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Resumo 

 

A imigração é um dos principais mecanismos de difusão do conhecimento e, por isso, tem 

um papel importante na inovação e no crescimento económico. Assim sendo, este estudo 

centra-se na análise do impacto da imigração sobre a inovação e o crescimento económico. 

Este estudo é oportuno, pois os resultados dos principais artigos sobre o tema divergem, ou 

seja, não existe uma conclusão consensual sobre este tema. De forma a clarificar o problema 

em questão, será utilizado o método quantitativo da meta-análise.  

 A meta-análise realizada revela que, em média, a imigração tem um efeito positivo 

sobre a inovação e crescimento económico. Conclui-se também que: quanto mais forte for 

o efeito reportado da imigração sobre a inovação e o crescimento, mais citações tende a ter 

o respetivo estudo; o efeito da imigração sobre a inovação é mais forte  do que o efeito sobre 

o crescimento económico; quanto mais observações o estudo tiver menor será o efeito 

reportado; a estimativa do efeito da imigração é sensível à maneira como a imigração é 

medida; e por fim, o efeito tenderá a ser mais baixo quando é usada a empresa como unidade 

de análise. Por outro lado, o estudo revelou que a existência de imigrantes qualificados não 

vem necessariamente potenciar a inovação. 

 

Palavras-chave: Imigração; Inovação; Crescimento Económico; Meta-análise  
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Abstract 

 

Immigration is one of the main mechanisms of knowledge diffusion and, therefore, it plays 

an important role in innovation and economic growth. This study focuses on the analysis of 

the impact of immigration on innovation and economic growth. This study is opportune, 

since the results of the main articles on this topic are divergent, that is, there is not a 

consensual conclusion on the impact of immigration. In order to clarify the problem in 

question, we will use the quantitative method of meta-analysis. 

The results of the meta-analysis reveal that, on average, immigration has a positive 

effect on innovation and growth. We also conclude that: studies reporting a stronger effect 

of immigration on innovation and growth tend to receive more citations; the effect of 

immigration on innovation is stronger than its effect on economic growth; studies with more 

observations tend to report weaker effects of immigration; the estimate of the immigration 

impact is sensitive to the way immigration is measured; studies that use firms as the unit of 

analysis report weaker effects than studies using other units of analysis. Our study also reveals 

that the existence of skilled immigrants does not necessarily lead to more innovation.  

 

Key Words: Immigration; Innovation; Economic Growth; Meta-Analysis 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................2 

2.1 CONCEITO DE IMIGRAÇÃO .............................................................................2 

2.2 RELAÇÃO ENTRE A IMIGRAÇÃO E A INOVAÇÃO…………………………...4 

2..2.1 IMPACTO POSITIVO DA IMIGRAÇÃO NA INOVAÇÃO………………….....4 

2.2.2 IMPACTO NEGATIVO DA IMIGRAÇÃO NA INOVAÇÃO………..………...10 

2.3 A IMIGRAÇÃO E O CRESCIMENTO ECONÓMICO……………………….….11 

2.4 RESUMO DA LITERATURA……………………………………………………...12 

3. METODOLOGIA .............................................................................................. 14 

3.1 CONCEITO META-ANÁLISE………………………………………………….....14 

3.2 RECOLHA DE LITERATURA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO……………….......14 

4. TESTE À PRESENÇA DE PUBLICATION BIAS E ESTIMAÇÃO DO 

EFEITO MÉDIO DA IMIGRAÇÃO NA INOVAÇÃO ........................................... 17 

5. META-REGRESSÃO MULTIVARIADA ......................................................... 20 

6. CONCLUSÃO .................................................................................................... 24 

7. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 25 

 

 



1. Introdução 

A imigração é um fenómeno que tem sido muito estudado na literatura, pois um dos 

principais mecanismos para a difusão do conhecimento é a mobilidade das pessoas, (Ozgen, 

Nijkamp, & Poot, 2013). Segundo Jensen (2014), existe uma relação entre a imigração e a 

inovação, dado que esta prática pode potenciar de forma positiva e negativa a inovação das 

empresas e dos seus Países. Um número muito significativo de estudos empíricos têm sido 

realizados para explicar os efeitos da imigração na inovação (Pholphirul & Rukumnuaykit, 

2017). No entanto, as conclusões obtidas nos diversos estudos existentes sobre o tema 

divergem, pelo que não é um tema consensual na literatura.  

 Assim sendo, o impacto da imigração na inovação pode ser positivo (Fassio, 

Montobbio, & Venturini, 2019), ou seja, os imigrantes podem contribuir para a inovação e 

para a economia do país que os acolhe (Islam, Islam, & Nguyen, 2017), conseguem potenciar 

o patenteamento nas empresas (Parrotta, Pozzoli, & Pytlikova, 2014) e, se os mesmos forem 

qualificados, trazem conhecimento tecnológico (Peri, 2005), cultura e empreendedorismo 

(Lee & Eesley, 2018) o que vai potenciar a atividade inovadora. 

 Por outro lado, a imigração também pode ter um impacto negativo na inovação, dado 

que os trabalhadores estrangeiros só vão promover a redução de custos e trazer mais 

competitividade para a empresa (Pholphirul & Rukumnuaykit, 2017). Este impacto negativo 

vai de encontro com a teoria económica neoclássica, que prevê que quando existe uma 

abundância de trabalhadores migrantes com salários baixos, as empresas tendem a 

desenvolver estratégias de expansão onde são utilizadas tecnologias para produzir 

intensivamente, o que implica menos recursos e, por isso, menos pessoas dedicadas à 

inovação (Ozgen et al., 2013). 

 O objetivo deste estudo é então, esclarecer o impacto da imigração na inovação e no 

consequente crescimento económico, visto as conclusões sobre o efetivo efeito serem 

divergentes. 

De forma a clarificar o problema em questão, será utilizada a metodologia 

quantitativa meta-análise, onde os procedimentos estatísticos são usados para combinar 

resultados de diferentes estudos que investigam a mesma questão científica (P. C. Neves, 

Afonso, & Silva, 2016). Neste método, serão recolhidos um número significativo de estudos 

empíricos feitos sobre os efeitos da imigração sobre a inovação e o crescimento económico, 
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de forma a conseguir construir uma base de dados para posteriormente realizar a meta-

análise. 

A partir deste estudo, espera-se que seja possível identificar as principais divergências 

que existem na literatura e conseguir chegar a uma conclusão, pois essa foi a grande 

motivação para começar a estudar a relação entre a imigração, inovação e crescimento 

económico. 

A meta-análise realizada revela que, em média, a imigração tem um efeito positivo 

sobre a inovação e crescimento económico. Assim sendo,  conclui-se que: quanto mais forte 

for o efeito reportado da imigração sobre a inovação e o crescimento, mais citações tende a 

ter o respetivo estudo; o efeito da imigração sobre a inovação é mais forte  do que o efeito 

sobre o crescimento económico; quanto mais observações o estudo tiver menor será o efeito 

reportado; a estimativa do efeito da imigração é sensível à maneira como a imigração é 

medida; e por fim, o efeito tenderá a ser mais baixo quando é usada a empresa como unidade 

de análise. Por outro lado, o estudo revelou que a existência de imigrantes qualificados não 

vem necessariamente potenciar a inovação. 

