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Resumo 

A presente dissertação tem como principal objetivo avaliar se a performance das PME por-
tuguesas é impactada pelo Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva proveniente do Por-
tugal 2020. Para mensurar tais efeitos, foi utilizado o método econométrico quasi-
experimental denominado Propensity Score Matching em conjunto com os dados contabilísti-
cos de 62 PME pertencentes à indústria transformadora com projetos de inovação concluí-
dos em 2017 para compor o grupo de tratamento. A partir da análise contrafactual e esti-
madores do PSM, os resultados mostraram que, já no período pós-projeto (2018), as PME 
subsidiadas tiveram nos indicadores de margem EBITDA e produtividade do trabalho re-
sultados positivos, não encontrando evidências significativas para o ROA e a margem de 
lucro. 
 
Palavras-chave: PME; Portugal 2020; SI Inovação Produtiva; Propensity Score Matching; 
Competitividade 
 
 
Abstract 

The main objective of this dissertation is to evaluate whether the performance of Por-
tuguese SMEs is impacted by the Productive Innovation Incentive System from Portu-
gal 2020. To measure such effects, the quasi-experimental econometric method called 
Propensity Score Matching was used together with the accounting data from 62 SMEs 
belonging to the manufacturing industry with innovation projects completed in 2017 
to compose the treatment group. From the counterfactual analysis and PSM estima-
tors, the results showed that already in the post-project period (2018), subsidized 
SMEs had positive results in the EBITDA margin and labour productivity indicators, 
not finding significant evidence for ROA and profit margin.  
 
Keywords: SME; Portugal 2020; IS Productive Innovation; Propensity Score Match-
ing; Competitiveness 
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Glossário 
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1. Introdução 

As micro, pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel extremamente im-

portante na economia moderna, possuem uma vital contribuição para o desenvolvimento 

económico e social, representando um campo de interesse estratégico para a economia 

(Neagu, 2016). A libertação de todo o seu potencial representa uma parte essencial da estra-

tégia da União Europeia em manter a prosperidade e a qualidade do emprego. 

A relevância que essas empresas possuem para a nação pode ser exposta em números, uma 

vez que em 2018, representaram 99,7% do tecido empresarial português1, empregaram 78% 

da população ativa2 e com 57% do volume de negócios da produção nacional3, segundo os 

dados do PORDATA. O forte peso das PME na economia nacional é acompanhado de 

uma significativa contribuição para o PIB, os dados revelam que as PME foram responsá-

veis por 59% do VAB4 (Valor Acrescentado Bruto). 

Por outro lado, as PME são por vezes confrontadas com deficiências de mercado e capitais 

reduzidos, o que dificulta a obtenção de financiamento bancário, sendo impactada muitas 

vezes pela análise de risco, designadamente na fase de arranque, colocando em questão o 

desenvolvimento de novas tecnologias. As PME são efetivamente afetadas com problemas 

que não são comuns às grandes empresas, o que se traduz no acesso a bens financeiros, 

recursos humanos qualificados e conhecimento de mercado (Fonseca, 2011).  

O apoio financeiro do governo em atividades de inovação tornou-se comum em países 

industrializados, existindo um grande consenso que o uso do apoio público é baseado nas 

falhas de mercado (Carboni, 2016). Tais falhas surgem da apropriabilidade imperfeita do 

conhecimento e da limitação do mercado de capitais (Arrow, 1962; Nelson, 1959). Como o 

conhecimento é um bem não rival e nem inteiramente exclusivo, isto significa que o fato de 

 
1 Disponível em 
https://www.pordata.pt/Portugal/Pequenas+e+m%c3%a9dias+empresas+em+percentagem+do+total+de
+empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2859 Acendido em 01.12.19 
2 Disponível em 
https://www.pordata.pt/Portugal/Pessoal+ao+servi%c3%a7o+nas+empresas+total+e+por+dimens%c3%a
3o-2896-246501 Acendido em 01.12.19 
3 Disponível em 
https://www.pordata.pt/Portugal/Volume+de+neg%c3%b3cios+das+pequenas+e+m%c3%a9dias+empres
as+total+e+por+dimens%c3%a3o-2932 Acendido em 01.12.19 
4 Disponível em 
https://www.pordata.pt/Portugal/Valor+acrescentado+bruto+nas+pequenas+e+m%C3%A9dias+empresas
+total+e+por+dimens%C3%A3o-2968-249417 Acendido em 01.12.19 

