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Resumo A inovação tecnológica como força motriz de um novo padrão de
competitividade coloca, como questão central, as relações entre universidade e
indústria e a transferibilidade do conhecimento académico. Este texto interroga-se
sobre o modo como esta questão se põe na sociedade portuguesa, procurando
identificar as múltiplas relações que se tecem, ou não, entre as empresas
industriais e as instituições produtoras/tradutoras de conhecimento que
caracterizam o nosso sistema de C&T. Partindo do que se designa como paradoxo
das relações entre universidade e indústria em Portugal, avança-se com a noção de 
espaço de inovação e analisa-se a hipótese da segmentação desse espaço, aplicando a
análise da homogeneidade e a análise de clusters aos dados recolhidos por um
inquérito lançado a empresas industriais.
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Introdução

A ino va ção tec no ló gi ca como for ça mo triz de um novo pa drão de com pe ti ti vi da de
co lo ca, como ques tão cen tral, as re la ções en tre uni ver si da de e in dús tria e ape la a
um novo modo de uti li za ção e pro du ção do sa ber aca dé mi co.1

Tra ta-se de in ten si fi car e tor nar mais efi ci en te a trans fe rên cia do co nhe ci men -
to das uni ver si da des para as em pre sas, quer pela ab sor ção de li cen ci a dos e
pós-gra du a dos — os know led ge wor kers —, quer pela uti li za ção di rec ta das ac ti vi da -
des de I&D.

Vá ri os es tu dos têm mos tra do que esta é uma re la ção com ple xa, dada a par ti -
cu la ri da de dos pro ces sos his tó ri cos e as di fe ren ças en tre cul tu ras, fi na li da des, ob -
jec ti vos e mo dos de or ga ni za ção das ins ti tu i ções, tan to do lado da uni ver si da de
como da in dús tria. Esta ten são di fe re se gun do os pa í ses, dada a im por tân cia do
 efeito so ci e tal (Ma u ri ce e ou tros, 1982) nes te do mí nio, o que faz com que não seja
pos sí vel fa lar de um mo de lo eu ro peu.

Nes te tex to olha mos para o caso por tu guês. Num pri me i ro pon to, pro cu ra -
mos equa ci o nar o pro ble ma da trans fe rên cia do co nhe ci men to. Apre sen ta mos de
se gui da uma ca rac te ri za ção su má ria do que de sig na mos como o pa ra do xo das re -
la ções en tre a uni ver si da de e a in dús tria em Por tu gal. Le van ta mos en tão um con -
jun to de ques tões, com base nas qua is cons tru í mos o pon to de par ti da para uma
aná li se ex plo ra tó ria, que de sen vol ve mos no pon to se guin te.
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O ob jec ti vo cen tral é o de iden ti fi car as múl ti plas re la ções que se te cem, ou
não, en tre em pre sas in dus tri a is e ou tras ins ti tu i ções pro du to ras ou tra du to ras de
co nhe ci men to e que de fi nem uma cer ta con fi gu ra ção do es pa ço em que ocor rem,
que aqui de sig na mos como es pa ço de ino va ção.

Este tra ba lho tem por base a in for ma ção re co lhi da por in qué ri to pos tal a uma
amos tra re pre sen ta ti va2 de em pre sas da in dús tria nas áre as me tro po li ta nas de Lis -
boa e do Por to.3

O tra ta men to e aná li se des ta in for ma ção são fe i tos com base em mé to dos
mul ti va ri a dos de re du ção e de clas si fi ca ção de da dos: a aná li se da ho mo ge ne i da de
e a aná li se de clus ters.4

A importância da inovação e da ligação das empresas às universidades

Qu an do fa la mos de ino va ção re fe ri mo-nos, nes te tex to, à ino va ção do pro du to.
Pro du zir bem com pro ces sos mais efi ci en tes que per mi tam acrés ci mos de pro du ti -
vi da de é mu i to im por tan te do pon to de vis ta eco nó mi co, mas não sa tis faz as ne ces -
si da des do modo de de sen vol vi men to emer gen te que se ba se ia mais na taxa de no -
vos pro du tos e na cri a ção de mer ca dos, do que na pro du ção massiva de pro du tos
es tan dar di za dos a ba i xo pre ço.

Este é um pres su pos to de base do novo con tex to es tra té gi co con cor ren ci al da
eco no mi a5 e que está sub ja cen te à pro ble má ti ca das re la ções en tre uni ver si da de e
in dús tria.

A in ves ti ga ção ci en tí fi ca é a fon te de co nhe ci men to, por ex ce lên cia, para este
tipo de pro du tos. Acon te ce que os pro ces sos de in ves ti ga ção, mes mo que ori en ta -
dos à par ti da para a re so lu ção de pro ble mas, en vol vem, por na tu re za, gra us ele va -
dos de in cer te za quan to aos ob jec ti vos que se pro põem, aos cus tos e aos pra zos.
Assim, a li ga ção à uni ver si da de as sen ta numa es pé cie de par ti lha de ris cos, de re -
cur sos e de fa ci li da de de aces so ao co nhe ci men to ci en tí fi co dis po ní vel em áre as al -
ta men te es pe ci a li za das e mu i to di ver si fi ca das. É as sim que a uni ver si da de é cha -
ma da a ter par te ac ti va na vida de um novo pro du to.

A transferibilidade do conhecimento académico como questão central

A trans fe ri bi li da de do co nhe ci men to aca dé mi co é um dos as pec tos cen tra is des te
pro ces so, tan to pe las ra zões re fe ri das, como por que se con si de ra que é a fon te mais
im por tan te de no vas ide i as e so lu ções (Allen, 1977).

É já clás si ca a ca te go ri za ção do co nhe ci men to em co di fi ca do e tá ci to. O pri me i -
ro é aque le que é di fun di do na lin gua gem — es cri ta ou fa la da —, pro tó ti pos, equi -
pa men tos, etc. O pro ble ma ma i or, no que diz res pe i to à trans fe ri bi li da de, as sen ta
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no prin cí pio de que nem todo o sa ber pode ser co di fi ca do. A ide ia de co nhe ci -
men to tá ci to, re cu pe ra da de Mi cha el Po lany, as sen ta no prin cí pio de que “we
can know more than we can tell… so most of this know led ge can not be put into
words” (1967: 4).

