir que
os torne empreendedores
Investigagdo baseada nas

caracteristicas
Kirzner (1973) Alerta para um conjunto de pessoas

que conseguem identiflrcar
oportunidades, persegui-las e obter

lucros

Identifi cag6o de oportunidades

Fast,1978 Como novas ventures
(empreendimentos/empresas) podem

ser desenvolvidas em empresasj6
existentes ou de uma forma mais
ampla como essas empresas se
podem tornar mais inovadoras

Empreendedorismo
Empresarial

Brockhaus (1980) PropensSo para a "tomada de risco" 6

igual entre empreendedores, gestores
e populacSo em geral

N6o se nasce empreendedor..
Investigagdo baseada nas

caracteristicas
Gartner (1988) Deve-se colocar o focus no

comDortamento e nio nas
Comportamento
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caracteristicas
Kanter (1983) Estudos que analisam as estruturas

organizacionais e administrativas,
nomeadamente, como estas geram

emoreendedorismo intemo

Intraempreendedori smo
Empreendedorismo

empresarial

Burgelman (1983) Processo como as novas ideias s6o

desenvolvidas e a sua
experimentagao e desenvolvimento

dentro das srandes emDresas

Intraempreendedorismo
Empreendedorismo

empresarial

Covin e Slevin, 1989 Encontraram uma postura
empresarial que relaciona a alta

performance de pequenas empresas
oue ooeram em ambientes hostis

Empreendedorismo
empresarial

Birch (1987) Empresas orientadas para o
crescimento (growth oriented fi rms)
que chamou de gazelas d6o grande

contribuigio para a criagSo de
emprego nos EUA

Empreendedorismo/cri agio de
emprego

Hannan; Freeman (198a); Aldrich
(leee)

Algumas organizag6es est6o mais
preparadas para competir

Sociologistas organizacionars
Nascimento e morte de
emoresas/comoeticSo

Acs e Audretsch (1990) As pequenas empresas contribuem
com uma percentagem substancial

para a inovacSo

Inovag6es tecnol6gica e
pequenas empresas

MacMillan et al (1987); Sahlman
fi992\

Analisaram a estrutura os

investimentos das emoresas
Recursos/estrutura

Larson (1992) Como os empreendedores
desenvolvem e utilizam as networks

para acederem ir informagio, para
aumentarem o capital e para

aumentarem a sua credibilidade

Redes e capital social

Bruderl et al (1992) Estudaram I 849 start-ups, recorrendo
a uma an6lise multivariada e

verificaram que a probabilidade de
sobreviv6ncia era maior se tivessem

mais empregados, mais capital
inicial, mais capital humano e

estrat6gias dirigidas ao mercado
nacional

Performance

Bygrave; Timmons (1992) Analisaram em detalhe as operag6es
de aplicagSo e retorno de capital de

risco

An6lise de factores de criagSo
das empresas, identificagio da

oportunidade, procura de
informagdo, formagio de

equipa, acesso aos recursos e

formulagio de estrat6gias.
Neste caso o principal enfoque

6 no acesso aos recursos
Palich; Bagby (1995) Comparam os empreendedores aos

gestores atendendo ir forma como
ambos reagem a situag6es ambiguas

de neg6cio, e concluem que os
empreendedores percebem mais as

oportunidades do que os problemas

Empreendedor diferente de
gestor na percepgio de

oportunidades

Gimeno, Folta, Cooper e Woo, 1997 O nivel de threshold (comego) 6

funcdo dos custos de oportunidade,
Performance/ permandncra no

neg6cio
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switching costs (custos de
enceramento) e dos valores oessoais

Shane; Venkataramann (2000) Exploracio de opofi unidades Exolorar ooortunidades
Stauart (2000) As redes de ligag6es com entidades

reputadas podem aumentar a

legitimidade e conduzir a um
aumento das vendas

Redes e Capital social
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ANEXO 3. QuestionSrio do Modelo Integrado