https://www.pordata.pt/Portugal/Pequenas+e+m%c3%a9dias+empresas+em+percentagem+do+total+de+empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2859
https://www.pordata.pt/Portugal/Pequenas+e+m%c3%a9dias+empresas+em+percentagem+do+total+de+empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2859
https://www.pordata.pt/Portugal/Pessoal+ao+servi%c3%a7o+nas+empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2896-246501
https://www.pordata.pt/Portugal/Pessoal+ao+servi%c3%a7o+nas+empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2896-246501
https://www.pordata.pt/Portugal/Volume+de+neg%c3%b3cios+das+pequenas+e+m%c3%a9dias+empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2932
https://www.pordata.pt/Portugal/Volume+de+neg%c3%b3cios+das+pequenas+e+m%c3%a9dias+empresas+total+e+por+dimens%c3%a3o-2932
https://www.pordata.pt/Portugal/Valor+acrescentado+bruto+nas+pequenas+e+m%C3%A9dias+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2968-249417
https://www.pordata.pt/Portugal/Valor+acrescentado+bruto+nas+pequenas+e+m%C3%A9dias+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2968-249417
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alguém consumi-lo ou utilizá-lo não impede outrem de fazer o mesmo, e, além disso, sem-

pre haverá alguma fatia deste conhecimento a tornar-se de domínio público, fazendo com 

que as empresas que não investem em inovação, também se beneficiem. A existência de 

externalidades positivas na I&D significa que empresas privadas provavelmente investirão 

menos em inovação, esperando que outras o façam primeiro. A segunda falha reflete a in-

segurança relativa aos retornos gerados pelas atividades de inovação. O alto nível de incer-

teza associado a projetos de inovação, leva em consideração o fato de a componente intan-

gível associada não ser facilmente utilizada como garantia de um empréstimo (Silva & Silva, 

2016). 

Entretanto, as subvenções públicas resultarão em investimentos privados adicionais que 

não ocorreriam sem o auxílio público. Além disso, o subsídio visa influenciar a alocação 

regional de investimentos e emprego, a fim de aumentar a competitividade, o crescimento 

sustentável e o novo emprego nas regiões menos desenvolvidas (Bernini & Pellegrini, 

2011). Em contraste, a eficácia dos programas governamentais permanece teoricamente 

controversa e empiricamente inconclusiva (Dai & Wang, 2019). Argumentam-se que a pre-

sença das chamadas “falhas de Governo” pode exceder os custos das falhas de mercado, 

devido às informações limitadas, alocação ineficiente de recursos, risco moral por via da 

informação assimétrica, objetivos políticos inadequados, corrupção, incompetência, buro-

cratização, entre outros. 

Pelo fato de haver evidências empíricas que Portugal possui desequilíbrio estrutural, princi-

palmente no que relaciona-se com défice de produtividade e competitividade no seu setor 

económico (Frasquilho, 2011; Marques et al., 2009), surgiu o Acordo de Parceria Portugal 

2020. Segundo o documento oficial do Acordo de Parceria 2014-20205 proposto pelo Go-

verno de Portugal no dia 31 de janeiro de 2014 à Comissão Europeia em Bruxelas, Portugal 

2020 tem como objetivo definir os investimentos, intervenções e as prioridades de financi-

amento cruciais para desenvolver o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Neste 

acordo consagra a política de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial 

para estimular o crescimento e a criação de emprego e tem por via adotar os princípios e as 

metas da programação da Estratégia Europa 2020. Entre os sistemas de incentivos do Por-

 
5 Disponível em 
https://www.historico.portugal.gov.pt/media/1489775/20140730%20Acordo%20Parceria%20UE.pdf 
Acendido em 01.12.19 

https://www.historico.portugal.gov.pt/media/1489775/20140730%20Acordo%20Parceria%20UE.pdf
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tugal 2020, existe o programa intitulado Inovação Produtiva, o qual será o enfoque deste 

trabalho. 

 “O SI Inovação Produtiva visa promover a inovação empresarial através da produção de 

novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção atual através da transferência 

e aplicação de conhecimento e na adoção de novos ou significativamente melhorados pro-

cessos ou métodos de fabrico, de logística e distribuição, bem como métodos organizacio-

nais.”6  

A inovação foi identificada como a principal causa do progresso dos países pelo seu impac-

to sobre o investimento, a produção, o emprego e no nível de bem-estar da população. 