Esta dissertação terá a seguinte estrutura: após a introdução, na secção 1, será 

apresentada uma breve revisão da literatura sobre o tema em estudo. De seguida, é possível 

encontrar a secção 3, com a metodologia, onde é feito um enquadramento sobre o conceito 

da meta-análise e os seus procedimentos. Na secção 4, serão apresentadas estimativas dos 

efeitos médios da imigração sobre a inovação e será efetuado um teste à existência de 

publication bias. Na secção 5, serão apresentadas algumas das razões que explicam a 

discrepância nos resultados da literatura empírica. Por último, são apresentadas as conclusões 

do estudo, deixando pistas para investigação futura. 
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2. Revisão de literatura 

Em primeiro lugar, é feita uma apresentação do conceito de imigração e a sua envolvência, 

nos últimos três anos.  

Em segundo lugar, é apresentada uma visão global sobre a literatura onde é explicada 

a relação entre a imigração e a inovação. Neste ponto, são expostos dois argumentos, um 

sobre a relação positiva entre os dois fenómenos e outro que evidencia uma relação negativa 

entre os mesmos. De seguida é esclarecida a relação entre a imigração e o crescimento 

económico.  

Por último, é feito um sumário da literatura onde são apresentadas as conclusões 

sobre a mesma.  

 

2.1 Conceito de Imigração 

A imigração é um fenómeno que tem sido muito estudado na literatura, pois um dos 

principais mecanismos para a difusão do conhecimento é a mobilidade das pessoas (Ozgen 

et al., 2013). Para definir o conceito de imigração são usados os critérios “nacionalidade’’ e 

“país de nascimento’’, ou seja, “um imigrante pode ser definido como alguém que mora no 

país A, mas nasceu no país B’’ (Jensen, 2014, p.241). Segundo uma perspetiva económica, a 

imigração é uma troca internacional, ou seja, é uma prática que envolve trocas de 

conhecimento (Borjas, 2018). A transferência deste conhecimento tem vindo a ganhar 

importância, pois é vista como uma forma de gerar maiores retornos para as empresas e de 

promover a Inovação (Faggian & McCann, 2009). 

A deslocação das pessoas dos seus países nativos para outros países, tem sido cada vez 

mais comum. Atualmente cerca de 3% da população está imigrada e mais de 20% da 

produção mundial é comercializada fora do seu país nativo (M. Bratti, De Benedictis, & 

Santoni, 2014). Segundo o relatório da OCDE (2018), em 2017, cerca de 258 milhões de 

pessoas em todo o mundo viviam fora do seu país de nascimento e cerca de metade viviam 

em países da OCDE, além disso, cerca de 4 milhões de trabalhadores estrangeiros foram 

registados e mais de 3 milhões de estudantes internacionais estavam matriculados no ensino 

superior nos países da OECD. No entanto, os estudos indicam que os fluxos migratórios 

diminuíram em 2017, menos 5% face a 2016, sendo que este declínio ficou a dever-se a países 

como a Alemanha, Suécia, Áustria e Finlândia (OCDE, 2018). Este declínio na imigração 
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prendeu-se com a chegada dos refugiados, que começou em 2015/2016, e que revelou ser 

uma crise para muitos países, pois muitos deles não conseguiam ‘’lidar com um fluxo de 

entrada tão grande e imprevisto de pessoas a precisarem de proteção’’ (OCDE, 2018, p.9). 

No relatório apresentado pela OCDE (2018), são apresentados dois grupos de 

Imigrantes, os permanentes e os temporários. Em primeiro lugar existem os imigrantes 

permanentes, que apresentam um aumento de 7% nos fluxos permanentes, sendo o destino 

preferido destes os Estados Unidos, que em 2016, contaram com uma entrada de 1,2 milhões 

de novos imigrantes (OCDE, 2018). Nesse mesmo ano, houve um aumento muito 

significativo nos fluxos migratórios permanentes para a Alemanha, que se traduziu num 

amento de mais 50% em relação ao ano anterior, sendo que isto se ficou a dever, , 

essencialmente à entrada de refugiados (OCDE, 2018). Existe também a migração familiar, 

que é apontada como o canal mais importante, pois simboliza 38% do total da migração 

permanente, contando com mais de 1,8 milhões de novos imigrantes (OCDE, 2018). Por 

fim, existem os imigrantes temporários, que são contratados para responder a necessidades 

específicas, ou seja, os “trabalhadores sazonais, turistas de trabalho, estagiários, trabalhadores 

destacados e TICs’’ (OCDE, 2018, p.25). 

Os imigrantes, por norma, procuram sítios onde as condições oferecidas são melhores 

e mais favoráveis para as suas vidas (Jahn & Steinhardt, 2016), embora quase todos os países 

tenham condições específicas, ou seja, barreiras que selecionam a entrada. Normalmente, a 

seleção é feita com base em características específicas, como por exemplo as habilidades 

educacionais, onde se consegue fazer uma seleção segundo as necessidades da empresa 

(Jensen, 2014). Assim sendo, todos os anos, os critérios de seleção são revistos com o intuito 

de serem melhorados (OCDE, 2018) e conseguirem atrair mais high-skilled imigrantes. 

 Na figura 1, é possível ver um quadro síntese sobre a imigração. 
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Figura 1: Conceito de Imigração 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

2.2 Relação entre a Imigração e a Inovação  

Existe uma relação entre a imigração e a inovação, dado que inovar é todo o processo de 

fazer um produto novo ou de melhorar um já existente (OECD & Eurostat, 2018), ou seja, 

a inovação pode ser vista como o resultado da interação entre o capital humano e a evolução 

do conhecimento (Faggian & McCann, 2009). Isto quer dizer que, a imigração pode ser “um 

catalisador para a inovação’’(Jensen, 2014, p.240). Segundo Pholphirul and Rukumnuaykit 

(2017), um número muito significativo de estudos empíricos têm sido feitos para explicar os 

efeitos positivos e negativos da imigração na Inovação. No entanto, as conclusões obtidas 

nos diversos estudos existentes sobre o tema divergem, pelo que não é um tema consensual. 

 

2.2.1 Impacto Positivo da Imigração na Inovação 

Na literatura, existem vários estudos que identificam uma relação positiva (Maré, 2011) entre 

a presença dos imigrantes e o nível da Inovação nas empresas (Pholphirul & Rukumnuaykit, 
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2017), onde as conclusões demonstram que a inovação pode ser estimulada pelos imigrantes 

(Foley & Kerr, 2013). Jahn and Steinhardt (2016), argumentam a favor da imigração, dizendo 

que este fenómeno promove o crescimento económico através da inovação (Islam et al., 

2017). Assim sendo, é possível afirmar que existe uma correlação positiva entre a inovação e 

a diversidade cultural (Ozgen, Nijkamp, & Poot, 2017) e que, por sua vez, a inovação vai 

potenciar o crescimento económico (Ager & Brueckner, 2018). 

 “O Movimento das pessoas é uma das principais maneiras pelas quais o 

conhecimento tácito se move entre as regiões’’ (Jensen, 2014, p. 240), ou seja, a imigração é 

um fenómeno que vem promover a troca do conhecimento que foi ganho através da 

experiência de trabalho e que posteriormente vai ser partilhado de forma a ajudar outros 

trabalhadores. Os imigrantes, trazem consigo experiências e conhecimentos que são 

adquiridos nas suas culturas e nas suas envolventes, e por isso quando chegam ao novo 

destino acontece o chamado “cross-border flow of ideas’’ (Jensen, 2014) com os nativos daquele 

país. Isto é importante, pois vai estimular diferentes modos de abordar os problemas e de 

resolvê-los, o que implica diferentes  formas de pensar; consequentemente vai potenciar uma 

sinergia muito positiva entre diferentes culturas e as diferentes abordagens na resolução de 

problemas (Bosetti, Cattaneo, & Verdolini, 2015). 