De: Luisa Margarida Cagica Carvalho
Instituto Polit6cnico de Setribal

Escola Superior de Ci6ncias Empresariais
Campus do IPS

Estefanilha
2914-503 Setubal

Tel:265109352
Tm:965869900

I carval h o(*,t esce. i ps.pt

Caro Empres6rio(a),

Solicitamos a Vossa ColaboragSo para o preenchimento de um conjunto de perguntas que permitem elaborar
um Diagn6stico, e que se enquadram numa Tese de doutoramento em Gestio intitulada "Empreendedorismo
e InovagSo: Um Modelo para o Sector dos Servigos" na Universidade de Evora, sob orientagio do Professor
Doutor Soumodip Sarkar. Da presente investigagSo faz parte um estudo empfrico que permite avaliar a
posig6o competitiva das empresas no mercado, e que tem uma aplicagSo pr6tica imediata. Este inqu6rito
permite atrav6s de um Modelo Integrado dar-lhe o posicionamento estrat6gico da sua empresa. Com a
resposta ao inqairito temos o prazet lhe oferecer um breve diagndstico da sua empresa (Posicionamento
na Figura 1).

Breve descricdo do Modelo Intesrado:
Este modelo desenvolvido pelo Professor Soumodip Sarkar, cont6m quatro quadrantes e permite integrar e
fazer interagir v6rios aspectos relevantes para as empresas, nomeadamente, a sua posig6o no mercado, o
impacto sobre as vendas, os resultados e quotas de mercados. Sendo dindmico permite que todas as vari6veis
interajam em simultdneo e constitui uma ferramenta importante para o planeamento estrat6gico empresarial.
Ser6 pela primeira aplicado ao sector dos servigos no 6mbito desta tese de doutoramento.

Figura l. Primeiro Quadrante do Modelo Integrado
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E
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Baixo Grau de Pressio Competitiva
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DIAGN6STICO EMPRESARIAL

Instrug6es para o preenchimento e envio das quest6es:
Assinale com uma cruz no nfmero onde considera que a sua empresa estii posicionada.
O diagn6stico ter6 maior validade se for respondido por um maior nrimero de pessoas da sua ernpresa
Pode utilizar um dos seguintes procedimentos para o envio do inqu6rito:
Por Email : lcarvalho@esce.ips.ot
Para o FAX: (ao cuidado de Luisa Carvalho)265709314
Pode ser enviado por correio para a morada da folha anterior
Podernos tamb6m, caso o pretenda efectuar o inqu6rito telefonicamente, basta contactar-nos indicando o seu telefone.

A. Informag5o Geral sobre a Empresa

Nome da Empresa:
Morada:
C6digo Postal
Email:
Actividade Principal - CAE
Data de abertura da empresa
Nome do respondente:

B. Inqu6rito para o Diagn6stico Empresarial

1. Os nossos clientes t6m:

Baixo poder negocial

3. Os nossos concorrentes:

N6o s6o t5o fortes como n6s

4. A relagSo com os novos mercados:

No momento o nosso
objectivo 6 tentar sobreviver

Concelho Distrito
Telefone/Fax:

Ntmero de trabalhadores
Fung6es na empresa:

Alto poder negocial

Sempre a tentiarmos expandir e
encontrar novas oportunidades no mercado

EstSo realmente satisfeitos

Localidade

2. Os nossos clientes pagam pelo nosso servigo:

Menos do que pelos produtos conconentes Mais do que pelos produtos conconentes

56o poderosos e fortemente organizados

5. Os nossos clientes est€io:

Desapontados com os nossos servigos
e facilmente alteram as suas escolhas

6. Os nosso servigos possuem:

Menos prestigio do que os dos conconentes Mais prestigio que os dos conconentes

7. A marca do nosso servigo 6 um factor:

Pouco decisivo para o cliente Muito decisivo para o cliente
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8. O prego do nosso servigo inclui:

Apenas as funcionalidades b6sicas Outros beneficios extra

9. A nossa quota de mercado:

E baixa e est6 sob bastante pressao Temos uma quota de mercado bastante elevada

10. O nosso servigo est6 dependente de:

Nenhuma protecaSo registada ou direitos de autor ProtecQao por marca, marca registada
outras formas de protecgSo

11. O nosso mercado 6 caracterizado por:

Poucos conconentes Muitos concorrentes

12. Em termos de inovageo, o nosso servigo 6:

lnferior ao dos concorrentes inovador e superior ao dos conconentes

13.O nosso mercado 6 caracterizado por:

Baixa Turbul6ncia A entrada e saida de empresas no
mercado nosso mercado 6 usual

14. A produgSo do nosso servigo exige:

Conhecimentos e processos Conhecimentos e processos
facilmente imit6veis 0nicos e dificilmente imit6veis

15.Os consumidores:

S5o obrigados a consumir o T6m muitas alternativas
nosso servigo por falta de altemativas ao nosso produto

16. Para manter a nossa posigao no mercado:

N6o 6 preciso de grandes Temos que constantemente investir
investimentos ou em em novas ideias e tecnologia para

tecnologia ou pessoal manter a nossa lideranga no mercado

17. O tipo de pessoas que precisamos 6:

F6cil de recrutar neo exige muita qualificagSo Dificil de recrutar e exige treino adicional
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18. A nossa posigao no mercado:

Est5 sobe elevada pressSo 'Estamos a sempre crescer

19. O nosso mercado 6 caracterizado pela:

Dificuldade de entrada de novos concorrentes Facilidade de entrada novos conconentes

20. Os nosso servigos det6m:

Menos prestigio do que os dos conconentes Mais prestlgio que os dos conconentes

21. Os nossos pregosr

N5o est6 sobe muito pressEo alias o prego n5o
6 um facto muito importante neste momento

22. O nosso produto/serviqo:

N5o 6 dificil de ser replicado se n6s nio fazemos mais nada N6o 6 f6cil de ser replicado

Estd constantemente sobe
enorme presseo

23. O nosso servigo 6 definido por ter:

Atributos standard para o servigo Muitos atributos especiais acrescidos

24. As nossas margens antes dos impostos:

S5o pequenas e sob pressSo SEo confort6veis e acima da m6dia da ind0stria

25. No estabelecimento do prego do nosso serviqo:

lmpusemos os nossos Baixamos o prego ate aos valores

26. Relativamente is nossas vendas

Estamos preocupados com
as vendas baixas

aos nossos clientes eles se disp6em a

Estamos satisfeitos com os
incrementos regulares nas vendas

27.Pata desempenhar as funcionalidades do nosso servigo existe:

Nenhum serviqo substituto Muitos servigos substitutos
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28. N6s acreditamos que o que oferecemos aos nossos clientes 6:



lnferior ao dos servigos Superior ao dos servigos
dos concorrentes dos concorrentes

29. Relativamente ao nosso investimento:

lnvestimos pouco e nao he lnvestimos muito e estamos satisfeitos
alterag6es na nossa posig5o de mercado com o retorno do investimento

Muito obrigado pela colaboragSo.
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ANEXO 4. Y ari6v eis Agrupadas: Modelo Integrado

Eixo X - Press5o de Mercado
Quest6o

N.o

Questdo ValorMinimo
(0)

Valor M6ximo
(10)

X1-Nivel
Concorr6ncia

t1 O nosso mercado
6, caracterizado

oor:

Poucos
concorrentes

Muitos
concorrentes

X2-Rivalidade -1 Os nossos
concorrentes

Ndo s6o t6o
fortes como n6s

36o poderosos
e fortemente
organizados

X3- Substitutos 27 Para desempenhar
as funcionalidades
do nosso servigo

existem:

Nenhum
servigo

substituto

Muitos servigos
substitutos

X4- Barreiras ir

entrada
l9 O nosso mercado

6 caracteizado
pela:

Dificuldade de
entrada de

novos
concorrentes

Facilidade de
entrada de

novos
concorrentes

X5- Novas
Empresas

l3 O nosso mercado
6 caracteizado

por:

Baixa
turbul6ncia

A entrada e
saida de

empresas no
nosso mercado

6 usual
x6

Obrigatoriedade
de consumo

15 Os consumidores: Sio obrigados a
consumir o

nosso servigo
por falta de
alternativas

Tem muitas
alternativas ao
nosso servigo

X7 - Poder de
Nesociacio

I Os nossos clientes
t€m:

Baixo poder
neeocial

Alto poder
nesocial

X8 - Poder de
NegociagSo

25 No
estabelecimento

do prego do nosso
servigo:

Impusemos os

nossos pregos
aos nossos

clientes

Baixamos os
pregos at6 aos

valores que eles
se disp6em a

X9 - Prego 8 O prego do nosso
servigo inclui:

Apenas as

funcionalidades
b6sicas

Outros
beneficios extra

XlO - Preqo 2t Os nossos pregos: N6o estSo sob
muita pressio
ali6s o prego

n6o 6 um factor
importante

neste momento

EstSo
constantemente

sob enorme
pressSo

Eixo Y - Diferenciacflo do Produto
QuestSo

N.o

Quest6o Valor Minimo
(0)

Valor M6ximo
(10)

Yl -Atributos
extra

23 O nosso servigo 6

definido por ter:
Atributos
standard

Muitos
atributos
esoeciais
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acrescidos
Y2 - InovagSo t2 Em termos de

inovagdo o nosso
servico 6:

Inferior ao dos
concorrentes

Inovador e

superior ao dos
concorrentes

Y3 -Diferenciagio 28 N6s acreditamos
que o que

oferecemos aos

nossos clientes 6:

Inferior ao dos
concorrentes

Superior ao dos
concorrentes

Y4 - ProtecgSo 10 O nosso servigo
est6 dependente

de:

Nenhuma
protecg6o

ProtecgSo por
patentes,

direitos de
autor ou outra

protec96o
especial

Y5 - ReplicagSo 22 O nosso servigo: N6o 6 dificil de
ser replicado se

n6s n5o
fizermos mais

nada

Nio 6 f6cil de
ser replicado

Y6 - Forga da
marca

7 A marca do nosso
servigo 6 um

factor:

Pouco decisivo
para o cliente

Muito decisivo
para o cliente

Y7- Prestigio 6 Os nossos
servigos possuem:

Menos
prestigio do que
os dos clientes

Mais prestigio
do que os dos

clientes

Y8 - Pessoal t7 O tipo de pessoas
que precisamos 6:

F5cil de
recrutar n6o
exige muita
qualificacSo

Dificil de
recrutar e exige
treino adicional

Y9 - Investimento t6 Para manter a
nossa posigSo no

mercado:

N5o 6 preciso
grandes

investimentos
em tecnologia
ou em pessoal

Temos de
investir

constantemente
em novas ideias

e tecnologia
para manter a

nossa lideranga
no mercado

Conhecimento Ylo-
Conhecimento

t4 A produgSo do
nosso servigo

exige:

Conhecimentos
e processos
facilmente
imit6veis

Conhecimentos
e processos

fnicos e

dificilmente
imit6veis

Eixo Z- Perfor 'mance do Mercado
Quest6o

N."

Quest6o Valor Minimo
(0)

Valor M6ximo
(10)

Z1 -Quota 9 A nossa quota de

mercado:
E baixa e est6

sob bastante
presseo

Temos uma
quota de
mercado
bastante
elevada

22 -Posiqdo l8 A nossa posiqSo Est6 sob
elevada oressSo

Estamos
sempre a
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de mercado: crescer

23 - Novos
Mercados

4 A relagio com os

nossos mercados:
No momento o
nosso objectivo

6 tentar
sobreviver

Sempre a

tentarmos
expandir-nos e
encontrar novas
oportunidades
no mercado

Z4 -Prego 2 Os nossos clientes
pagam pelo nosso

servigo:

Menos do que
pelos servigos

dos
concorrentes

Mais do que
pelos servigos

dos
concorrentes

Z5 -Prego 21 Os nossos pregos: Ndo est6o sob
muita pressio
aliSs o prego

n6o 6 um factor
importante

neste momento

EstSo
constantemente

sob enorme
pressSo

26 - Margens 24 As nossas
margens antes dos

impostos

56o pequenas e

sob pressdo
Sdo

confort6veis e

acima da m6dia
do sector

z7-F'Ot 29 Relativamente ao
nosso

investimento:

Investimos
pouco e n6o h6
alterag6es na
nossa posigeo
de mercado

lnvestimos
muito e
estamos

satisfeitos com
o retomo do
investimento

Z8-Vendas 26 Relativamente ds

nossas vendas:
Estamos

preocupados
com as vendas

baixas:

Estamos
satisfeitos com
os incrementos
regulares nas

vendas
Percepcdo dos

clientes
29- Prestigio 20 Os nossos

servigos det6m:
Menos

prestigio do
que os dos

clientes

Mais prestigio
do que os dos

clientes

210- Qualidade
Percebida

5 Os nossos clientes
estSo:

Desapontados
com os nossos

servigos e
facilmente
alteram as

escolhas

Est5o realmente
satisfeitos
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ANEXO 5. GRATICOS DE ANALISE DO CilS UI PAR.A O SECTOR DOS
SERVIQOS