Além disso, é de opinião geral que a inovação representa um papel essencial no desempe-

nho económico-financeiro (Duarte, 2014). A evidência empírica mostrou que empresas 

inovadoras tendem a alcançar maior desempenho da mesma maneira que os países que 

investem recursos públicos para desenvolver a inovação também melhoram as condições 

para o desenvolvimento económico (Powell & Snellman, 2004). 

O presente trabalho tem como principal objetivo colocar questões relacionadas à identifi-

cação e mensuração dos primeiros impactos dos incentivos à Inovação Produtiva proveni-

entes do Portugal 2020 na performance das PME portuguesas, de maneira a analisar como 

agem e em quais indicadores financeiros os incentivos impactam. 

É importante ressaltar que, com a avaliação dos resultados deste estudo, será possível con-

tribuir para a identificação de políticas e ações públicas que levam à melhoria da posição 

competitiva das empresas, ao aumentar a produtividade por meio de inovação, proporcio-

nando um maior crescimento a longo prazo. 

Face ao exposto, ainda possibilitará contribuir para o atual debate académico sobre a efici-

ência e eficácia das políticas públicas de incentivos financeiros e inovação, visto que ainda 

não existe um consenso nos resultados empíricos e estudos teóricos anteriores sobre a real 

eficácia dos programas governamentais de incentivos à inovação (Busom, 2000; Czarnitzki, 

Ebersberger, & Fier, 2007; Dai & wang, 2019; Duch, Montolio, & Mediavilla, 2009; Dvou-

letý & Blažková, 2019; Wallsten, 2000). 

 
6 Artigo 21º da Portaria n.º 57-A/2015 do DRE – Diário da República Eletrónico. 
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Para medir tais efeitos, será comparado o desempenho de empresas subsidiadas com o de 

empresas similares, mas não subsidiadas. Isso será possível através da metodologia Propen-

sity Score Matching (PSM) para construir um grupo de controlo (não subsidiada) que, em re-

lação às suas características observáveis, é o mais semelhante possível ao grupo tratado 

(subsidiada), permitindo identificar empresas que têm a mesma propensão de receber sub-

sídios públicos. Uma vez estabelecido um grupo contrafactual válido, compara-se o respe-

tivo desempenho de cada empresa. Como resultado, será descoberto se as empresas receto-

ras de incentivos, em média, melhoram sua performance e aumentam seu valor agregado 

como resultado direto do sistema de incentivos. 

O Propensity Score Matching é uma das metodologias mais aplicadas para avaliar impacto de 

políticas de inovação na literatura internacional (Dvouletý & Blažková, 2019). O PSM é um 

método quasi-experimental no qual é possível utilizar técnicas estatísticas para construir um 

grupo de controlo artificial, como por exemplo a regressão logística, combinando cada uni-

dade tratada (empresa subsidiada) com uma unidade não tratada (empresa não subsidiada) 

de características semelhantes. Ao utilizar essas correspondências, pode-se estimar o impac-

to de uma intervenção. 

Deste modo, ao longo da dissertação, pretende-se dar respostas às seguintes problemáticas: 

I. Quais são os determinantes da participação das empresas para a obtenção de in-

centivos? 

II. Que parâmetros económico-financeiros foram impactados pelos incentivos à 

inovação produtiva nas PME portuguesas? 

III. As PME subsidiadas tiveram melhores desempenhos económico-financeiros 

comparando as empresas semelhantes, mas que não foram subsidiadas? 

Face aos problemas expostos, a seguinte hipótese foi formulada: 

H: Existe melhoria nos indicadores de performance das PME após a receção de 

subsídios provenientes do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva, em comparação 

com empresas semelhantes, mas não apoiadas. 
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Esta dissertação está dividida em seis capítulos, incluindo a presente introdução. No se-

gundo capítulo será apresentado a revisão de literatura, que terá como foco as PME, sua 

definição, sua importância na economia e a sua competitividade; a inovação, relação com 

performance, suas políticas e barreiras. No terceiro capítulo, a contextualização deste traba-

lho ao referir-se o Portugal 2020 e mais detalhadamente o sistema de incentivos à Inovação 