De acordo com Gagliardi (2015), existem dois benefícios que estão relacionados com 

o aumento do stock de capital humano. Em primeiro lugar, o facto de haver um benefício 

direto no que toca ao acesso muito mais facilitado a novas ideias, métodos de trabalho e 

outras metodologias usadas noutros países, ou seja, o fenómeno da diversidade cultural 

(Ozgen, Peters, Niebuhr, Nijkamp, & Poot, 2014). E, em segundo lugar, um efeito mais 

indireto, relacionado com o “surgimento de externalidades valiosas devido à acumulação de 

capital humano em contextos espaciais específicos (trabalhando através de interações 

informais e contactos face a face)’’ (Gagliardi, 2015, p.774). Isto mostra como os benefícios 

da disponibilidade de um novo conhecimento, podem variar consoante a maneira como a 

“heterogeneidade nas características das empresas, a tipologia das atividades e as condições 

contextuais’’ (Gagliardi, 2015, p.774) são geridas. 

Segundo Massimiliano Bratti and Conti (2018), se os trabalhadores imigrantes forem 

qualificados, trazem conhecimento tecnológico (Peri, 2005), cultura e empreendedorismo 

(Lee & Eesley, 2018) diferentes, o que vai promover a criatividade e consequentemente a 

inovação. Um dos mecanismos diretos pelo qual a imigração pode promover e melhorar a 
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inovação, diz respeito à entrada de imigrantes com habilidades educacionais, os chamados 

high-skilled , que são selecionados com base nos seus currículos (Jensen, 2014). Estes, como 

têm qualificações, vão promover e aumentar a pesquisa que é feita nas empresas e, assim, a 

inovação (Jensen, 2014). A diversidade no meio empresarial é cada vez mais importante, pois 

vai fomentar novas formas de pensar e de trabalhar (Jensen, 2014), ou seja, vão 

complementar o progresso tecnológico (Islam et al., 2017) e incentivar as empresas a 

inovarem o mais rápido possível (Pholphirul & Rukumnuaykit, 2017). 

Fassio et al. (2019), defendem que os imigrantes com qualificações têm um efeito 

muito positivo sobre a inovação, no entanto, este efeito difere entre as diversas indústrias, 

sendo que, normalmente é maior em indústrias com maior diversidade étnica. Segundo 

Bosetti et al. (2015), os imigrantes high-skilled que têm empregos altamente qualificados, têm 

um impacto muito positivo na inovação, pois aumentam a produtividade média dos 

pesquisadores das empresas, nas inovações industrialmente aplicáveis e no conhecimento 

mais abstrato. Assim sendo, os canais de migração que incentivam os imigrantes altamente 

qualificados a virem para outros países trabalhar, os high-skilled, estão a ser reajustados em 

quase todos os países, para que a seleção seja mais fidedigna e para melhorar as condições 

oferecidas (OCDE, 2018). 

Solheim and Fitjar (2018), defendem a teoria de que existe uma forte relação entre o 

facto de haverem parcerias internacionais e a probabilidade de inovar produtos, ou seja, 

quanto mais parcerias internacionais, mais inovação é feita. Sendo que existe mais 

probabilidade de haverem parcerias internacionais se a empresa tiver trabalhadores 

estrangeiros qualificados, pois a diversidade educacional vai fazer com que a empresa esteja 

mais disposta a receber mais ideias, pontos de vista e conhecimento do exterior, e assim 

conseguir produzir mais inovação dentro da empresa (Bogers, Foss, & Lyngsie, 2018). 

Segundo o estudo realizado por Jensen (2014), nos Estados Unidos, “os imigrantes 

são responsáveis por 24% das patentes (o que representa o dobro da sua parcela da 

população)’’ (Jensen, 2014, p.243), sendo que estas patentes surgem maioritariamente devido 

aos imigrantes formados nas áreas da ciência e engenharia. Isto quer dizer que “um aumento 

de um ponto percentual na participação de imigrantes universitários implica um aumento de 

6,1% nas patentes per capita’’ (Jensen, 2014, p.244). Conforme os estudos de Jahn and 

Steinhardt (2016), estes também chegam à conclusão de que existe um impacto 

significativamente positivo da imigração na inovação, uma vez que o mesmo está diretamente 
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relacionado com o aumento do número de patentes registadas, o que indica que a vinda 

destas pessoas incentiva e promove mais registos de patentes. Segundo Chellaraj, Maskus, 

and Mattoo (2008), existe uma forte correlação entre os estudantes pós-graduados e o 

número de patentes concedidas, ou seja, quanto mais estudantes de pós-graduação então 

mais patentes serão concedidas a instituições universitárias e não universitárias. Assim sendo, 

a diversidade étnica vai facilitar e potenciar a atividade de patenteamento das empresas de 

várias formas: vai aumentar o requerimento de patentes, o que vai aumentar o número total 

de pedidos das mesmas, e por fim, vai potenciar as áreas tecnológicas (Parrotta et al., 2014). 

Ferrucci and Lissoni (2019) defendem que a diversidade cultural está positivamente 

correlacionada com a qualidade das patentes, ou seja, quanto mais a equipa tiver 

trabalhadores de étnias diferentes, mais qualidade terão as patentes devido aos diferentes 

mindsets. 

As Universidades têm um papel relevante e significativo para a inovação regional, pois 

são estas instituições que vão formar os futuros trabalhadores que vão para outras regiões, e 

que por sua vez, irão promover a inovação regional dessa cidade (Faggian & McCann, 2009). 

No caso dos estudantes estrangeiros, estes têm um impacto muito positivo na inovação, pois 

contribuem muito para a produção de conhecimento, o que por sua vez vai potenciar a 

inovação académica (Stuen, Mobarak, & Maskus, 2012). Segundo a OCDE (2018), em 2017 

“cerca de 3,3 milhões de estudantes internacionais foram matriculados num sistema de 

ensino superior de um dos países da OCDE, 8% acima do ano anterior’’(OCDE, 2018, p.19), 

no entanto, os estudos mais recentes indicam que, em 2016, houve um declínio de cerca de 

27% no número de autorizações para estudar nas universidades. O número de alunos 

internacionais, em 2015, representava 9% do total de alunos inscritos nos estabelecimentos 

do ensino superior da OCDE, mais precisamente 14% do total de alunos matriculados nos 

cursos dos mestrados e 24% inscritos em doutoramento (OCDE, 2018). Atualmente, o país 

que mais recebe estudantes internacionais é os Estados Unidos, contando com cerca de 900 

000 estudantes estrangeiros inscritos no ensino superior, seguido da “Inglaterra (430 000), 

Austrália (295 000), França (240 000) e Alemanha (230 000)’’ (OCDE, 2018, p.31). 