Grrifico 1. Nrimero de Empregados Com6rcio

Grifico 2. Nrimero de Empregados nos Transportes e Telecomunicagdes

Gr6fico 3. Nrimero de Empregados no Sector Financeiro
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Gr6fico 4. Nrimero de Empregados nos Servigos de Apoio is Empresas

Figura 5. Sede das empresas que pertencem a grupo empresarial: Com6rcio

FE-l
h*-.-Ht

Figura 6. Sede das empresas que pertencem a grupo empresarial: Transportes e
Telecomunicaq6es

ffi
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Figura 6. Sede das empresas que pertencem a grupo empresarial: Actividades
Financeiras

-B 
--]

t.",-,".-t
t*",-.,"".".t

Figura 7. Sede das empresas que pertencem a grupo empresarial: Servigos de Apoio

ffi
b*.*..,t

Figura T.Idade das empresas do Com6rcio
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Figura S.Idade das empresas dos Transportes e Telecomunicag6es

r E;;.:;lBIm I
I r",""..1,*-,"* I

Figura 8.Idade das empresas dos Actividades Financeiras

Figura 9. Idade dos Servigos de Apoio 6s Empresas

t--em - lt."*.--",..,."*,1
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Figura 10. Empresas com Actividades Inovadoras em Curso por Dimensflo
Ernpresarial

Transportes e Telecomunicag6es

Actividades Financeiras

tEh-'1l*l

T.,

Servlgos de Apoio is Empresas
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ANEXO 6. Lista das Associagdes f,mpresariais

LISTA DE ASSOCIAQOES EMPRESARIAIS E OUTRAS ORGANIZACOES
AFINS CONTACTADAS PARA PROMOVER UMA AMPLA DISTRIBUIqAO DO

QUESTTOUAnTO

A.I.P.
AssociagSo industrial para a promogdo e o desenvolvimento das actividades econ6micas

portugues as.http ://www .aip.ptl

AEP/CCI - Associagio Empresarial de Portugal lCimara de Com6rcio e Indfstria
A Associagdo Empresarial de Portugal que tem por objectivo a prestagEo de servigos e o

apoio i comunidade empresarial portuguesa.htB : //www. aeportugal.ptl

Associagflo Nacional de Farmicias
A Associagdo Nacional de Farm6cias promove o acesso a informag6es sobre

medicamentos e direct6rio das farm6cias de servigo.http : I I www.anf .ptl

Associag6o das P.M.E.
Associagdo de imbito nacional para a defesa dos interesses de todas as empresas com

estatuto de P.M.E. e prestagEo de servigos associados.h@://www.pmeportugal.com.pt

Associagio Nacional do Ramo Autom6vel
Esta associagEo tem como objectivo servir os interesses das empresas suas associadas

atrav{s de servigos de assessoria, consultoria, apoio juridico e formagdo

profi ssional.http : //www. aran.pt

A.H.P.
Associagdo dos Hot6is de Portugal, dedicada i prestagio de servigos de desenvolvimento

e representagdo das empresas hoteleiras em Portugal.http://www.hoteis-portugal.pt

AMEP
A Associagdo das Mulheres Empres6rias em Portugal. Contribui para a redugdo das

desigualdades das mulheres enquanto empres6rias no mercado de trabalho.

htp ://www.fcem-amep.org

ANETIE, Associagio Empresarial
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A ANETIE, 6 uma Associagdo Ernpresarial representativa das Empresas de Base

Tecnoldgica Nacional do Sector das Tecnologias de trnforma96o, Electr6nica e

Comunicag6es.http ://www.netie.pt

ANTRAM - Associagao Nacional de Transportadores Priblicos Rodoviirios de

Mercadorias
p6gina onde encontra v5rias informagdes acerca desta associagSo, tais como os servigos, a

formagdo, o s associado s e outras.http ://www. antram.ptl

ANTROP
Associagfio Nacional de Transportadores Rodovi6rios de

Passageiros.http ://www. antrop.pt

Associagflo Portuguesa de Organizadores Profissionais de Congressos - PCO's de

Portugal
Associ-agdo de Organizadores Profissionais de Congressos. Estatutos da associagdo

destinada a fomentar a uni6o das empresas organizadoras de congressos.

