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O

crescimento económico só é sustentado
quando suportado numa base tecnológica inovadora. Não tem sido essa a
opção da maioria dos decisores que procuraram esse crescimento em mudanças ao
nível da gestão, do marketing e dos serviços,
em detrimento da engenharia e da inovação
tecnológica centrada no produto. Esta situação, associada a um maior foco em bens não
transaccionáveis, é, para muitos, a causa primordial da estagnação da economia portuguesa.

Isto aconteceu ao mesmo tempo que se observou um aumento extraordinário do investimento em ciência e tecnologia. O número
de doutoramentos concedidos pelas universidades portuguesas em áreas tecnológicas é
um bom indicador desse esforço. A grande
maioria desses novos doutores usufruiu de
uma bolsa de doutoramento e elaborou os
seus trabalhos integrados em projectos de investigação. Em toda a década de 1980 houve
cerca de 2.000 doutoramentos na totalidade
das áreas nas universidades portuguesas e,

em 2010, podemos estimar que as universidades produzam cerca de 1.000 doutores por
ano apenas nas áreas tecnológicas.
As Escolas de Engenharia e os Centros de
Investigação parecem ter cumprido o seu
papel: as escolas de topo continuam a formar alunos com qualidade comparável às das
melhores do mundo, executam projectos de
investigação cujo financiamento é obtido em
competição com os seus equivalentes europeus, protegem o conhecimento que produ-
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zem e publicam-no nas revistas científicas
mais conceituadas e com os processos de selecção de artigos mais exigentes. A título de
exemplo, no ano passado, o melhor aluno
nos exames de admissão ao programa de
doutoramento em engenharia electrotécnica
na Universidade de Carnegie Mellon era originário do Instituto Superior Técnico (www.
ist.utl.pt/pt/noticias/2010/7/Aluno_do_IST_
destaca_se_nos_exames_de_qualificacao_
para_o_Doutoramento_na_CMU). Também
ao nível do registo de patentes se observa
que as Universidades têm uma percentagem
anormalmente alta das patentes nacionais,
com 371 para as três mais activas neste domínio, enquanto as três empresas com mais
patentes em Portugal têm um total de 69.
O problema parece, então, centrar-se em
duas questões: a primeira é saber como valorizar o conhecimento que se produz nas
Universidades, e a segunda é a transferência
desse conhecimento tornando-o útil para a
sociedade.
A criação de valor económico a partir da investigação é um processo com vários passos.
Em primeiro lugar, é necessário que o trabalho de investigação crie novos conhecimentos potencialmente valiosos e que estes
sejam integrados em propriedade intelectual. De seguida, é necessário associar esta
propriedade intelectual a uma necessidade
do mercado e definir a cadeia de valor em
que se integra. Finalmente, é necessário orquestrar os fluxos financeiros e o relacionamento com os clientes de forma a potenciar
o rendimento dos investimentos efectuados.
Todo este processo depende criticamente do
primeiro passo: a criação de conhecimento
potencialmente valioso. Apesar disto, não é
habitual que no início de um trabalho de investigação se questione o seu potencial valor
económico e se um pouco mais de esforço
na sua preparação não poderia maximizar o
interesse científico e o potencial para a sua
exploração económica futura. Compete também às entidades financiadoras de bolsas e
projectos de investigação tomarem em consideração o potencial económico no processo
de selecção das candidaturas.
A transferência do conhecimento existente
nas Universidades pode ser realizada de diversas formas. A mais comum é a contrata-

ção, pelas empresas, de novos recursos humanos, habitualmente após concluírem o
seu curso de mestrado. No entanto, as empresas parecem dedicar pouco cuidado na
avaliação das capacidades e competências
técnicas dos candidatos. Não são poucos os
casos em que o recrutamento é feito pelos
departamentos de recursos humanos sem o
envolvimento das áreas de engenharia da
empresa que poderiam fazer uma melhor
avaliação da componente técnica do perfil
do candidato. Muitas vezes esta avaliação
limita-se à análise da média do 1.º e 2.º ciclos ou apenas do 2.º ciclo. Neste aspecto
as empresas parecem ter ainda alguma dificuldade em entender todas as consequências das alterações introduzidas pelo Processo de Bolonha. Para além de permitir
uma grande variedade de opções pessoais
na formação do 2.º ciclo, este conclui-se
com uma tese de que o aluno é o único
autor. Tal como no caso dos doutoramentos, muitos dos trabalhos conducentes às
teses de mestrado são desenvolvidos no âmbito de projectos de investigação, onde os
alunos precisam dominar tecnologias com
elevado grau de sofisticação.
Uma outra forma de transferência de tecnologia é o licenciamento da propriedade intelectual produzida pela Universidade. Apesar de em Portugal ser ainda quase uma excepção, este é o modelo mais comum na
grande maioria das universidades e institutos de investigação internacionais. Neste modelo, as universidades licenciam a tecnologia
a quem mais a valorizar e podem, em caso
de incumprimento ou desinteresse do licenciador, retomar os direitos e voltar a licenciá-los. As empresas que procuram patentes
para licenciar nas universidades, têm a vantagem de ter acesso aos próprios inventores.
Veja-se, por exemplo, o caso de sucesso da
A123 na exploração de uma patente do MIT
que levantou 378 milhões de dólares na sua
entrada no NASDAQ.
Apesar de haver casos de grande sucesso no
licenciamento da propriedade intelectual, as
universidades não o fazem pelo rendimento,
que, mesmo nas universidades americanas,
não é significativo face aos seus orçamentos.
Fazem-no porque é a melhor forma de assegurar que a tecnologia pode chegar ao mercado em condições de permitir o retorno