Concluindo, a diversidade educacional é importante, pois é sinónimo de diferentes mindsets 

e, por isso, empresas com maior diversidade educacional têm mais probabilidade de inovar 

(Østergaard, Timmermans, & Kristinsson, 2011). 
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 O fator idade também é importante, pois a questão da juventude dos imigrantes 

(Ozgen et al., 2013), pode ter uma relação positiva com a promoção da inovação, uma vez 

que os mais jovens normalmente têm mais mobilidade, ou seja, conseguem adaptar-se 

melhor aos novos sítios, empregos e tarefas e, por sua vez, têm mais energia para 

conseguirem ser mais eficazes e eficientes do que os restantes trabalhadores. Os imigrantes 

mais jovens, são também conhecidos por serem mais criativos, pois estão mais atentos e têm 

mais contacto com as novas tendências, por isso têm uma mentalidade muito mais aberta e 

uma maior capacidade e à vontade para propor ideias inovadoras, o que vai promover a 

Inovação (Ozgen et al., 2013). 

Na tabela 1, estão resumidos os argumentos dos autores citados nesta secção sobre 

o impacto positivo dos imigrantes na inovação. 

 

Tabela 1: Argumentos dos Autores que defendem que a imigração potencia a inovação 

Fonte: Elaboração própria 

 

ESTUDOS ARGUMENTOS 

JAHN & 

STEINHARDT (2016) 

As estimativas feitas no estudo, não evidenciam nenhum impacto negative da 

imigração na inovação. Sugere que o efeito positivo dos Alemães qualificados 

superou o impacto negativo dos não qualificados. 

JENSEN (2014) 

Defende que embora não seja uma evidência universal, a partir deste estudo 

conclui que a imigração de trabalhadores qualificados tem impacto na 

inovação. 

AGER AND 

BRUECKNER (2018) 

A diversidade genética dos imigrantes é significativamente correlacionada 

positivamente com as medidas dos EUA, no que toca ao desenvolvimento 

económico dos municípios. 

LEE AND EESLEY 

(2018) 
A imigração potencia o empreendedorismo nos EUA. 

PERI (2005) Os fluxos migratórios têm um efeito positivo sobre a atividade inovadora. 

ØSTERGAARD ET 

AL. (2011) 

Se existir diversidade educacional entre os imigrantes,  então a empresa tem 

mais probabilidade de inovar. 

BOGERS ET AL. 

(2018) 

A diversidade educacional dos funcionários está relacionada com o nível de 

abertura da empresa. 
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ISLAM ET AL. (2017) 

Os resultados do estudo concluem que, os imigrantes contribuem para a 

inovação e para a economia do país que os acolhe. Assim sendo, os imigrantes 

potenciam assim, o progresso tecnológico e o crescimento da produtividade. 

FERRUCCI AND 

LISSONI (2019) 

Equipas de trabalhadores onde existe diversidade cultural têm mais 

probabilidades de fazerem patentes com mais qualidade, ou seja, a diversidade 

cultural está positivamente correlacionada com a qualidade das patentes. 

FOLEY AND KERR 

(2013) 

O estudo conclui que, o aumento da participação da inovação de uma empresa 

com inventores de etnias diferentes está associado a aumentos na participação 

da atividade em empresas afiliadas de países dessas etnias. Inovadores de etnias 

diferentes potenciam a desintegração da atividade inovadora através de 

fronteiras, o que vai permitir novas afiliações. 

FASSIO ET AL. (2019) 
Imigrantes high-skilled têm um efeito positivo sobre a inovação, no entanto 

difere entre as diversas indústrias. 

OZGEN ET AL. (2017) Existe uma correlação positiva entre a inovação e a diversidade cultural. 

BOSETTI ET AL. 

(2015) 

Os resultados deste estudo, sugerem que os esforços políticos para 

persuadirem os imigrantes qualificados Europeus a virem ocupar cargos de 

empregos qualificados, como os que são apresentados na Estratégia Europa 

2020, vai promover a competitividade da EU na inovação. 

PARROTTA ET AL. 

(2014) 

A diversidade étnica vai facilitar e potenciar a atividade de patenteamento das 

empresas. 

MARÉ (2011) 
Existe uma relação positiva entre as características da força do trabalho local e 

os resultados da inovação. 

(GAGLIARDI, 2015) 

O artigo conclui que a imigração tem impacto na Inovação. Os resultados 

mostram que, a natureza do processo inovador e a tipologia de atividades 

inovadoras desempenhadas por locais vão desempenhar um papel 

fundamental na relação entre os imigrantes e a inovação. 

OZGEN ET AL. (2014) 
A diversidade cultural dos funcionários das empresas tem uma correlação 

positive com a inovação de produtos. 

STUEN ET AL. (2012) 
Os estudantes internacionais contribuem para a produção de conhecimento. 

FAGGIAN & 

MCCANN (2009) 

A entrada de universitários altamente qualificados numa região vai promover 

a inovação. 

SOLHEIM AND 

FITJAR (2018)  

Empresas com trabalhadores estrangeiros qualificados têm mais 

probabilidade de terem parcerias internacionais, o que vai potenciar mais 

inovação de produto. 

CHELLARAJ ET AL. 

(2008)  

Estudantes de pós graduação têm um impacto positivo na concessão de 

patentes para instituições universitárias e não universitárias. 

MASSIMILIANO 

BRATTI AND CONTI 

(2018) 

Se os trabalhadores imigrantes forem qualificados, trazem conhecimento, 

cultura e empreendedorismo diferentes, o que vai promover a criatividade e 

consequentemente a inovação. 
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2.2.2 Impacto Negativo da Imigração na Inovação 

Por outro lado, existem estudos que revelam que o impacto da imigração na inovação e no 

crescimento económico é negativo. Segundo Ozgen et al. (2013), este impacto negativo vai 

de encontro com a teoria económica neoclássica, ‘”que prevê que quando há uma abundância 

de trabalhadores migrantes com salários mais baixos’’, as empresas tendem a desenvolver 

estratégias de expansão onde são utilizadas tecnologias para produzir intensivamente, ou seja, 

isto implica menos recursos e por isso menos pessoas dedicadas à inovação. 

 Conforme Jensen (2014), a maior parte dos imigrantes high-skilled, são das áreas da 

ciência, tecnologia, matemática e engenharia, sendo que este tipo de conhecimento é mais 

facilmente transferido através de pessoas da mesma região, ou seja, pessoas que vêm de fora 

não conseguem transmitir esses conhecimentos devido às diferenças institucionais e 

culturais, como é o caso dos advogados que para praticarem a sua profissão no estrangeiro é 

muito mais complicado porque os códigos são diferentes e por isso as leis não são iguais. 

Para estes imigrantes qualificados existem muitos incentivos e muitas opções para voltarem 

para os seus países, ou seja, os seus países nativos criam programas para incentivar estas 

pessoas a voltarem para “casa’’ com o intuito de virem enriquecer a economia e promover a 

inovação regional (OCDE, 2018). Segundo Ozgen et al. (2013), “a mobilidade residencial e 

laboral leva a uma menor segregação espacial’’(Ozgen et al., 2013, p.5), o que implica menos 

relações interculturais, uma menor mobilidade espacial e menos transferências de 

conhecimento entre os trabalhadores. 

O fator da língua é muito importante neste tema, porque é através da língua que as 

pessoas interagem, trocam impressões, conhecimentos e experiências. Caso os imigrantes 

não consigam falar a mesma língua dos nativos, será mais complicado para se integrarem no 

novo país. Estes fatores, serão sinónimos de mais custos para a empresa que os recebe, 

menos confiança e menos cooperação entre colegas, ou seja, menos inovação e, 

consequentemente, menos crescimento económico (Massimiliano Bratti & Conti, 2018). 