Produtiva. No quarto capítulo será explicado a metodologia adotada, sendo esta baseada no 

modelo econométrico Propensity Score Matching, além de serem especificadas as variáveis uti-

lizadas e a amostra adotada constituída por 62 empresas da indústria transformadora que 

tiveram seus projetos de Inovação Produtiva finalizados em 2017, sendo estas analisadas 

entre o período pré e pós-projeto (2014-2018). No quinto capítulo serão expostos e co-

mentados os resultados obtidos através da análise quantitativa. Por fim, o sexto e último 

capítulo será destinado à apresentação das conclusões do trabalho e suas respetivas limita-

ções. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. PME 

2.1.1. Conceito de PME 

De acordo com Recomendação da Comissão Europeia 2003/361/CE7, de 6 de maio de 

2003 a definição de PME estabelecida a nível comunitário e nacional segue a lógica de um 

mercado único sem fronteiras internas, no que se baseia ao tratamento de um conjunto de 

regras comuns necessárias devido à vasta interação entre medidas internas e entre os Esta-

dos-Membros a favor das PME. Exposto a isto, a aplicação de auxílios provenientes de 

cada Estado-Membro é convergente em relação aos quais limita-se o risco de distorção da 

concorrência. 

Desta forma, para entender melhor a realidade económica das PME e excluir um conjunto 

de empresas que ultrapassam o poder económico desta qualificação, foi necessário distin-

guir os diferentes tipos de empresas, conforme sejam autónomas, tenham participações em 

que não seja implicada uma posição de comando tal como empresas parceiras, ou que esta-

beleçam relação de associação com outra empresa. De acordo com a Recomendação 

96/280/CE, a fatia de participação para que ela seja considerada autónoma não pode ultra-

passar de 25 %; entre 25 % e 50 % para ser considerada parceira e mais de 50 % para asso-

ciada. 

A partir das classificações referidas no parágrafo anterior, é justificável a aplicação diferen-

ciada para cada tipo de empresa, de maneira a calcular o seu poder económico baseado nas 

suas representações financeiras e capital humano, no caso de empresas autónomas, ou as-

sociado a terceiras a partir de empresas parceiras ou associadas.  

No que diz respeito ao cálculo das variáveis para a definição de PME referidas na Tabela 1, 

e para uma empresa considerada autónoma, são tidos em conta os dados financeiros e de 

efetivos em função unicamente na atividade dessa empresa. Quando se trata de uma em-

presa que tenha uma ou mais empresas parceiras ou associadas, os dados das variáveis terão 

em linha de conta a agregação dos dados destas empresas, distinguindo ao nível de integra-

 
7Recomendação da Comissão de 6 de maio de 2003 relativa à definição de micro, pequenas e médias empre-
sas, 2003/361/CE C.F.R. 
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ção. Por exemplo, no caso de empresas parceiras, é somada numa base proporcional à per-

centagem de participação (ou direitos de voto, se esta for superior) e 100% quando esta for 

uma empresa associada (independente da percentagem de participação). 

Atento ao interesse da segurança jurídica e para evitar distinções arbitrárias entre as entida-

des nacionais, é indispensável atender que não será considerada PME aquela que possuir 

mais de 25% dos seus capitais (ou direito de voto) controlados por um organismo público 

ou coletividade pública. 

Salvo algumas exceções, as empresas podem ainda ser consideradas como autónoma mes-

mo que os investidores tais como: Universidade, sociedade de capital de risco, investidor 

institucional e pequenas autoridades locais e autónomas detiverem entre 25% a 50% dos 

seus capitais ou direitos de votos. 

Em relação a composição dos efetivos da empresa, a medida visa incentivar o desenvolvi-

mento da formação profissional e da formação em alternância. Deste modo, não é contabi-

lizado no cálculo de efetivos os aprendizes e os estudantes titulares de um contrato de for-

mação profissional. Ademais, não está incluído as licenças de maternidade/paternidade.  

O volume de negócios anual é calculado através das receitas que a empresa recebeu durante 

o ano, provenientes da venda dos produtos e da prestação de serviços após a dedução feita 

das reduções sobre vendas, não contabilizando o imposto sobre o valor acrescentado 

(IVA). O balanço total anual refere‑se ao valor dos principais ativos da empresa. 

De maneira geral, para que uma empresa seja considerada PME, ela necessita ter menos de 

250 colaboradores e volume de negócios inferior a 50 milhões de Euros ou um balanço 

total que não exceda 43 milhões de Euros. 