http://www.pco.pt

Apvp - Ass. projectistas vias e pontes
Esta- associagao congrega empresas que se dedicam i actividade de projecto e

consultadoria no campo das vias de comunicagSo e pontes.http://www.apvp.pt

Associagflo Portuguesa de Seguradores
Associagdo patronal, que refne companhias de seguros e resseguros que operam no

mercado nacional. http : //www. ap se guradores.pt

NERA' Associagflo Empresarial da Regi6o Algarve
Associagdo para a promogdo e apoio das actividades econ6micas no Algarve na 6rea das

tecnologias, da invistigagdo e desenvolvimento, da economia e outras.http://www.nera.pt

Nerga - Nrftcleo Empresarial da Regifio da Guarda
p6gira Oficial da associagao o NERGA que promove a actividade empresarial no distrito

da Guarda com programas de desenvolvimento. htp://www.nerga'pt

SEMA - Associagflo Empresarial
Associagdo Empresarial dos Concelhos de Sever do Vouga, Estarreja, Murtosa e

Albergaria-a- Velha com noticias e eventos.htp://www.sema.pt

CEA - Concelho Empresarial do Alentejo
CEA, concelho empresarial do Alentejo, estrutura representativa de associag6es

empresariais do Alentej o.http ://www.cea.pt

ANJE - Associagflo Nacional de Jovens Empres6rios
Associagdo promotora de reunido de jovens empres6rios portugueses com vista i
satisfagdo dos seus interesses especificos profissionais e empresariais. htp://www.anje.pt

Pesados de
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Asfac Associagflo de Sociedades Financeiras para Aquisig6es a Cr6dito
Organizagdo representativa do sector do financiamento especializado ao consumo,
contando com 24 membros, dos quais 22 instituigdes de cr6dito especializadas no
fi nanciamento ao consumo.http : //www. asfac.pt

Associagflo Comercial dos Concelhos de Ovar e S. Jo6o da Madeira
A Associagdo Comercial dos concelhos de Ovar e S. Jo6o da Madeira, entidade privada
sem fins lucrativos, que se destina a apoiar o pequeno com6rcio tradicional da
regiSo.http ://www.asscomercial.com

Associagflo Comercial e de Servigos da Nazar6
ACISN - Associagdo Comercial, Industrial e de Servigos da Nazar6, d6-lhe as boas vindas
a este portal. E nosso objectivo proporcionar aos nossos associados um servigo cadavez
melhor.http : //www. acisn.pt

Associagflo Comercial da Guarda
AssociagSo patronal n6o corporativa, sem fins
representando mais de 2000 empresas
actividade.http ://www. ac g.pt

lucrativos, de imbito distrital,
de diferentes ramos de

variadas iniciativas
modernizag6o

Amarante que visa o
empresas associadas.

finalidade a defesa dos direitos e

e entidades oficiais nacionais ou

Associag6o Comercial e Industrial da Marinha Grande
Associagdo industrial da Marinha Grande onde se destacam-se
t6m, como principal objectivo a dinamizagdo e

empresas.htp ://www. acimg.pt

Associaq6o Comercial e Industrial de Amarante
Associagdo empresarial de dmbito regional sediada em
desenvolvimento, protecgdo juridica e defesa das
htp://www.acia.pt/

Associagio Comercial e Industrial de Gondomar
htB : //www. gondomaronline. com

Associagflo dos Comerciantes Grossistas do Sul
Representante dos comerciantes grossistas tendo por
interesses dos mesmos face aos organismos estatais
estrangeiras.htp ://www. acomgro sul. com

que
das

Associag6o Nacional das Pequenas e M6dias Empresas
Servigos de Apoio is Empresas e aos Associados. Instituigdo sem fins
lucrativos.http://www. anpmes.org

AssociagSo Portuguesa de Centros Comerciais
A Associagio Portuguesa de Centros Comerciais tem por objectivo defender os legitimos
interesses e direitos dos propriet6rios.http : //www. apcc.ptl
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Associagfio Fortuguesa de Franchise
Esta associagEo que visa o estudo, divulgagdo e promogdo do F'ranchising enquanto

t6cnica de desenvolvimento empresarial e como solugSo para a criagio e expansdo de