Esta ques tão do co nhe ci men to, que não dis cu ti re mos aqui, ser ve para po -
der mos equa ci o nar al guns pon tos que con si de ra mos es sen ci a is na pro ble má ti -
ca das re la ções uni ver si da de-in dús tria. Com efe i to, a pro xi mi da de fí si ca en tre
uni ver si da de e in dús tria, con cre ti za da nos cha ma dos par ques tec no ló gi cos e/ou
en tre in ves ti ga do res da aca de mia e in ves ti ga do res da in dús tria, tor na-se ins tru -
men to es sen ci al. A con cre ti za ção des ta pro xi mi da de em pro jec tos de in ves ti ga -
ção, por exem plo, fa ci li ta a trans fe ri bi li da de do co nhe ci men to tá ci to, tan to mais
quan to ma i or for a du ra ção do pro jec to, e de pen de for te men te do modo de or ga -
ni za ção do tra ba lho nas ac ti vi da des de in ves ti ga ção. A cons ti tu i ção de equi pas
mis tas, jun tan do aca dé mi cos e qua dros das em pre sas, é um modo efi caz de
trans fe rên cia de co nhe ci men to e a du ra bi li da de da re la ção um dos cri té ri os
mais im por tan tes, por opo si ção à tro ca mer can til de uma qual quer tec no lo gia,
por mu i to so fis ti ca da que seja. É nes te qua dro que a for ma ção pela in ves ti ga ção
é um modo pri vi le gi a do de trans fe rên cia e aqui si ção de co nhe ci men to tá ci to.
Em suma, tra ta-se de uma “tro ca” com ple xa e du ra dou ra, que não obe de ce à ló -
gi ca da re ci pro ci da de ime di a ta com qua se au sên cia de ris co (Bouty, 1997), me -
diada por um pre ço.

A re la ção en tre uni ver si da de e in dús tria sur ge as sim como um re la ção es tru -
tu ran te do mo de lo de de sen vol vi men to emer gen te, com po ten ci a is van ta gens para 
em pre sas, uni ver si da des e go ver nos, a que al guns au to res de sig nam como tri -
ple-he lix (Etzko witz e Ley des dorf, 1997). Para as em pre sas, por que me lho ram as
suas po si ções no mer ca do e par ti lham ris cos e cus tos, no me a da men te os que se re -
la ci o nam com as ac ti vi da des de C&T. Para as uni ver si da des, por que têm aces so a
fi nan ci a men tos ex tra, num qua dro em que a di mi nu i ção da des pe sa pú bli ca obri ga
a cor tes or ça men ta is. Para os go ver nos, por que me lho ram a com pe ti ti vi da de dos
pa í ses e par ti lham as des pe sas em C&T com o sec tor pri va do.

O paradoxo das relações entre universidade e indústria em Portugal

Uma das es pe ci fi ci da des das re la ções en tre uni ver si da de e in dús tria em Por tu gal
re si de na fra gi li da de da in dús tria, no pa drão de es pe ci a li za ção pro du ti va [Lan ça
(org.), 2000] e, em par ti cu lar, na qua se au sên cia de sec to res ba se a dos na ciên cia,
como por exem plo as te le co mu ni ca ções, bi o tec no lo gia, etc. Este dado é es sen ci al,
na me di da em que é a par tir dele que os pa í ses do cen tro equa ci o nam a ques tão da
ciên cia como fac tor base da ino va ção.

Em con tra par ti da, e por ra zões his tó ri cas par ti cu la res, o nos so sis te ma de
C&T está or ga ni za do em tor no de um con jun to he te ro gé neo de ins ti tu i ções para
além das uni ver si da des (Oli ve i ra, 2000). Esta ca rac te rís ti ca pode ser, à par ti da, um
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fac tor po ten ci a dor da trans fe rên cia do co nhe ci men to aca dé mi co para a in dús tria.
Com efe i to, en tre as uni ver si da des e as em pre sas in dus tri a is exis te um con jun -
to de ins ti tu i ções de in ter me di a ção que têm como mis são fa ci li tar a trans fe ri bi li -
da de do co nhe ci men to para lin gua gens mais pró xi mas das em pre sas, tan to
pela via de for ma ção de qua dros, como atra vés de di ver sos ti pos de ac ti vi da -
des de C&T.

No en tan to, e ape sar des ta po ten ci al van ta gem do sis te ma, as em pre sas por -
tu gue sas pa re cem pou co in te res sa das no co nhe ci men to aca dé mi co. Sa be mos, por
exem plo, que Por tu gal é o país da UE em que as em pre sas me nos con tri bu em, e
com uma di fe ren ça sig ni fi ca ti va, para as des pe sas na ci o na is em C&T.6 Ou tros es tu -
dos têm mos tra do a fra gi li da de des tas re la ções.7 Num in qué ri to lan ça do a uma
amos tra re pre sen ta ti va da in dús tria por tu gue sa, con clui-se que o nú me ro de em -
pre sas que re a li zam ac ti vi da des de C&T é mu i to re du zi do (3,5%)8 e que a des pe sa
mé dia nes tas ac ti vi da des é de ape nas 1,5% em re la ção ao vo lu me de ven das. Tam -
bém a na tu re za das re la ções com as ins ti tu i ções do sis te ma de C&T é de na tu re za
pre cá ria.9

Numa aná li se de tipo mais in ten si vo, num es tu do de caso so bre a Ma ri nha
Gran de [Oli ve i ra e Lo pes (orgs.), 1996], con clui-se pela exis tên cia na re gião de um
con jun to sig ni fi ca ti vo de ins ti tu i ções para a pro mo ção da ino va ção, mas o “sis te -
ma” não fun ci o na, em vir tu de de um dé fi cit de diá lo go e de re la ções en tre as insti -
tuições e en tre es tas e as em pre sas. Ou tros in di ca do res clás si cos de ino va ção nas
em pre sas, como por exem plo o re gis to de pa ten tes, co lo cam Por tu gal na ca u da da
UE (Bar ré, 1998). A pró pria con sul ta do re gis to de pa ten tes, como fon te de trans fe -
rên cia de co nhe ci men to e de ino va ção, é pou co uti li za da pe las em pre sas.10 Em con -
so nân cia com es tes in di ca do res, tam bém o nú me ro de qua dros su pe ri o res, ape sar
de re gis tar um au men to bas tan te sig ni fi ca ti vo, apre sen ta um peso re la ti vo ba i xo
face às ou tras ca te go ri as pro fis si o na is.11 Este peso re la ti vo é ain da mais dé bil, se
con si de rar mos ape nas os qua dros afec tos a ac ti vi da des de C&T (Cor de i ro, 2001).
Acres ce que o per fil dos em pre sá ri os é pou co pro pí cio à li ga ção com o sa ber aca dé -
mi co, se con si de rar mos que ape nas 30% pos sui ha bi li ta ções de ní vel su pe ri or (Oli -
ve i ra e ou tros, 2000).