Este fator poderá ser visto também como um potenciador de conflitos entre os funcionários 

e como um meio de promover a descriminação (Ozgen et al., 2013). 

Os imigrantes low-skilled, isto é, os estrangeiros que não têm habilidades educacionais, 

normalmente são contratados para mão-de-obra, como é o caso dos países em 

desenvolvimento, onde os imigrantes são pagos com salários mais baixos e contratados com 

o propósito de aumentar a produção. No entanto, a longo prazo, vão conseguir trazer mais 
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competitividade, mas não vão potenciar a inovação (Pholphirul & Rukumnuaykit, 2017). 

Estudos feitos na Tailândia, um país em desenvolvimento, onde a maior parte dos imigrantes 

contratados não têm qualificações e por isso são mais baratos, indicam que contratar este 

tipo de imigrantes impede o investimento em I&D nas empresas, pois embora a curto prazo 

venha a promover uma competitividade de custos, a longo prazo vai trazer impactos 

negativos na inovação (Pholphirul & Rukumnuaykit, 2017). 

 Na tabela 2, estão resumidos os argumentos dos autores citados nesta secção sobre 

o impacto negativo dos imigrantes na inovação. 

 

Tabela 2: Argumentos dos Autores que defendem que a imigração não promove inovação 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

2.3 A imigração e o Crescimento Económico 

Segundo a literatura, existe uma relação entre a imigração e o crescimento económico, ou 

seja, é possível afirmar que os imigrantes têm impacto no crescimento económico (Borjas, 

2018). Este fenómeno acontece através de 3 canais: via impacto positivo dos imigrantes na 

inovação, via aumento da mão-de-obra e, por último, via promoção do capital humano. 

O fenómeno da imigração, como já foi referido na secção 2.1, pode permitir uma 

troca de conhecimentos, aptidões e competências e, por isso, tem impacto na Inovação. 

ESTUDOS ARGUMENTOS 

MASSIMILIANO BRATTI 

& CONTI. (2018) 

Não encontra evidências de efeitos negativos ou positivos dos imigrantes 

na inovação. 

OZGEN ET AL. (2013) 
Os trabalhadores estrangeiros têm um impacto negativo na inovação da 

empresa. Este resultado é sustentado pela teoria económica neoclássica, 

que defende que quando há muitos trabalhadores imigrantes com salários 

mais baixos, as empresas não vão desenvolver estratégias de inovação, 

mas sim estratégias de expansão que utilizem tecnologias para 

produzirem em massa através da mão-de-obra. 

PHOLPHIRUL & 

RUKUMNUAYKIT (2017) 

Imigrantes low-skilled não vão promover Inovação, só vão promover 

redução de custos e mais competitividade local. 
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Assim, sendo o efeito positivo, ou seja se a imigração tiver um impacto positivo na inovação, 

os nativos vão conseguir beneficiar dos conhecimentos dos imigrantes (Lucas Jr, 1988) e, 

desta forma, promover a inovação, incentivando o progresso tecnológico e, por conseguinte, 

o crescimento económico.  

A imigração vai fazer com que exista um aumento do fator trabalho, e tal, será 

sinónimo de, pelo menos, um efeito sobre o crescimento económico, pois haverá um 

aumento imediato na produção. Se esta mão-de-obra trouxer capital humano qualificado vai 

também potenciar dinamicamente o crescimento económico. 

Segundo Lucas Jr (1988), a acumulação de capital humano apresenta rendimentos 

marginais constantes e não decrescentes, sendo que esta acumulação a nível individual vai 

produzir, a nível global, uma externalidade positiva. Assim, é possível concluir que quanto 

mais elevado for o capital humano, mais elevada será a produtividade individual o que será 

sinónimo de maior eficácia, mais competitividade e, por isso, mais crescimento económico. 

É possível concluir, que caso a imigração tenha um impacto positivo na inovação, 

este fenómeno vai gerar um aumento no capital humano, o que vai fazer com que aumente 

o progresso tecnológico (Islam et al., 2017), pois este depende muito da existência de capital 

humano. Ora havendo mais conhecimento então haverá mais crescimento económico no 

país que recebe os imigrantes, ou seja, existe uma relação positiva entre a imigração e o 

crescimento económico. 

 

2.4 Resumo da Literatura 

Sumariando as conclusões da literatura, é possível verificar que a maior parte dos imigrantes 

vêm de países em desenvolvimento para países desenvolvidos, e que estes podem ser low-

skilled ou high-skilled. No caso dos imigrantes sem qualificações, os low-skilled, estes fazem com 

que os salários e os custos de produção diminuam o que pode provocar dois mecanismos, o 

primeiro onde é libertada mão-de-obra da produção para a inovação o que faz com que o 

impacto seja positivo. E um segundo mecanismo, onde não existe interesse em inovar, e por 

isso o impacto é negativo, pois o objetivo é simplesmente maximizar a produção para 

diminuir custos e promover mais competitividade.  

Por outro lado, os imigrantes high-skilled, que como foi possível perceber através da 

revisão de literatura, normalmente têm um impacto positivo na inovação e no crescimento 
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económico, no entanto, podem também ser subvalorizados, ou seja, apesar de terem 

qualificações podem não estar a trabalhar segundo as suas áreas de formação, isto deve-se 

muito à mais recente crise dos refugiados, pois os imigrantes vêm das suas cidades e não são 

devidamente aproveitados, e assim não conseguem promover inovação. Estas conclusões 

estão expressas na figura número 2. 

 

Figura 2: Conclusões da Literatura 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Assim sendo, o objetivo deste estudo é então clarificar o impacto do fenómeno da 

imigração na inovação e o consequente crescimento económico, visto não haver um 

consenso na literatura sobre o efetivo efeito. Segundo Faggian and McCann (2009), no 

contexto de estudos da inovação, ainda não foi muito estudado o potencial da imigração, ou 

seja, o mecanismo que estimula a transferência do conhecimento, ou seja, é importante 

estudar o impacto da imigração na inovação e no crescimento económico. 
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3. Metodologia 

Nesta secção será apresentada a metodologia usada para a investigação, onde será 

apresentado o conceito de meta-análise e os seus procedimentos. Será apresentada a 

metodologia, recolha de literatura e critérios de seleção. 

 

3.1 Conceito Meta-análise 

A meta-análise é um “método quantitativo de revisão de literatura’’ (P. C. Neves et al., 2016), 

onde os procedimentos estatísticos são utilizados para combinar resultados distintos e assim 

conseguir explicar conclusões divergentes sobre os mesmos estudos. O objetivo da meta-

análise é conseguir identificar padrões, discordâncias e outras relações que consigam explicar 

o porquê do fenómeno acontecer de tal maneira (P. C. Neves et al., 2016). 

 É vantajoso usar esta metodologia quantitativa, pois vai evitar erros, subjetividade, 

interpretações mal construídas e conclusões distorcidas, uma vez que a meta-análise 

consegue reunir e resumir todos os estudos feitos sobre o mesmo assunto e através disso 

chegar a uma conclusão bem formulada. Esta metodologia, oferece um conjunto de 

ferramentas úteis que permitem extrair informações quantitativas a partir de um conjunto de 

estudos primários, sendo utilizada em várias áreas de investigação. Segundo Forza and Di 

Nuzzo (1998), a meta-análise analisa as diferenças entre os estudos e examina a variação dos 

resultados em termos dos seus componentes. 