Tabela 1 - Definição de PME 

Categoria Nº de Trabalhadores Volume de Negócios  Balanço Total 

Microempresa <10 2 milhões Eur 2 milhões Eur 

Pequena Empresa <50 10 milhões Eur 10 milhões Eur 

Média Empresa <250 50 milhões Eur 43 milhões Eur 

Fonte: Recomendação 2003/361/CE de 6 de maio de 2003. Adaptado. 

 
 
 
 
 



8 
 

2.1.2. A importância das PME na economia 

O interesse nas pequenas e médias empresas como motores de crescimento e emprego veio 

através das melhorias nas indústrias, na redução de custos, do desenvolvimento de novos 

mercados e das mudanças na estrutura industrial (Caner, 2004). Até meados dos anos 80 

acreditava-se que o desenvolvimento industrial ocorria a partir da economia de escala gera-

da por grandes investimentos em grandes empresas.  No seguimento desta época, as estru-

turas e operações das economias avançadas mudaram, diminuindo a importância das eco-

nomias de escala e aumentando o papel das novas PME na inovação e no desenvolvimento 

económico (OECD, 2010).  

As PME têm sido cruciais para a criação líquida de empregos, mesmo em períodos de re-

cessão económica, ao proporcionar um lastro de estabilidade em situações de incertezas na 

economia, como verdadeiros “colchões amortecedores” dos impactos da crise, reduzindo 

seus efeitos negativos em relação às grandes empresas (Puga, 2000). Adicionalmente, em 

diversos setores, as PME passaram a produzir um maior número de inovações, demons-

trando sua capacidade de flexibilidade e adaptação às novas tecnologias e consequentemen-

te começaram a fornecer bens intermediários com mais eficiência em comparação com as 

grandes empresas, que, devido as suas estruturas de decisões maiores e ao apresentarem um 

nível de burocratização elevada, condicionam a concretização de inovação às pequenas e 

médias empresas (Veugelers, 2008).  

Isso tem levado as grandes empresas a procurarem cada vez mais fontes externas de novas 

tecnologias, sendo as PME de alta tecnologia como uma das fontes externas às quais elas 

têm vindo a recorrer (Veugelers, 2008). As PME de alta tecnologia têm um papel essencial 

na exploração e no desenvolvimento de novas tecnologias, fundamental para a geração de 

novos setores e estímulos às futuras inovações da economia. A importância de tais vanta-

gens competitivas impulsionou as PME para o fornecimento de bens e serviços de maiores 

qualidades e mais inovadores, assim como investir na qualificação dos seus recursos huma-

nos.  

Também foi evidenciado que as PME oferecem pelo menos três contribuições únicas para 

a economia (Biggs, 2002). Primeiramente, essas empresas podem crescer com maior velo-

cidade que as grandes empresas, desempenhando um papel importante na criação de novos 

postos de trabalho, fundamental para a redução da pobreza. Além disso, os empregos gera-
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dos apresentam um custo de capital relativamente menor em comparação aos gerados pelas 

grandes empresas. Em segundo lugar, as PME contribuem para o desenvolvimento do 

talento empreendedor e da competitividade das exportações, sendo considerada uma fonte 

de atividade inovadora e formando um pilar para a futura expansão industrial. Por fim, sua 

presença na economia promove um maior dinamismo económico ao aumentar a concor-

rência e adicionar flexibilidade à estrutura industrial. 

Mesmo assim, as pequenas e médias empresas ainda enfrentam grandes desafios, apesar 

dos inúmeros programas de apoio e medidas tomadas para fortalecer o seu segmento, tanto 

nas economias em desenvolvimento como nas já desenvolvidas (Karadag, 2015). Embora 

alguns desses problemas sejam de natureza estrutural, outros desafios condizem às mudan-

ças nos panoramas ambientais em que as PME se inserem. Na União Europeia, com o 

objetivo de proteger suas estruturas e promover a competitividade e inovação, grandes 

quantidades de subsídios e apoios financeiros são fornecidas às PME. 

Também conhecida como a “espinha dorsal” da economia europeia, as PME representam 

99 % de todo tecido empresarial da União Europeia, gerando dois em cada três postos de 

trabalho. Em 2013, quase 90 milhões de empregos foram distribuídos em mais de 21 mi-

lhões de PME por toda a UE, ajudando a promover a competitividade e o crescimento 

económico ao estimular um sentimento de empreendedorismo e inovação na Europa 

(Comissão Europeia, 2016). 