Em suma, a in for ma ção dis po ní vel in di ca que as em pre sas por tu gue sas têm
uma par ti ci pa ção pre cá ria na pro du ção e uti li za ção do sa ber aca dé mi co, para além
do clás si co “re cru ta men to de qua dros”, o que ques ti o na o mo de lo da tri ple-he lix e a
pró pria fi lo so fia sub ja cen te à ne ces si da de de es tre i tar os la ços en tre uni ver si da des
e a ge ne ra li da de das em pre sas.12

Ao con trá rio dos pa í ses do cen tro da Eu ro pa, o pro ble ma da re la ção en tre uni -
ver si da de e in dús tria pa re ce co lo car-se, à par ti da, não tan to do lado das uni ver si -
da des,13 como do lado das em pre sas in dus tri a is. Este é o pa ra do xo das re la ções en -
tre uni ver si da de e in dús tria, em Por tu gal.
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A hipótese da segmentação do espaço de inovação

O ob jec ti vo des te tex to é o de con tri bu ir para um ma i or es cla re ci men to des ta
pro ble má ti ca, tal como se co lo ca no con tex to da so ci e da de por tu gue sa. As ques tões 
a que aqui pro cu ra mos res pon der de cor rem da evi dên cia, a que se jun tam al gu mas
dú vi das. Da evi dên cia, face ao que é co nhe ci do da re a li da de por tu gue sa e que, sin -
te ti ca men te, se re fe riu no pon to an te ri or. De dú vi das, por que sus pe i ta mos que o
pro ble ma está lon ge de se con fi nar aos obs tá cu los que se co lo cam à cir cu la ção do
co nhe ci men to, às nor mas que re gu lam essa cir cu la ção,14 aos pro ble mas de co di fi ca -
ção15 ou à na tu re za pú bli ca/pri va da da ciên cia, modo como ge ral men te a ques tão é 
equa ci o na da a par tir dos pa í ses do cen tro (cf. Cal lon, 1994 e 1996).

Nes te tra ba lho, par ti mos da con vic ção, ou pres su pos to teó ri co, que o es -
pa ço de ino va ção é um es pa ço he te ro gé neo, es tru tu ra do se gun do con fi gu ra ções
re la ci o na is e po si ções re cí pro cas en tre cer tos gru pos de em pre sas e/ou cer tos
ti pos de ins ti tu i ções pro du to ras/tra du to ras de co nhe ci men to.16 Na com ple xi -
da de de in te rac ções pos sí ve is en tre umas e ou tras será pos sí vel iden ti fi car
gru pos re la ti va men te ho mo gé ne os, sus cep tí ve is de con fi gu rar uma cer ta es -
tru tu ra ção do es pa ço in dus tri al de ino va ção? Ou seja, é pos sí vel des cre ver
con fi gu ra ções de re la ções en tre cer tas em pre sas e cer tas ins ti tu i ções de C&T?
Em que me di da o tipo de ino va ção con tri bui para a de fi ni ção des ses gru pos?
Qual é a con tri bu i ção do “co nhe ci men to in ter no às em pre sas” na sua de fi ni -
ção? Será pos sí vel iden ti fi car seg men tos que se apro xi mam mais do mo de lo
con ven ci o nal de re la ção en tre uni ver si da de e in dús tria? E, se as sim for, como
se de fi nem os ou tros seg men tos?

Para uma identificação de segmentos no espaço de inovação

Há uma mul ti pli ci da de de di men sões que po dem ser con vo ca das para ca rac te ri zar 
a seg men ta ção des te es pa ço, des de as de na tu re za mais ins ti tu ci o nal — como as
que di fe ren ci am as ins ti tu i ções do sis te ma de C&T e as em pre sas in dus tri a is —, até
às de na tu re za mais sim bó li ca, que ma ti zam as re pre sen ta ções que os ac to res so -
ciais têm de si pró pri os e dos ou tros, en quan to pro du to res, tra du to res e uti li za do -
res do co nhe ci men to aca dé mi co.

Nes te tex to re te mos ape nas os cri té ri os de na tu re za ins ti tu ci o nal e cen tra -
mo-nos nos que são mais re le van tes para a pro ble má ti ca da trans fe rên cia do co nhe -
ci men to. Con si de ra ram-se três di men sões de aná li se, no me a da men te:

— o co nhe ci men to in ter no à em pre sa, a que Wes ley Co hen e Da ni el Le vint hal (1990) 
cha mam de ab sorp ti ve ca pa city. Par te-se do prin cí pio que esta é uma con di ção
ne ces sá ria, quer para a pro du ção de ino va ção tec no ló gi ca, quer para a co mu -
ni ca ção com as ins ti tu i ções de C&T, quer para a des co di fi ca ção e uti li za ção do 
sa ber in cor po ra do em tex tos17 ou ar te fac tos téc ni cos;

— a ino va ção, em si mes ma, é uma di men são que, ten do como lu gar pri vi le gi a do
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a em pre sa, está no in ter fa ce en tre esta e as ins ti tu i ções de C&T. É fre quen te -
men te de fi ni da como in cor po ra ção de co nhe ci men to e in di ca, em úl ti ma ins -
tân cia, o modo como a tro ca de co nhe ci men to en tre as di fe ren tes ins ti tu i ções
se con cre ti zou ou não, num ob jec to téc ni co novo ou me lho ra do;18

— a rede de re la ções en tre em pre sas e ins ti tu i ções de C&T.

Qu an do re fe ri mos ins ti tu i ções de C&T, con si de ra mos as uni ver si da des e ins ti tu i -
ções de in ter me di a ção,19 pú bli cas ou pri va das, sus cep tí ve is de de fi nir um “sis te ma
de ino va ção” em Por tu gal.

Para efe i tos de ope ra ci o na li za ção des tas di men sões,20 se lec ci o na ram-se um
con jun to de in di ca do res que se apre sen tam no qua dro 1.

Par tin do de um es pa ço de aná li se em que co e xis ti am múl ti plos in di ca do res e
por que se pre ten dia ave ri guar da sua in ter de pen dên cia, pri vi le gi ou-se a aná li se da 
ho mo ge ne i da de para a iden ti fi ca ção dos seg men tos no es pa ço de ino va ção. A sua
ade qua bi li da de de cor re do fac to de ser um mé to do ca paz de li dar com es pa ços de
aná li se mul ti di men si o na is e com con fi gu ra ções re la ci o na is, na me di da em que pre -
vê a tra du ção grá fi ca dos re sul ta dos, como se ve ri fi ca na fi gu ra 1.