Assim sendo, uma meta-análise da literatura empírica sobre o impacto da imigração na 

inovação e no crescimento económico é essencial, porque vai ajudar a compreender os 

resultados divergentes e as conclusões diferentes dos vários estudos que já foram feitos ao 

longo dos anos, através de uma abordagem quantitativa, o que vai permitir chegar a uma 

conclusão coesa e objetiva.  

A partir deste estudo, espera-se que seja possível perceber algumas divergências que 

existem na literatura e conseguir chegar a uma conclusão, pois foi a grande motivação para 

começar a estudar a relação entre a imigração, inovação e o crescimento económico. 

 

3.2. Recolha de Literatura e Critérios de Seleção 

Para fazer a meta-análise será preciso recolher um número significativo de estudos empíricos 

feitos sobre o impacto da imigração sobre a inovação e o crescimento económico, para 

conseguir construir uma base de dados e realizar a análise. Esta etapa é muito importante, 

pois numa meta-análise, a unidade de análise são os estudos recolhidos e os dados são os 
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resultados estatísticos desses mesmos estudos (Forza & Di Nuzzo, 1998), isto é a recolha de 

literatura para criar uma base de dados é fundamental. 

Por isso, na primeira fase, foi feita uma pesquisa de artigos científicos nas bases de 

dados Web of Science e Scopus, através de palavras chaves como: “immigration’’, “innovation’’ e 

“economic growth’, e das expressões “impact of  immigration on innovation’’ e “impact of  immigration 

on economic growth’’. Assim sendo, foram obtidos 88 artigos, sendo que estes resultados foram 

obtidos através de pesquisas realizadas em maio de 2019. 

Após esta pesquisa, foi necessário fazer uma seleção, pois só serão incluídos no estudo, 

artigos empíricos com relevância para o estudo em análise. 

Assim sendo, visto este trabalho ter o objetivo de recolher estimativas do impacto da 

imigração na inovação e no crescimento económico em artigos empíricos, os artigos teóricos 

foram excluídos.  

Concluída a triagem, foram reunidos 23 artigos potencialmente elegíveis para fazer a 

meta-análise, como podemos ver na tabela 5; foram recolhidas 685 estimativas todas de 

estudos realizados em países desenvolvidos, à exceção de 36, que foram feitas num país em 

desenvolvimento, na Tailândia (Pholphirul & Rukumnuaykit, 2017). O método mais 

utilizado para estimar é o OLS e a estrutura de dados mais recorrente é a cross section.  

Como os estudos usam medidas diferentes para medir o impacto da imigração na 

inovação, os coeficientes de regressão não são diretamente comparáveis. Assim, o effect size 

não é exatamente o coeficiente obtido diretamente de cada estudo, mas sim o coeficiente de 

correlação parcial, r. Este coeficiente vai tornar os effect sizes independentes das métricas 

usadas nos estudos primários (Ugur, 2014). Ou seja: 

𝑟𝑖 = 𝑡𝑖 / √𝑡𝑖
2 + 𝑑𝑓𝑖                                                (1) 

e o seu desvio padrão:  

𝑠𝑒𝑟𝑖 = √(1 − 𝑟𝑖
2)/𝑑𝑓𝑖                                                (2) 

 

onde 𝑡𝑖  e 𝑑𝑓𝑖  são a estatística-t e os graus de liberdade associados às estimativas feitas nos 

estudos sobre o efeito da imigração na inovação e no crescimento económico, 

respetivamente.  

 Na tabela 3, é possível ver um resumo dos estudos usados na meta-análise e com 

algumas das suas características. 
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Tabela 3: Quadro resumo dos artigos usados na meta-análise 

Fonte: Elaboração própria 

Estudo 
Nº de 

estimativas 

Média dos 
coeficientes 
estimados  

Estrutura dos 
Dados 

Método de 
Estimação 

Bosetti et al. (2015) 12 0.581 Cross Section OLS e 2SLS 

Massimiliano Bratti & Conti (2018) 31 0.075 Cross Section OLS e 2SLS 

Faggian & McCann (2009) 12 0.279 Cross Section 3SLS 

Gagliardi (2015) 14 0.089 Cross Section OLS e 2SLS 

Jahn & Steinhardt (2016) 1 -0.060 Cross Section OLS 

Ozgen et al. (2013) 36 -0.0008 Cross Section OLS 

Fassio et al. (2019) 6 0.044 Cross Section 
OLS e GMM-

SYS 

Ager & Brueckner (2018) 3 0.371 Cross Setion OLS 

Lee & Eesley (2018) 65 0.006 Cross Section OLS 

Solheim & Fitjar (2018) 12 0.038 Cross Section OLS 

Chellaraj et al. (2008) 24 0.047 
Dados 
Temporais 

OLS 

Stuen et al. (2012) 27 0.042 Cross Section OLS e LML 

Ozgen et al. (2017) 28 -0.011 
Dados 
Temporais 

OLS 

Ozgen et al. (2014) 48 0.003 Dados em Painel 
OLS,  2SLS, RE e 

FE 

Maré (2011) 44 0.023 Cross Section OLS 

Parrotta et al. (2014) 163 0.008 DadosTemporais OLS 

Foley & Kerr (2013) 25 0.042 Cross Section OLS 

Ferrucci & Lissoni (2019) 52 0.158 Cross Section OLS 

Islam et al. (2017) 8 0.059 Cross Section OLS 

Bogers et al. (2018) 4 0.152 Cross Section OLS 

Østergaard et al. (2011) 7 0.007 Cross Section OLS 

M. C. Bratti, Chiara (2014) 45 0.117 Cross Section OLS e 2SLS 

Peri (2005) 4 0.224 Cross Section OLS 

Pholphirul & Rukumnuaykit (2017) 36 -0.017 Cross Section OLS 
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4. Teste à presença de publication bias e estimação do efeito médio da 

imigração na inovação 

Neste capítulo, será estimado o efeito médio da imigração na inovação e no crescimento 

económico e posteriormente será verificado se existe publication bias nos artigos selecionados 

para a meta-análise. 

  O termo publication bias, refere-se ao enviesamento de publicações, isto é,  distorções 

de resultados empíricos (Stanley, 2005). A forma mais comum de publication bias  ocorre 

quando os autores dos artigos e os editores das revistas científicas tendem a dar preferência 

a resultados estatisticamente significativos, que são vistos como mais apelativos para o leitor 

(Stanley, 2005). Isto constitui um problema, pois a exclusão dos resultados que não são 

significativos leva a que as estimativas produzidas não sejam confiáveis e, por isso, as 

conclusões dos artigos não são tão cientificamente corretas, pois os resultados tendem a ser 

distorcidos (Stanley, 2005). 

 Assim sendo, a presença de publication bias, tem sido muito testada em meta-análises. 