 

2.1.3. Competitividade das PME 

A competitividade é sem dúvida um dos conceitos mais utilizados nas políticas económicas 

atuais, nas empresas, nas estruturas e estratégias de políticas nacionais e regionais, princi-

palmente no debate sobre crescimento ou convergência, quando estratégias ou análises 

comparativas são projetadas (Voinescu & Moisoiu, 2015). A competitividade pode ser tra-

tada como uma variável dependente, independente ou intermediária, de acordo com a 

perspetiva abordada em questão (Man, Lau, & Chan, 2002). Para esses autores, quaisquer 

que sejam os níveis focados, a competitividade preocupa-se com a performance a longo 

prazo. É convergente o pensamento que as definições e abordagens sobre competitividade 

ainda são vagas e ambíguas, porém, de extrema engenhosidade. 
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Porter (1985) definiu a competitividade como a implementação da estratégia de criação de 

valor por uma empresa e não implementada simultaneamente por um concorrente, sendo 

esta estratégia não facilmente duplicada. Segundo o autor, a vantagem competitiva está 

diretamente relacionada ao valor que uma empresa é capaz de criar aos seus consumidores, 

contanto que exceda o custo de criação. Já o termo valor, está relacionado ao que os con-

sumidores estão dispostos a pagar, seja pelo resultado de oferecer preços mais baixos e 

benefícios semelhantes aos concorrentes ou fornecer benefícios exclusivos que compensam 

um preço mais elevado. Porter define tais vantagens competitivas como: liderança de cus-

tos e diferenciação, respetivamente.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Altenburg, Hillebrand, & Meyer-Stamer (1998); 

UNCTAD (2005), veem a competitividade de uma organização com a sua capacidade de 

sustentar uma posição de destaque no mercado, fornecendo produtos com preços competi-

tivos, de qualidade e no prazo, suficientemente flexíveis para responder de forma ágil as 

mudanças da procura, desenvolvendo um caráter inovador e um sistema de marketing efi-

caz através da gestão orientada para o sucesso da diferenciação do produto.  

No modelo de competitividade de empresas industriais desenvolvido por Oral (1986), a 

competitividade é definida em função de três fatores básicos: superioridade de custos, do-

mínio industrial e ambiente político-económico. O domínio industrial é um índice externo 

e indica a superioridade empresarial em relação aos seus concorrentes em termos de gestão 

de operações e geração de recursos. Um alto domínio condiz com um melhor desempenho 

na seleção dos produtos, capacidade produtiva, máquinas, tecnologia e localização da fábri-

ca. 

Já Feurer & Chaharbaghi (1994) via a competitividade de uma organização como uma inte-

ração de diversos fatores interrelacionados e que não podem ser vistos isoladamente. Os 

principais fatores incluem os valores dos clientes e dos acionistas, combinando e melho-

rando as capacidades, ofertas e potencial da organização, bem como a sua capacidade de 

agir e reagir com sua força financeira em um ambiente competitivo. Os autores propõem 

uma abordagem holística para definir a competitividade, em conjunto com um processo de 

mapeamento que engloba as suas diferentes dimensões. O processo de mapeamento desta-

ca as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que formam a base da formulação da es-

tratégia de negócios num ambiente competitivo. 
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Maior produtividade é sinónimo de maior competitividade (Wysokinska, 2003). Uma orga-

nização é mais competitiva quando sua produtividade do trabalho e dos fatores de produ-

ção crescem com consistência, reduzindo os custos unitários de produção, o que afetam 

outras empresas quer a nível nacional quer a nível internacional. A curto prazo, a população 

beneficia-se de produtos com menores preços e maiores qualidades e, a médio prazo, com 

o aumento do emprego. Na perspetiva macroeconómica, um crescimento sustentável da 

produtividade resulta no aumento dos salários o que leva a melhoria do padrão de vida de 

um país, contribuindo para o desenvolvimento económico e social. 

A produtividade determina a prosperidade de uma economia e é medida pelo valor de bens 

e serviços produzidos por unidade de trabalhador, capital e recursos naturais de uma nação, 

nos moldes da eficiência com os quais são produzidos e pelos preços praticados em um 

mercado aberto. A verdadeira competitividade é, então, medida pela produtividade (Porter, 

Ketels, & Delgado, 2007).  