A in ter pre ta ção das po si ções re la ti vas das múl ti plas ca te go ri as dos
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Dimensões de análise Indicadores Categorias das variáveis

Conhecimento interno à empresa Taxa de enquadramento (quadros
médios ou superiores)

0%

0-10%
≥10%

Realização de actividades de I&D 1 Sim
2 Não

Inovação Inovação no produto (nos últimos
cinco anos)

1 Mesmos produtos
2 Produtos novos 
3 Produtos melhorados ou 

mesmos e melhorados 
4 Mesmos e novos produtos ou 

mesmos, melhorados e novos
5 Produtos melhorados e novos

Relações com instituições de C&T Centros de Investigação 1 Sim
2 Não

Consultores técnicos 1 Sim
2 Não

Universidades(1) 1 Sim
2 Não

Laboratórios Públicos 1 Sim
2 Não

Instituto Português de Qualidade 1 Sim
2 Não

Centros Tecnológicos 1 Sim
2 Não

Nota: (1) não se con si de ra ram os con tac tos para efe i tos de re cru ta men to.

Quadro 1 Indi ca do res de seg men ta ção do es pa ço de ino va ção, se gun do a con fi gu ra ção das re la ções en tre
em pre sas e ins ti tu i ções de C&T (va riá ve is ac ti vas)



in di ca do res uti li za dos per mi te afe rir so bre a es pe ci fi ci da de das re la ções e/ou au -
sên cia de las, en tre as em pre sas e as ins ti tu i ções de C&T.

Na fi gu ra 1, se aten der mos à dis tri bu i ção dos in di ca do res no pla no de fi ni do
pe los dois pri me i ros ei xos, é vi sí vel a sua for ma apro xi ma da men te pa ra bó li ca
— co nhe ci da pelo efe i to de Gutt man ou hor ses hoe — de se nha da a par tir da lo ca li za -
ção das di ver sas ca te go ri as da taxa de en qua dra men to. Com efe i to, ve ri fi ca-se uma
dis tri bu i ção hi e rar qui za da da taxa de en qua dra men to, des de as em pre sas com to -
tal au sên cia de qua dros (Tx Enq: 0%), pas san do pe las que es tão numa si tu a ção in -
ter mé dia (Tx Enq: 0%-10% e que cor res pon de ao vér ti ce da pa rá bo la), até às em pre -
sas que têm uma taxa igual ou su pe ri or a 10%. Esta dis tri bu i ção da taxa de en qua -
dra men to é re la ti va men te bem acom pa nha da, quer pela ca pa ci da de de ino var,
quer de se re la ci o nar com as ins ti tu i ções ex te ri o res de C&T, quer ain da com uma
cer ta hi e rar quia que está sub ja cen te a este tipo de ins ti tu i ções no que diz res pe i to
ao tipo de co nhe ci men to que pro du zem.

Su bli nhe-se ain da o for te efe i to es tru tu ra dor da pri me i ra di men são na
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Figura 1 Configuração topológica do espaço de inovação

Legenda: (Mms Prod) Mesmos produtos; (Prod Melhor ou Mms e Melhor) Produtos melhorados ou mesmos
e melhorados; (Mms, Novos Prod ou Mms, Melhor e Novos Prod) Mesmos e novos produtos ou mesmos,
melhorados e novos produtos; (Prod Melhor e Novos) Produtos melhorados e novos; (Activ I&D_S) A empresa
realiza actividades de I&D; (Activ I&D_N) A empresa não realiza actividades de I&D; (Centros Invest_ S)
Relações com Centros de Investigação_ Sim; (Centros Invest_ N) Relações com Centros de Investigação _ Não; 
(Consult_S) Relações com Consultores técnicos _ Sim; (Consult_N) Relações com Consultores técnicos _ Não;
(Universidd_S) Relações com Universidades _Sim (Não se consideraram os contactos para efeitos
de recrutamento); (Universidd_N) Relações com Universidades_Não; (Lab_Pub_S) Relações com Laboratórios
Públicos_Sim; (Lab_Pub_N) Relações com Laboratórios Públicos _Não; (IPQ_S) Relações com Instituto
Português de Qualidade_Sim; (IPQ_N) Relações com Instituto Português de Qualidade_Não; (C_Tecno_S)
Relações com Centros Tecnológicos_Sim; (C_Tecno_N) Relações com Centros Tecnológicos_Não.



con fi gu ra ção des te es pa ço. Com efe i to, uma le i tu ra aten ta da dis po si ção das ca -
te go ri as mais re le van tes para a pri me i ra di men são, su ge re uma du a li za ção do es -
pa ço de ino va ção, se gun do o cri té rio do “co nhe ci men to”,21 seja ele tra du zi do em
ta xas de en qua dra men to, ac ti vi da des de C&T in ter nas às em pre sas, no tipo de
ino va ção e mes mo no que se re fe re à pos si bi li da de de trans fe rên cia a par tir das
ins ti tu i ções de C&T con si de ra das. É como se se ve ri fi cas se uma opo si ção en tre
em pre sas que, iso la das, têm uma acu mu la ção zero de co nhe ci men to e ou tras
que in ves tem nes se do mí nio a ní vel in ter no e/ou ex ter no.

O pri me i ro caso sur ge as so ci a do à au sên cia de ino va ção, en quan to com o se -
gun do caso se as so ci am ino va ções de tipo ra di cal e in cre men tal.22 O con tras te es bo -
ça do pela pri me i ra di men são é tam bém re flec ti do pela taxa de en qua dra men to,
des ta can do-se a opo si ção en tre em pre sas com ta xas de 0% e em pre sas com ta xas
≥10%.