Para conseguir detetar se existe ou não, enviesamentos na literatura, é usada a técnica funnel 

plot (Stanley, 2005). O nome do gráfico deve-se à forma que este assume quando não existe 

enviesamento da publicação, pois assume uma espécie de funil invertido. No eixo vertical 

estão as estimativas de precisão (que corresponde ao inverso do desvio padrão) e, no eixo 

horizontal, as estimativas do effect size. Caso não exista enviesamento da publicação, então as 

estimativas irão variar aleatoriamente em torno do do effect size médio, aparecendo uma 

espécie de funil invertido. Por outro lado, se houver presença de publication bias, o gráfico será 

assimétrico (Stanley, 2005), em especial na base.  
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Figura 3: Funnerl Plot 

Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico não parece ser muito conclusivo quanto à existência ou não de publication bias. Para 

chegarmos a um resultado mais objetivo, podemos estimar uma regressão dos effect sizes nos 

respetivos desvios padrões:  

𝒓𝒊 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝒔𝒆𝒓𝒊 + 𝒆𝒊                                                  (4) 

Nesta regressão, 𝒓𝒊  é o coeficiente de correlação parcial de cada estimação dos estudos 

primários e 𝒔𝒆𝒓𝒊 o respetivo desvio padrão. Na presença de publication bias, os estudos com 

desvios padrões mais elevados tenderão a apresentar estimativas de 𝒓𝒊 mais altas, de modo a 

obterem resultados estatisticamente significativos; existirá assim uma correlação positiva 

entre 𝒓𝒊 e 𝒔𝒆𝒓𝒊. Se não houver publication bias, não existirá uma correlação entre 𝒓𝒊 e 𝒔𝒆𝒓𝒊 . 

Assim, o teste simples de significância individual à variável 𝒔𝒆𝒓𝒊 permite averiguar se existe 

ou não publication bias. Já a estimativa do parâmetro 𝜶𝟎 representa a estimativa do efeito 

médio da imigração (Stanley, 2005).  

A estimação da regressão (4) por OLS apresenta dois problemas (Ugur et al., 2016). O 

primeiro problema é a presença de heteroscedasticidade, pois a VAR(𝒆) não é constante, 

dado que depende das características de cada estudo primário. A solução para este problema 

passa por dividir os dois membros da regressão (4) por 𝒔𝒆𝒓𝒊, obtendo-se:   

𝒕𝒊 = 𝜶𝟎𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 + 𝜶𝟏 + 𝒗𝒊                                      (5) 

onde ti=ri/seri é a estatística t retirada dos estudos primários, e a precisão=1/seri. 
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O segundo problema é a questão da auto-correlação entre as observações do mesmo artigo, 

ou seja, a chamada dependência estatística, pois as observações são retiradas do mesmo 

estudo e por isso apresentam os mesmos conjuntos de dados, horizonte temporal ou 

métodos de estimação, pelo que é muito provável estarem correlacionadas. Este problema 

pode ser resolvido a partir de modelos hierárquicos, onde as observações (estimativas dos 

estudos primários) estão agrupadas de acordo com características semelhantes (cada grupo 

corresponde a um estudo). Nestes modelos, considera-se que os coeficientes têm uma 

componente fixa, comum a todos os grupos, e uma componente aleatória, que varia de grupo 

para grupo (P. C.; Neves & Sequeira, 2018).  

A tabela 4, apresenta os resultados da regressão (4). Assim sendo, 𝜶𝟏 não é estatisticamente 

diferente de zero, o que significa que não existe publication bias na literatura recolhida para 

estimar o impacto da imigração na inovação e no crescimento económico. Este resultado só 

vem confirmar os indícios obtidos a partir da inspeção visual do funnel plot. O coeficiente 

associado à precisão é positivo e estatisticamente diferente de zero, o que significa que o 

efeito médio da imigração na inovação é positivo e significativo. 

 

Tabela 4: Estimação da Equação (4) 

Fonte: Elaboração própria 

Coeficientes Modelo Hierárquico 

Precisão 0.368** (0.149) 

Constante -25.474 (16.736) 

  

Variâncias dos efeitos aleatórios  

Var(Precisão) 0.316 

 [0.148; 0.674 

Var(Constante) 6458.281 

 [3630.822; 11487.59] 

Var(resíduos) 88.702 

 [79.529; 98.933] 

  

N. obs. (Nº. Estudos) 685 (24) 

Log likelihood -2626.265 

  
Notas: A variável dependente é t; todas as variáveis moderadoras são divididas por seri; os desvios-padrões dos 
coeficientes estão entre parenteses curvos; 95% dos intervalos de confiança para variâncias do efeito aleatório 
estão entre os parenteses retos; Níveis de significância: *** P-value<0.01, ** P-value<0.05, * P-value<0.1.  
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5. Meta-regressão Multivariada 

Nesta seção, será estimada uma meta-regressão multivariada para explicar a heterogeneidade 

nas estimativas dos effect sizes reportadas pelos estudos primários. Logo, será explicado se e 

como é que as características metodológicas dos estudos vão influenciar a estimativa do 

efeito da imigração na inovação e no crescimento económico. 

 Como referido anteriormente, os estudos que foram selecionados para a meta-análise 

diferem notavelmente na estrutura de dados que utilizam, no método usado para estimar o 

impacto da imigração na inovação, no tipo de imigrantes que são analisados e na forma como 

a imigração é medida.  

 Foram consideradas como variáveis moderadoras para a meta-regressão multivariada 

as variáveis que refletem essas e outras diferenças, designadamente: o número de vezes que 

os artigos foram citados, a qualidade da revista, o nível de qualificação dos imigrantes, o 

número de observações, o indicador usado para medir a imigração, o tipo de efeito que é 

analisado, a estrutura de dados e a unidade de análise. Na tabela 5, é feita uma descrição 

detalhada de todas as variáveis moderadoras incluídas na meta-regressão. 

 

Tabela 5: Quadro resumo das variáveis moderadoras 

Fonte: Elaboração própria 

Variável Tipo Descrição Média DV 

Qualidade da 

revista 
Dummy 

1, se o estudo for publicado numa revista do  

primeiro quartil do ranking JCR; 0, caso 

contrário. 

0.425 0.494 

Qualificação dos 

imigrantes 
Dummy 

1, se os imigrantes são high-skilled; 0, caso 

contrário. 
0.815  0.389 

Medida usada 

para medir a 

imigração 

Dummy 

1,se a imigração for medida pela share dos 

imigrantes na população; 

 0, caso contrário. 

0.393 0.488 

IV Método Dummy 
1,se o método de estimação usar variáveis 

instrumentais; 0, caso contrário. 
0.118 0.323 

Inov Dummy 

1,se é estimado o efeito sobre a inovação; 0, se é 

estimado o efeito sobre o crescimento 

económico.  

0.626 0.484 

Número de 

Citações 
Count 

Número de vezes que o artigo foi  

citado 
90.467 103.433 
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Logaritmo do 

Número de 

Observações 

Quantitativa Logaritmo natural do número de observações   

usadas nas estimações. 

3.935 0.951 

Estrutura de 

Dados 
Dummy 

1, se a estrutura de dados for cross section; 0, caso 

contrário. 
0.616 0.486 

Empresas Dummy 1, se a unidade de análise for a empresa; 0, caso 

contrário. 

0.666 0.472 

  

Para a estimação da meta-regressão multivariada, foi utilizado o modelo hierárquico, 

estimado recorrendo ao método da máxima verosimilhança. A título de análise de robustez, 

foi também estimado o modelo hierárquico por máxima verosimilhança restrita, um método 

que tende a reduzir o enviesamento sobretudo em amostras não muito grandes (P. C.; Neves 

& Sequeira, 2018) e o modelo linear por OLS com desvios padrões agrupados por clusters 

(sendo os clusters os artigos). Através da tabela 6 é possível verificar os resultados das 

estimações. 