Ainda seguindo a consideração do relacionamento de competitividade e produtividade, 

uma maneira de avaliar o desempenho da empresa é através da análise das demonstrações 

financeiras (Laureti & Viviani, 2011). De acordo com a abordagem económico-financeira, 

tais medidas podem ser obtidas através da ligação de diferentes aspetos do comportamento 

empresarial, como o desempenho operacional e lucro na forma de indicadores sintéticos de 

produtividade. No entanto, não existe uma medida única que cubra todos os aspetos do 

conceito, porquanto um conjunto de medidas de competitividade pode ser usada em rela-

ção ao desempenho financeiro e produtivo. 

Ao se tratar de PME, fatores internos e externos afetam a sua produtividade. Internamente, 

os principais fatores de produtividade incluem habilidades de gestão e de força de trabalho, 

I&D, inovação, acesso à tecnologia e digitalização, recursos humanos e financeiro. A nível 

externo, a concorrência e a abertura comercial através da pressão competitiva que as novas 

empresas impõem sobre as já estabelecidas (OECD, 2019).  

As PME e grandes empresas diferenciam-se nos moldes de estruturas organizacionais, esti-

los de gestão, respostas ao ambiente e, principalmente, na forma em que competem entre 

si. Deste modo, é equivocado pensar que uma pequena empresa é a versão reduzida de uma 

grande empresa (Man et al., 2002). A falta de poder de mercado e a natureza turbulenta dos 

novos mercados emergentes tornam as PME mais vulneráveis que as grandes empresas. 
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Entretanto, as PME podem mobilizar-se ativamente com o meio ambiente, não precisando 

de se comportar apenas como recetoras das mudanças. Os autores também enfatizam o 

papel fundamental do empreendedorismo como um dos principais determinantes da com-

petitividade das PME, muito pela concentração do poder de decisão dos proprietários, que, 

consequentemente, afeta diretamente a estratégia geral da empresa. 

A globalização e as rápidas mudanças tecnológicas impactaram amplamente o ambiente 

competitivo dos negócios e reforçaram novas possibilidades para o desenvolvimento das 

PME. Com um mundo mais globalizado, as melhorias das capacidades concorrenciais re-

duziram os ciclos de vida dos produtos, aumentando a sua complexidade e a acessibilidade 

às novas tecnologias. A economia moderna baseada no conhecimento compreende uma 

ampla variedade de métodos financeiros e de produção, expertise e alta eficiência de recur-

sos humanos, criatividade e inovação. As empresas que não seguirem tais preceitos de 

competição não terão espaço num ambiente competitivo (Ahmedova, 2015). A intensa 

concorrência exige que as organizações se destaquem simultaneamente em diversas áreas, 

incluindo inovação e capacidade de resposta, obrigando-as a aumentar seus padrões de 

performance multidimensional, como qualidade, custo, produtividade, tempo de introdu-

ção de um novo produto e operações financeiras (Singh, Garg, & Deshmukh, 2008).  

Atualmente, segundo Ahmedova (2015), a concorrência não é mais reconhecida exclusiva-

mente num escopo nacional ou internacional, mas sim numa ótica global. Desta forma, as 

políticas da UE visam assegurar um ambiente mais favorável às novas empresas, e ainda 

propõem um maior desenvolvimento das PME existentes e a obtenção de vantagens com-

petitivas no mercado único europeu. Em adição, as estratégias da programação 2014-2020 

visam identificar as prioridades para conquistar um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo e tendem a concentrar-se na economia de mercado para o século XXI. Além dis-

to, melhorar a competitividade das PME é um dos 11 objetivos temáticos da política de 

coesão, pois com a ajuda de pequenas e médias empresas mais competitivas, a realização de 

tais prioridades será mais facilmente alcançável, visto estas representarem a maior parcela 

entre as empresas da União Europeia. 

Com a pressão contínua da concorrência, as PME precisam otimizar as suas capacidades de 

tomada de decisão para sobreviver e prosperar num mercado globalizado e competitivo. 
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Para alcançar a vantagem competitiva e o crescimento sustentável dos negócios, a solução 

mais viável encontrada pelas empresas foi uma só: a inovação. 