A se gun da di men são pros se gue na di fe ren ci a ção das po si ções que as em pre -
sas de têm nes te es pa ço,23 con tras tan do as duas si tu a ções ex tre mas (des cri tas pela
di men são 1) ao su ge rir uma si tu a ção in ter mé dia, de fi ni da por uma taxa de en qua -
dra men to que se si tua en tre os gru pos ex tre mos (0-10%). Tra ta-se de em pre sas que,
ape sar da au sên cia de con tac tos com ins ti tu i ções de pro du ção de co nhe ci men to de
tipo mais aca dé mi co, têm ino va ção, seja ela de na tu re za mais in cre men tal ou mais
ra di cal. Este as pec to su ge re o pri vi le gi ar de um co nhe ci men to de tipo mais tec no ló -
gi co do que ci en tí fi co.24

Após ana li sa dos os as pec tos que se con si de ra ram ser mais re le van tes na in -
ter pre ta ção de cada uma das duas pri me i ras di men sões, pro cu rar-se-á es que ma ti -
zar a con fi gu ra ção to po ló gi ca do es pa ço de ino va ção, iden ti fi can do os gru pos em
des ta que na fi gu ra 1. Essa con fi gu ra ção apon ta para uma dis tri bu i ção das po si ções
das em pre sas no es pa ço de ino va ção se gun do um cres cen do no vo lu me dos re cur -
sos cog ni ti vos a elas as so ci a dos, de fi nin do, as sim, di ver sos seg men tos. Dois de les
si tu am-se em ex tre mos opos tos e ou tros dois seg men tam o es pa ço in ter mé dio.
Estes úl ti mos di fe ren ci am-se não tan to pela taxa de en qua dra men to (que é idên ti ca 
para os dois gru pos)25 mas so bre tu do pela ca pa ci da de de re la ci o na men to com o ex -
te ri or e com o tipo de ino va ção no pro du to.

Con ju gan do os cri té ri os taxa de en qua dra men to, ca pa ci da de de re la ci o na -
men to com o ex te ri or e tipo de ino va ção e pro ce den do à des co di fi ca ção subs tan ti va 
da pa rá bo la (numa le i tu ra que se pro ces sa da es quer da para a di re i ta), po de mos ti -
rar al gu mas ila ções so bre a hi e rar qui za ção des tes seg men tos no es pa ço de ino va -
ção. Te mos en tão, a co me çar pelo qua dran te su pe ri or es quer do:

— um seg men to A, que as so cia em pre sas sem qua dros mé di os ou su pe ri o res
(taxa de en qua dra men to de 0%), em pre sas que — no que se re fe re à ino va ção
— es tão no mer ca do com os mes mos pro du tos, em pre sas que não têm qual -
quer tipo de re la ção com ins ti tu i ções como o Insti tu to Por tu guês de Qu a li da -
de, con sul to res téc ni cos, la bo ra tó ri os pú bli cos e/ou cen tros tec no ló gi cos.
Cons ti tui o seg men to mais po bre do pon to de vis ta da acu mu la ção do co nhe -
ci men to, sem ino va ção e à mar gem de qual quer tipo de re la ção com as insti -
tuições do es pa ço de ino va ção;
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— um seg men to B, que as so cia em pre sas que não têm ac ti vi da des in ter nas de
I&D, em pre sas que não têm con tac tos com uni ver si da des e/ou com cen tros
de in ves ti ga ção, sur gin do igual men te como que iso la do do ex te ri or. Este gru -
po está as so ci a do a uma me lho ria nos pro du tos, isto é, a uma ino va ção de tipo 
in cre men tal;

— um seg men to C, que as so cia em pre sas que têm con tac tos com o ex te ri or, no -
meadamente con sul to ri as téc ni cas, la bo ra tó ri os pú bli cos, Insti tu to Por tu -
guês de Qu a li da de e/ou cen tros tec no ló gi cos. Além da ino va ção in cre men -
tal, as so ci am-se aqui em pre sas com ino va ção de tipo ra di cal. É tam bém de re -
gis tar a pro xi mi da de da taxa de en qua dra men to in ter mé dia (0-10%);

— fi nal men te, um seg men to D, que nos mos tra um gru po de eli te, se as sim se
pode di zer, as so ci an do em pre sas com ta xas de en qua dra men to mais ele va -
das (≥10 %), em pre sas que têm ac ti vi da des in ter nas de C&T, em pre sas que
têm re la ções com uni ver si da des e/ou com cen tros de C&T. A este gru po, em
que to dos os in di ca do res apon tam para uma ma i or acu mu la ção de co nhe ci -
men to, es tão as so ci a das ino va ções de tipo in cre men tal e ra di cal.

Em ter mos mais ge ra is, po de mos ad mi tir que es tes re sul ta dos cor ro bo ram a ide ia
da ne ces si da de de uma cer ta “acu mu la ção de co nhe ci men to” no in te ri or da em pre -
sa — a tal ab sorp ti ve ca pa city, de que nos falam Wes ley Co hen e Da ni el Le vint hal
(1990) —, quer para se re la ci o nar com as ins ti tu i ções de pro du ção/tra du ção do co -
nhe ci men to ex te ri o res à em pre sa, quer para melhorar a pró pria ca pa ci da de de ino -
va ção da em pre sa.

Ou tra con clu são in te res san te que os da dos su ge rem é que esta “acu mu la ção
in ter na” de co nhe ci men to está as so ci a da à ca pa ci da de de ino va ção das em pre sas,
mas au men ta essa ca pa ci da de de ino va ção quan do as so ci a da a ins ti tu i ções ex te ri o -
res de co nhe ci men to. Na re la ção com es tas ins ti tu i ções, se con si de ra das numa
pers pec ti va hi e rar qui za da, ve ri fi ca mos que são as em pre sas que es tão no topo da
hi e rar quia da acu mu la ção in ter na de co nhe ci men to (ta xas de en qua dra men to mais 
ele va das, ac ti vi da des in ter nas de C&T) que se as so ci am com as uni ver si da des.

Para uma caracterização dos segmentos do espaço de inovação

Iden ti fi ca dos os qua tro seg men tos que co e xis tem no es pa ço de ino va ção, pro ce de -
mos ago ra à sua ca rac te ri za ção mais de ta lha da en quan to gru pos dis tin tos. Ou seja,
in ter ro ga mo-nos so bre o ní vel de ha bi li ta ção dos em pre sá ri os que se as so cia mais a
um ou ou tro seg men to: será que este in di ca dor con tri bui para re for çar o stock de co -
nhe ci men to das em pre sas mais ino va do ras? Em que me di da a di men são das em -
pre sas é um cri té rio per ti nen te de ca rac te ri za ção dos seg men tos? Será que as em -
pre sas ex por ta do ras con tri bu em para cla ri fi car a seg men ta ção des te es pa ço? Em
que me di da o ca pi tal es tran ge i ro se as so cia pri vi le gi a da men te a seg men tos mais
ou me nos ino va do res? Como é que os sec to res de ac ti vi da de se si tu am re la ti va -
men te a cada um des tes seg men tos? E qual será o peso de cada seg men to no es pa ço
de ino va ção?
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Para res pon der a es tas ques tões co me çou por se pro ce der à de fi ni ção dos qua -
tro seg men tos en quan to gru pos dis tin tos, ten do sido usa da a aná li se de clus ters.26

A fi gu ra 2 per mi te vi su a li zar a dis tri bu i ção das em pre sas no es pa ço de ino va -
ção se gun do a iden ti fi ca ção do seu clus ter de per ten ça. Como se pode ob ser var,
cada um dos qua tro clus ters ten de a cor res pon der, em cada um dos qua tros qua -
dran tes, aos seg men tos atrás ana li sa dos.