PMEs.http://www. apfranchise.org

Relagdes Publicas - APECOM
A APECOM, fundada em 1989, 6 a associagdo empresarial portuguesa que representa o

sector das empresas consultoras de comunicagao e relagoes pirblicas em Portugal.

http://www.apecom.pt

APET - Associagflo Portuguesa de Empresas de Tradugflo
Associagdo cujos objectivls s6o: fomentar e dignificar a actividade das empresas de

tradugdo portuguesas, contribuindo para a sua divulgagdo e para a defesa dos seus

interesses.http : //www. ape-trad.pt

APODEIVIO
Associagdo Portuguesa de Empresas de Estudo de Mercado e de Opini6o. Apresentag6o

da associagao, regras, artigo, boltim, associados, eventos e

notici as.htP : //www. apodemo.pt

Cimara dos T6cnicos e Oficiais de Contas (CTOC)

Associaq6o Portuguesa de Higienistas Orais
Associagdo Portuguesa de Higienistas Orais. http://www.apho'pt

Associagio Portuguesa dos T6cnicos de Radiologia, Radioterapia e Medicina

Nuclear
Congrega os t6cnicos de diagn6stico e terap6utica formados pelas Escolas Superiores das

Tecnolo gias da Satide.htp://www. atarp.pt

ANTRAL Associagao Nacional dos Transportadores Rodoviirios em Autom6veis

Ligeiro
E 

" o*u associagao nacional dos transportadores rodovi6rios em autom6veis

ligeiros.htp ://www.antral.pt

Associagflo Empresarial para a Inovagio
A COTEC Portugal 6 uma associagdo empresarial que tem como Missdo promover o

aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal.http://www.cotec.pt

NERVIR - Associagflo EmPresarial
O NERVIR 6 uma Associagfio Empresarial de base regional, tem como objectivo o

representar as empresas e os empresSrios de todos os sectores de actividade, localizados

no distrito de Vila Real.htp://www.nervir.ptl

Uniflo de Associag6es do Com6rcio e Serviqos
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Esta associagto exerce as suas actividades de acordo com os seus estatutos, contribuindo
para o desenvolvimento e progresso dos sectores de actividade comercial que
representa.http ://www.uacs.pt

Associagio do Com6rcio e Servigos da Regiio do Algarve
ACRAL.http ://www. acral.pt

APEMI - Associagflo Portuguesa de Empresas de Mediagflo Imobilir{ria

APGTRH
Associagdo Portuguesa dos Gestores e T6cnicos dos Recursos Humanos, com o objectivo
de valorizar e promover a formagdo dos que se dedicam ir gestdo de pessoal ou exercem
fung6es de chefia nesta 6rea.htp://www.apg.pt

Associagio Portuguesa de Bancos Instituto de Formagflo Bancfria
O instituto de formagdo banc6ria 6 o 6196o da associagSo portuguesa de bancos para a
formag 6o profi ssional, no dmbito da actividade banciiria.http ://www.ifb.pt

Associagflo Portuguesa de Fisioterapeutas
Associagdo Porhrguesa de Fisioterapeutashttp://www.apfisio.ptl

ACAP - Associagio do Com6rcio Autom6vel em Portugal
Referdncia para todos quantos queiram estar ao corrente do ponto da situagdo do mercado
autom6vel. lnformag6es sobre o c6digo de estrada, legislagdo autom6vel e formagio
profi ssional. htp ://www .acap.pt/

ACICF
Associagdo comercial e industrial do concelho do fund6o.http://www.acicf.ptl

NERSANT - Ntficleo Empresarial da Regiio de Santar6m - Assoc. Empresarial
Tem como objectivo promover e estimular o desenvolvimento das actividades
econ6micas da Re gi6o de Santar6m. http :/iwww.nersant.pt/

Nfcleo Empresarial da Regiflo de Beja
A associagdo empresarial de Beja que tem por fim a defesa dos interesses de todos os
empres6rios seus associados em particular nos dominios t6cnico, econ6mico e comercial.
htp://www.nerbe.pt
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