dos investimentos necessários à sua exploração comercial. Para isso importa que o processo de registo dos direitos decorra sem
qualquer falha que possa questionar a invenção, a identificação de todos os inventores
ou a titularidade dos direitos. Por este motivo, a maioria das instituições de ensino superior portuguesas encontra-se a rever os
respectivos regulamentos de propriedade intelectual. Uma das principais dificuldades é
o envolvimento de inventores que não são
contratados para esse fim, como o caso dos
alunos, que pode tornar questionável a concessão da titularidade da invenção à universidade. No entanto, o custo do processo de
internacionalização de uma patente, que
pode ascender a mais de cem mil euros, torna
inviável a titularidade por estes inventores.
Uma solução para este problema é a adoptada pelo IST no regulamento recentemente
aprovado, em que todos os envolvidos em
processos que podem levar à criação de propriedade intelectual aceitam trocar a titularidade das invenções por 80% dos proveitos
líquidos resultantes desses direitos.
Em muitos casos, quem melhor se encontra
habilitado para valorizar economicamente
uma invenção são os próprios inventores.
Não se prevendo um crescimento do emprego científico num futuro próximo, os actuais e futuros alunos de doutoramento terão
razões acrescidas para procurarem aplicações
dos resultados da sua formação avançada no
lançamento de uma iniciativa empresarial
própria que os explore.
Um modelo de desenvolvimento baseado
no empreendedorismo de base tecnológica
deverá ter em especial atenção os alunos de
doutoramento: têm os incentivos adequados
e dominam tecnologias que dificilmente poderão ser valorizadas sem o seu envolvimento.
Serão estas tecnologias que podem vir a potenciar empresas inovadoras e relevantes
num mundo globalizado.
Uma das mais sérias dificuldades que estes
potenciais empreendedores enfrentam é a
limitada oferta de capitais de risco em Portugal. Há pouco capital privado para investir neste tipo de empresas e os gestores de
fundos públicos têm muitas vezes receio de
investir nas tecnologias que estes alunos dominam e que geralmente estão na fronteira
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do conhecimento. Os fundos de capital de
risco privados têm maior facilidade que os
públicos em fazer parcerias com investidores internacionais, que podem abrir novos
mercados à nova empresa.
Neste aspecto, Portugal deveria procurar copiar o modelo seguido com sucesso em Israel, que parece mais facilmente adaptável
à nossa realidade do que os seguidos nos
grandes países como os Estados Unidos da
América (EUA) e a Índia. Em 2007, o rácio
do investimento de capital de risco em Israel face ao seu PIB era quase o dobro dos
EUA, 10 vezes o da Índia e próximo de 20
vezes o de Portugal. Este sucesso parece estar
associado ao fundo de capital de risco Yozma,
criado pelo Governo israelita em 1992 e que
acompanhava investimentos de risco apenas
quando efectuados com capitais estrangeiros. Este emparelhamento entre o investimento público e o investimento estrangeiro
atraiu investidores dos EUA, Europa Ocidental e Japão, que deram às iniciativas locais uma projecção global facilitando a sua
entrada nesses mercados.
Cabe também às Escolas de Engenharia capacitar os seus alunos para a possibilidade
de se envolverem em iniciativas empresariais. Muitos cursos de Engenharia oferecem
diversas disciplinas onde se ensinam muitas

das competências necessárias para esse fim,
chegando mesmo, em alguns casos, a integrar a lista de disciplinas obrigatórias.
Uma das dificuldades na promoção do empreendedorismo na Europa é o facto dos
empreeendedores de sucesso mais conhecidos não serem europeus. Todos reconhecemos os fundadores da Apple ou da Google,
mas nem todos sabemos quem fundou a
Skype. É importante mostrar aos alunos que
existem empreendedores de sucesso que tiveram um percurso semelhante a eles. O reconhecimento dos “alumni” empreendedores e o reforçar da sua ligação à Escola de
origem pode servir de modelo aos actuais
alunos e até proporcionar o seu envolvimento
em novas iniciativas empresariais.
Finalmente, as Escolas de Engenharia devem
também procurar disponibilizar condições
para que as empresas nascentes possam ultrapassar as dificuldades iniciais. A construção de espaços de incubação é, muitas vezes,
vista como a forma mais comum de dar esse
apoio, mas em muitos casos duplicam-se infra-estruturas existentes. Criar mecanismos
que facilitem o acesso a capital de risco e o
acesso a potenciais investidores com conhecimento no domínio pode ser muito mais
relevante e implicar um investimento muito
menor.

Parece ser claro que o conhecimento do país
cresceu nos últimos anos sem que isso se
tenha reflectido de forma significativa no
crescimento da economia. O desafio é agora
fazer com que esse conhecimento seja colocado ao serviço do mercado da forma mais
eficiente possível. Transferir para as empresas esse conhecimento e os seus detentores,
em paralelo com o incentivo à criação de
novas iniciativas empresariais, parecem ser
vias para o crescimento económico. Espera-se que em 2011 estejam finalmente resolvidas as questões regulatórias que têm impedido a entrada em funcionamento do programa de apoio à constituição ou reforço de
capital de risco para projectos em fase pre-seed do “Sistema de Apoio ao Financiamento e Partilha de Risco da Inovação” (SAFPRI) lançado em Agosto de 2009 no âmbito dos programas COMPETE e PORL. As
candidaturas aprovadas nesta iniciativa de
co-financiamento de capitais de risco têm o
potencial de colocar neste mercado mais de
50 milhões de euros para o apoio a novas
iniciativas empresariais em fase embrionária. Será curioso ver em que projectos de
base tecnológica serão feitos os investimentos, e se este modelo de partilha de risco
com capitais públicos permite que os fundos tenham o dinamismo necessário. O moroso processo de arranque do programa não
é um bom sinal para o seu futuro. 