Apre sen ta mos na fi gu ra 3 os prin ci pa is tra ços de cada um dos seg men tos, se -
gun do o ní vel de ha bi li ta ções dos em pre sá ri os, a di men são das em pre sas, o mer ca do dos
pro du tos e os sec to res de ac ti vi da de.27 Ve ri fi ca-se que ao seg men to A (clus ter 1) se as so -
ci am pri vi le gi a da men te em pre sá ri os com ha bi li ta ções até 9.º ano, em pre sas de pe -
que na di men são e que não ex por tam. O seg men to B (clus ter 2) ca rac te ri za-se, so bre -
tu do, pelo fac to de aí pre va le ce rem em pre sá ri os com ha bi li ta ções que vão até ao 9.º
ou até 12.º ano, em pre sas com 20-99 tra ba lha do res e que tam bém não ex por tam. Nes -
te seg men to des ta cam-se al guns dos sec to res base de es pe ci a li za ção da in dús tria
por tu gue sa [Lan ça (org.), 2000: 26], no me a da men te a fa bri ca ção de têx te is, de mo bi -
liá rio e de pro du tos me tá li cos, ex cep to má qui nas e equi pa men to (ver fi gu ra 3).

Estes dois seg men tos são os que con cen tram ma i or nú me ro de em pre sas
(clus ter 1: 33,4% e clus ter 2: 43,8%), o que é elu ci da ti vo quan to à si tu a ção de ino va -
ção da in dús tria por tu gue sa e da sua re la ção com as ins ti tu i ções ex te ri o res de
co nhe ci men to.

Ao seg men to C (clus ter 4) as so ci am-se em pre sá ri os com ha bi li ta ções su pe ri o -
res, em pre sas de ma i o res di men sões (des de 100 tra ba lha do res) e em pre sas
ex por ta do ras.

Fi nal men te, no seg men to D (clus ter 3) en con tram-se em pre sá ri os e em pre sas
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com ca rac te rís ti cas aná lo gas às do clus ter 4, es tan do, a este ní vel, as di fe ren ças nos
sec to res de ac ti vi da de que mais se as so ci am a um ou ou tro seg men to, como se ve ri -
fi ca na fi gu ra 3.

Re fi ra-se ain da que re la ti va men te à per cen ta gem de ca pi tal es tran ge i ro, ao con -
trá rio dos ou tros in di ca do res, não exis tem di fe ren ças sig ni fi ca ti vas en tre os vá ri os
clus ters.28
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Conclusões

Re to man do as nos sas ques tões de par ti da, os re sul ta dos a que che gá mos per mi -
tem-nos con clu ir que, de fac to, não é pos sí vel, em ri gor, fa lar de um es pa ço de ino -
va ção como um es pa ço ho mo gé neo. Com efe i to, foi pos sí vel iden ti fi car configu -
rações re la ci o na is se lec ti vas, ou au sên cia de las, en tre em pre sas e cer to tipo de ins ti -
tu i ções de C&T onde, nal guns ca sos par ti cu la res — e com pou co peso re la ti vo —,
apa re ce a uni ver si da de. Estas con fi gu ra ções de fi nem, em pri me i ro lu gar, um for te
tra ço es tru tu ran te que mar ca uma du a li za ção do es pa ço de ino va ção, se gun do uma
ma i or ou me nor con cen tra ção de co nhe ci men to tec no ló gi co. Ou seja, há uma par te
das em pre sas que se re la ci o nam com ins ti tu i ções do sis te ma de C&T e que são tam -
bém as que têm ta xas mais ele va das de qua dros e em pre sá ri os de ha bi li ta ções a ní -
vel su pe ri or, que se opõe a ou tra par te, em que as em pre sas es tão iso la das re la ti va -
men te a es sas ins ti tu i ções, têm ta xas de en qua dra men to ba i xas ou nu las e em pre sá -
ri os com ní ve is de es co la ri za ção mais ba i xos. Esta du a li za ção tra duz-se em ca pa ci -
da des de ino va ção no pro du to mu i to di fe ren ci a das e é as si mé tri ca, no sen ti do em
que este úl ti mo gru po tem um peso re la ti vo mais ele va do (cer ca de 77%).

Esta du a li za ção do es pa ço é, no en tan to, ma ti za da pelo fac to de cada um des -
tes su bes pa ços apre sen tar cli va gens in ter nas. Estas cli va gens são de fi ni das de
acor do com o co nhe ci men to en dó ge no que as em pre sas de têm — in di ca do quer
pela taxa de en qua dra men to, quer pela pre sen ça/au sên cia de ac ti vi da des in ter nas
de I&D — e apre sen tam uma cer ta co e rên cia com a pró pria hi e rar quia de ins ti tu i -
ções pro du to ras/tra du to ras de co nhe ci men to no es pa ço de ino va ção. Assim, por
exem plo, as em pre sas que sur gem as so ci a das a uni ver si da des e/ou cen tros de I&D 
são as que têm mais al tas ta xas de en qua dra men to e ac ti vi da des in ter nas de I&D.

Em sín te se, a re la ção en tre em pre sas e ins ti tu i ções do sis te ma de C&T só se
apli ca a seg men tos es pe cí fi cos de em pre sas e es tes re sul ta dos su ge rem que, para se
po der ge ne ra li zar ao con jun to do te ci do pro du ti vo, são ne ces sá ri os re qui si tos pré -
vi os, no me a da men te os que se re fe rem a acu mu la ção mí ni ma de co nhe ci men to in -
ter no à em pre sa.

Por ou tro lado, e na li nha de Keit Pa vitt (1984), há uma cer ta co e rên cia no de -
se nho des tes seg men tos e nos sec to res de ac ti vi da de que lhes es tão as so ci a dos.
Dois as pec tos con cor rem para esta co e rên cia. Em pri me i ro lu gar, o fac to de que
gran de par te dos sec to res em que as sen ta a es pe ci a li za ção pro du ti va do país se lo -
ca li za rem num seg men to, com uma acu mu la ção de co nhe ci men to re la ti va men te
ba i xa. Em se gun do lu gar, o fac to de este seg men to se apre sen tar iso la do das ins ti tu -
i ções de C&T.