 

Tabela 6: Quadro resumo das estimativas 

Fonte: Elaboração própria 

Coeficientes: 

Modelo Hierárquico  

c/máxima verosimilhança 

Modelo Hierárquico  

c/ máxima verosimilhança 

restrita 

OLS com Clusters 

Precisão 2.9663*** (0.682) 3.195*** (0.847) 1.231** (0.589) 

Nº de Citações 0.003** (0.001) 0.002 (0.0015) 0.001** (0.0004) 

Qualidade da 

revista 0.140(0.234) 0.109 (0.302) 

 

0.067 (0.040) 

Qualificação dos 

imigrantes -0.183 (0.382) -0.273 (0.477) 

 

-0.125 (0.109) 

Inov 0.009** (0.043) 0.009** (0.004) 0.0249 (0.019) 

Logaritmo do nº de 

observações -0.514*** (0.038) -0.522*** (0.039) 

 

-0.203** (0.094) 

Share dos 

Imigrantes 0.047*** (0.059) 0.048*** (0.006) 

 

0.083* (0.041) 

Método -0.025 (0.021) 0.026 (0.021) 0.071 (0.173) 

Estrutura de dados -0.174 (0.372) -0.221 (0.478) 0.014 (0.046) 
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Empresas -0.607* (0.316) -0.676 (0.399) -0.191** (0.078) 

Constante -3.673*** (15.775) -53.742*** (16.338) -25.488** (11.293) 

    

Variâncias dos 

efeitos aleatórios 
  

 

Var (Precisião) 0.166 0.286  

 
[0.074; 0.370] [0.107; 0.764]  

Var (Constante) 5660.415 6011.481  

 
[3181.863; 10069.67] [3335.005; 10835.94]  

Var (resíduos) 66.18 66.53927  

 
[59.269; 73.897] [59.569; 74.324]  

    

N. obs. (Nº 

Estudos) 672 (24) 672 (24) 

 

Log likelihood -2479.603 -2497.806  

Notas: A variável dependente é t; todas as variáveis moderadoras são divididas por seri; os desvios-padrões dos 
coeficientes estão entre parenteses curvos; 95% dos intervalos de confiança para variâncias do efeito aleatório 
estão entre os parenteses retos; Níveis de significância: *** P-value<0.01, ** P-value<0.05, * P-value<0.1.  

 

 Através da tabela 6, é possível perceber que em pelo menos duas das estimações 

apresentadas existem 5 variáveis que são estatisticamente significativas: “número de 

citações’’, “inov’’, “logaritmo do número de observações’’, “share dos imigrantes’’ e 

“empresas’’. 

 Deste modo, é possível concluir que, quanto maior for o número de citações dos 

artigos, maior será a estimativa que reporta sobre o efeito da imigração na inovação e, como 

o sinal é positivo, isso significa que os artigos que reportam efeitos mais positivos da 

imigração sobre a inovação tendem a ser os mais citados.  

 A variável “Inov” é uma variável dummy e assume o valor 1 quando é analisado o 

efeito da imigração sobre a inovação, e 0 quando é analisado o efeito sobre o crescimento 

económico. Portanto, como o coeficiente desta variável é positivo, é possível afirmar que o 

efeito da imigração sobre a inovação parece ser maior do que sobre o crescimento 

económico.  

 Na tabela 9, é possível verificar que a variável “logaritmo do número de observações’’ 

tem muito significância, e isto quer dizer que quanto mais observações o estudo tiver, menor 

será o efeito que é reportado, pois o coeficiente é negativo.  
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 A variável “Share dos imigrantes” traduz a forma como é medida a imigração, 

assumindo o valor 1 se a imigração for medida pela share dos imigrantes na população total 

e 0 se for de outra forma. Esta variável tem muita significância, o que demonstra que as 

estimativas dos impactos da imigração são sensíveis à forma como a imigração é medida nos 

estudos primários.  

 A última variável que é significativa, é a variável “empresas’’, e é possível concluir 

que o efeito da imigração é sensível à unidade de análise. Sendo o coeficiente negativo, isto 

quer dizer que o efeito tenderá a ser mais baixo quando é usada a empresa como unidade de 

análise.   

 Por outro lado, as variáveis “Qualidade da revista’’, “Qualificação dos imigrantes’’, 

“Método’’ e “Estrutura de dados’’ não apresentam coeficientes significativamente diferentes 

de zero, e por isso, não são relevantes. No entanto, o resultado da variável “Qualificação dos 

imigrantes’’ levanta algumas dúvidas, pois segundo a revisão feita da literatura era de esperar 

que esta variável fosse significativa e que quanto mais qualificação tivessem os imigrantes, 

maior seria o impacto da imigração na inovação. No entanto, esta variável não apresenta 

nenhum nível de significância. Isto é possível ser justificado com o facto de que, nos últimos 

anos, também muito devido à crise dos refugiados, os imigrantes apesar de qualificados vêm 

fazer tarefas não qualificadas, e por isso são subvalorizados, não conseguindo assim 

contribuir com as suas qualificações para promover a inovação.  
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6. Conclusão 

Neste estudo foi feita uma meta-análise para perceber o impacto da imigração na inovação e 

no crescimento económico. Para tal, as estimativas tiveram de passar por duas etapas. A 

primeira, onde foi feita uma estimativa de uma meta-regressão simples, de forma a conseguir 

calcular o efeito médio e a presença ou não de publication bias. Assim, foi possível concluir 

que, nesta literatura, não existe enviesamento dos resultados das publicações, ou seja, não 

existe publication bias, e que o efeito médio da imigração é positivo e significativo. 

A segunda etapa da análise, consistiu em fazer a estimação de uma meta-regressão 

multivariada, utilizando três métodos de estimação. Os resultados revelaram ser muito 

robustos. Através desta regressão, foi possível chegar às seguintes conclusões: quanto mais 

forte for o efeito reportado da imigração, mais citações tende a ter o respetivo estudo; o 

efeito da imigração sobre a inovação é maior do que sobre o crescimento económico; quanto 

mais observações o estudo tiver, menor será o efeito reportado; a estimativa é sensível à 

maneira como a imigração é medida; e, por fim, o efeito tenderá a ser mais baixo quando é 

usada a empresa como unidade de análise.  

 Por outro lado, esta segunda etapa, revelou que a existência de imigrantes 

qualificados não vem potenciar a inovação, o que foi uma conclusão que levantou algumas 

suspeitas, porque todo o estudo apontava para que esta variável fosse ter um impacto 

positivo, isto é, era previsível que a conclusão fosse a de que quanto mais imigrantes 

qualificados existissem, então mais efeito positivo existiria na inovação. No entanto, a 

estimativa mostrou que esta variável não apresentava níveis de significância, o que remete 

para o facto dos imigrantes high-skilled serem subvalorizados, e por isso não conseguirem 

potenciar a inovação. 

 Assim sendo, após terem sido apresentadas as principais conclusões do estudo, creio 

que para investigações futuras, seria essencial estudar mais aprofundadamente o porquê de 

os imigrantes qualificados não conseguirem promover inovação e perceber como conseguir 

inverter esta situação e aproveitar estas qualificações para potenciar a inovação.  

 Por fim, posso afirmar que os objetivos da dissertação foram alcançados e foi 

possível analisar o impacto da imigração na inovação e no crescimento económico. 
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