Mais ge ne ri ca men te, o que pa re ce es tar sub ja cen te à es tru tu ra ção des te es pa -
ço e à con fi gu ra ção des tes seg men tos é que o for ta le ci men to dos la ços com as ins ti -
tu i ções pro du to ras/tra du to ras de co nhe ci men to está mais as so ci a do à di ver si fi ca -
ção da es pe ci a li za ção pro du ti va com ên fa se em sec to res know led ge em bed ded.
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Notas

1 As au to ras agra de cem os co men tá ri os crí ti cos e su ges tões do Pro fes sor Dou tor
Antó nio Fir mi no da Cos ta, os qua is em mu i to con tri bu í ram para a ver são fi nal do
tex to.

2 A po pu la ção-alvo que ser viu de base para a cons tru ção da amos tra fo ram as em -
pre sas da in dús tria trans for ma do ra por tu gue sa, com mais de dez tra ba lha do res,
lo ca li za das nas áre as me tro po li ta nas de Lis boa e Por to e que cons tam na base Be -
lem (Base de es ta be le ci men tos e em pre sas) de 1998 do INE. Esta po pu la ção é for -
ma da, no seu con jun to, por 5047 em pre sas. Tra ta-se de uma amos tra es tra ti fi ca da
por área me tro po li ta na, sec tor de ac ti vi da de e di men são de em pre sa, num to tal de
1769 em pre sas. A amos tra real de tra ba lho é cons ti tu í da por 687 em pre sas e man -
tém uma re pre sen ta ti vi da de ade qua da em re la ção à amos tra in qui ri da, se gun do a
área me tro po li ta na, a di men são da em pre sa e o sec tor de ac ti vi da de con si de ra do a
dois dí gi tos (cf. Hill e Hill, 2000: 31-35).

3 A in ci dên cia nas áre as me tro po li ta nas de cor re do fac to de este in qué ri to ter sido fi -
nan ci a do no âm bi to do pro jec to Com pe ti ti vi da de e Exclu são So ci al: As Áre as Me tro po -
li ta nas de Lis boa e Por to, co or de na do por João Fer re i ra de Alme i da, Antó nio Te i xe i ra 
Fer nan des e Ma nu e la Hill, no âm bi to de um con sór cio en tre o Cen tro de Estu dos
so bre a Mu dan ça So ci o e co nó mi ca (Di nâ mia), o Cen tro de Inves ti ga ção e Estu dos
de So ci o lo gia (CIES) e o Insti tu to de So ci o lo gia da Fa cul da de de Le tras da Uni ver -
si da de do Por to (IS-FLUP), e apo i a do fi nan ce i ra men te pela Fun da ção para a Ciên -
cia e a Tec no lo gia (FCT) ao abri go do Pro gra ma Pra xis XXI (Pra -
xis/2/2.1/CSH/674/95). Nes te tra ba lho a in for ma ção é tra ba lha da glo bal men te,
sem dis cri mi na ção da que las re giões. 

4 Para um de sen vol vi men to dos pres su pos tos sub ja cen tes à aná li se da ho mo ge ne i -
da de apli ca da à pro ble má ti ca da ino va ção, ver Car va lho e Oli ve i ra (no pre lo).

5 Com base em re cur sos es tra té gi cos, de fi ni dos como um con jun to de ca pa ci da des
es pe ci a li za das e apro priá ve is, que têm como ca rac te rís ti ca a ra ri da de, a di fi cul da -
de de imi tar e de ad qui rir (cf. Amit e Scho e ma ker, 1993: 33-46). 

6 Em 1997, as des pe sas das em pre sas por tu gue sas em C&T eram de 19,8%, en quan to 
a mé dia eu ro pe ia era de 65,2%. Na Ale ma nha, por exem plo, o con tri bu to das em -
pre sas atin ge os 66,0%, na Fran ça 61,6%, na Irlan da 67,8% e na Espa nha cer ca de
51%. Mes mo na Gré cia es tes va lo res são de 26,8% (Inqué ri to ao Po ten ci al Ci en tí fi co 
e Tec no ló gi co, 2000, OCT/ MCT, Lis boa).

7 Cf. por exem plo, Go di nho e Ca ra ça (orgs.),1999, pp. 225 e se guin tes, e Lan ça (org.), 
2000.

8 Para o pe río do de 1994-1995, cf. Go di nho e ou tros, 2000: 88.
9 Con si de ra ram-se três hi pó te se pos sí ve is, no me a da men te, os “acor dos/con tra tos de 

co o pe ra ção”, “con tac tos pon tu a is” e “par ti ci pa ção em pro jec tos de in ves ti ga ção
apli ca da”.

10 No in qué ri to re fe ri do an te ri or men te (ver nota 3), con clui-se que ape nas 16,5% das
em pre sas con sul tam o re gis to de pa ten tes. Ain da a este pro pó si to, ver INPI, 1997.

11 Por exem plo, Cris ti na Pa ren te, Lu í sa Ve lo so, Cláu dia Pin to e Ana Ma ria Du ar te
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con clu em que, en tre 1986 e 1995, os qua dros mé di os e su pe ri o res tri pli cam na área
me tro po li ta na do Por to e mais do que du pli cam na área me tro po li ta na de Lis boa
(2000: 151 e se guin tes), em Alme i da, Fer nan des e Hill, 2000. Cf. ain da, Go di nho e
Sou sa, 2000: 90 e se guin tes.

12 Para uma le i tu ra crí ti ca da apli ca ção do mo de lo da tri ple-he lix ao caso por tu guês,
cf. Oli ve i ra, 1999.

13 O modo clás si co de co lo car este pro ble ma par te do pres su pos to que as uni ver si da -
des se re i vin di cam de uma for te au to no mia, cul tu ra e in te res ses pró pri os e que re -
sis tem em ade quar as suas ac ti vi da des aos in te res ses eco nó mi cos das em pre sas.
Nes te qua dro, os prin ci pa is in te res sa dos nes ta li ga ção são as em pre sas e o es ta do.
A ini ci a ti va de pro jec tos de in ves ti ga ção par te, em re gra, das em pre sas, o pro ces so
de ne go ci a ção é mais ou me nos di fí cil, con so an te os ca sos, mas en vol ve sem pre
con tra par ti das in te res san tes para a aca de mia. 

14 Re fe ri mo-nos às nor mas ju rí di cas que re gu lam o di re i to de pro pri e da de in dus tri al.
15 Tal como enun ci a dos an te ri or men te, no que se re fe re ao co nhe ci men to co di fi ca do

ou co nhe ci men to tá ci to.
16 Con fi gu ra ções no sen ti do de Nor bert Eli as, 1991 a e b.
17 Como por exem plo li vros téc ni cos, re gis to de pa ten tes, etc.
18 Nes te tra ba lho, quan do fa la mos em ino va ção, re fe ri mo-nos à ino va ção no pro du to. 

Com efe i to, par ti mos da con vic ção que a “ino va ção no pro ces so”, sen do mu i to im -
por tan te para me dir, por exem plo, a pro du ti vi da de na em pre sa, afe rir so bre a mo -
der ni za ção tec no ló gi ca, ava li ar o im pac to so bre o vo lu me de em pre go ou so bre as
qua li fi ca ções, nos diz mu i to pou co so bre a re la ção en tre as em pre sas por tu gue sas e 
as ins ti tu i ções de C&T. Pri me i ro, por que a ino va ção no pro ces so ocor re ge ral men te 
por via da mo der ni za ção do equi pa men to. Se gun do, por que os equi pa men tos no -
vos, uti li za dos para pro mo ver a ino va ção no pro ces so são, re gra ge ral, im por ta dos
(Go di nho e ou tros, 1988 e 1999). Não obs tan te foi tam bém re a li za da uma aná li se de 
ho mo ge ne i da de in clu in do esta va riá vel, vin do a con clu ir-se que, de fac to, ela está
for te men te as so ci a da à mo der ni za ção do equi pa men to, mas não con tri bui para es -
cla re cer a trans fe rên cia de co nhe ci men to, nem as re la ções en tre o mun do aca dé mi -
co e tec no ló gi co e o mun do in dus tri al.

19 Inclu in do as que fo ram im ple men ta das no âm bi to do Pro gra ma de Mo der ni za ção
da Indús tria Por tu gue sa (Pe dip).

20 Para in for ma ção mais de ta lha da so bre a ope ra ci o na li za ção dos da dos, ver Car va -
lho e Oli ve i ra (no pre lo).

21 Esta re fe rên cia ao “co nhe ci men to” tem sub ja cen te a ide ia de que o co nhe ci men to é
pro du zi do, cir cu la e é uti li za do. Este pro ces so ocor re atra vés de di ver sos me i os, o
que é fre quen te men te de sig na do como “in cor po ra ção do co nhe ci men to”. Assim, o
co nhe ci men to pode exis tir in cor po ra do em pes so as (taxa de en qua dra men to), em
ob jec tos téc ni cos (pro tó ti pos ou ino va ções no pro du to), tex tos e re la tó ri os ci en tí fi -
cos e téc ni cos. So bre esta ques tão ver no me a da men te La ran ja, Si mões e Fon tes,
1997: 14-17.

22 Esta di fe ren ça en tre ino va ção ra di cal e in cre men tal é uma ta xo no mia da ino va ção
que pro cu ra fa zer a dis tin ção en tre a in tro du ção no mer ca do de pro du tos com ple -
ta men te no vos e ou tros pro du tos já exis ten tes mas que so fre ram mu dan ças ou
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me lho ri as. Um caso elu ci da ti vo é o do apa re ci men to de soft wa re para PC’s (ino va -
ção ra di cal), e a me lho ria das suas per for man ces tra du zi da em ver sões anu al men te
ac tu a li za das da que le mes mo soft wa re (ino va ção in cre men tal), como por exem plo as 
di fe ren tes ver sões do Win dows.

23 Esta di men são é es sen ci al men te de fi ni da pela taxa de en qua dra men to, con tac tos
com cen tros de C&T e ti pos de ino va ção. 

24 As fron te i ras en tre co nhe ci men to ci en tí fi co e tec no ló gi co es ba tem-se cada vez
mais, sen do mes mo dis cu tí vel este tipo de clas si fi ca ção, ques tão que não de sen vol -
ve re mos aqui. Mu i to em bo ra se re co nhe ça que a in for ma ção re co lhi da atra vés de
um in qué ri to ex ten si vo tem li mi ta ções co nhe ci das re la ti va men te a este tipo de pro -
ble mas, não po de mos de i xar de su bli nhar que es tes re sul ta dos apon tam para uma
di fe ren ci a ção en tre si e de po si ção no es pa ço, de ins ti tu i ções mais pró xi mas do co -
nhe ci men to ci en tí fi co (uni ver si da des e cen tros de C&T) e ins ti tu i ções mais pró xi -
mas do co nhe ci men to tec no ló gi co (la bo ra tó ri os pú bli cos, cen tros tec no ló gi cos, etc), 
como ve re mos a se guir.

25 A taxa de 0%-10% está as so ci a da a es tes dois seg men tos — que ca rac te ri zam o que
se de sig nou de si tu a ção in ter mé dia — con for me se pode ob ser var na fi gu ra 1.

26 Para mais de ta lhe so bre este tipo de apli ca ções, nas qua is é dada con ti nu i da de à
ex plo ra ção dos re sul ta dos da aná li se de ho mo ge ne i da de (Ho mals) atra vés da aná -
li se de clus ters, su ge re-se a con sul ta do exem plo dis po ní vel em He le na Car va lho
(1999).

27 Impor ta re fe rir que, em cada um dos clus ters, fo ram se lec ci o na das ape nas as ca te -
go ri as mais re le van tes e que re me ti am, por tan to, para os tra ços mais dis tin ti vos.
Estas va riá ve is fo ram pro jec ta das como va riá ve is pas si vas. Para in for ma ção mais
de ta lha da des te as pec to me to do ló gi co, ver Car va lho e Oli ve i ra no tex to já ci ta do.

28 Das em pre sas que res pon de ram a esta ques tão, 83,3% são em pre sas com ca pi tal ex -
clu si va men te na ci o nal, pelo que a ma i o ria das em pre sas, in de pen den te men te do
clus ter em re fe rên cia, es tão nes sa si tu a ção. Das res tan tes, as em pre sas com ca pi tal
es tran ge i ro en tre 0% e 100% si tu am-se pri vi le gi a da men te nos clus ters 3 e 4 e as que
de têm 100% de ca pi tal es tran ge i ro apa re cem nos clus ters 2 e 4.
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