 

2.2. Inovação 

Embora exista subjetividade no conceito de inovação, sua aplicação torna-se razoavelmente 

objetiva quando comparável através da utilização de pontos comuns de referência para faci-

litar a recolha de informações e relatórios de dados comparáveis sobre inovação e ativida-

des inovadoras para empresas em diferentes países e indústrias, dimensões e estruturas 

(OECD & Eurostat, 2019).  

“Uma inovação é um produto ou processo novo ou aprimorado (ou uma combinação dos 

mesmos) que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade8 e 

que foi disponibilizado aos potenciais clientes (produto) ou trazido para uso pela unidade 

(processo) “ (OECD & Eurostat, 2019).  

Crossan & Apaydin (2010) definem inovação como a produção ou adoção, assimilação e 

exploração de uma novidade de valor agregado nas esferas económicas e sociais; renovação 

e ampliação de produtos, serviços e mercados; desenvolvimento de novos métodos de pro-

dução; e estabelecimento de novos sistemas de gestão. A inovação é um processo e um 

resultado. Brown & Eisenhardt (1995) adicionam que a inovação é um processo indispen-

sável para a renovação, sobrevivência e sucesso das organizações das empresas. 

A inovação vai além de uma ideia ou uma invenção, ela requer uma implementação e o seu 

impacto económico e social depende da difusão e aceitação, sendo útil para um indivíduo 

ou organizações (Schumpeter, 1934). Além disso, a inovação é uma atividade dinâmica e 

difundida que ocorre em todos os setores de uma economia. Já as atividades de inovação 

incluem todas as atividades de desenvolvimento, financeiras e comerciais realizadas por 

uma empresa que se destinam a resultar em inovação (OECD & Eurostat, 2019).  

Numa visão mais restritiva, Negri & Kubota (2008) não veem a inovação como um concei-

to tecnológico ou científico, mas sim como a conexão do novo com o mercado. Por exem-

 
8 O termo unidade refere-se a qualquer ator responsável pelas inovações, seja uma unidade institucional, in-
dependente do setor, famílias ou membros individuais. 
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plo, mesmo que uma tecnologia exista, se não houver um produto que gere receitas, ela não 

é caracterizada como uma inovação. 

Em termos gerais, a inovação envolve a exploração de novas ideias, mas, no entanto, é fre-

quentemente confundida com invenção. Ambas não devem ser equiparadas pois uma in-

venção pode não levar, necessariamente, à inovação (Neely & Hii, 1998). Eles evidenciam 

que uma invenção é uma ideia, um esboço ou modelo para um produto, processo ou siste-

ma novo ou aprimorado, enquanto uma inovação, no sentido económico, é realizada so-

mente com a primeira transação comercial envolvendo o novo produto, processo ou siste-

ma. 

Entretanto, Freeman & Soete (1997) são mais abrangentes e conceituam a inovação como 

algo crítico, não essencialmente para sustentar a taxa de crescimento económico de uma 

nação, mas, também, inerente ao desejo de mudar a direção da economia em termos de 

sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida. O avanço tecnológico e a inovação social 

são fundamentais para a conservação dos recursos naturais a longo prazo e a melhoria do 

meio ambiente, na diminuição da poluição e atentamente à economia circular. 

Independentemente da definição identificada, o elemento convergente e essencial para ino-

vação é a novidade, visto esta ser algo que acrescenta valor às empresas. Todavia, a inova-

ção não pode ficar no campo das ideias, necessita ser desejada, praticada e realizada. Le-

vando em consideração as inúmeras possibilidades de inovar no ambiente empresarial, a 

inovação incorrerá necessariamente em custos e investimentos, no entanto, não inovar po-

de significar perdas significativas. 

O Manual de Oslo, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), é a principal referência internacional na recolha e tratamento de indi-

cadores sobre inovação. De acordo com a quarta versão do Manual de Oslo (OECD & 

Eurostat, 2019), existem quatro tipos principais de inovação, são elas:  

• Inovação de Produto: É a introdução de um bem ou serviço novo ou significati-

vamente aprimorado em relação às suas características ou usos pretendidos. Isso in-

clui melhorias significativas nas especificações técnicas, componentes e materiais, 

software incorporado, facilidade de uso ou outras características funcionais. As ino-

vações de produtos podem utilizar novos conhecimentos ou tecnologias ou podem 
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se basear em novos usos ou combinações de conhecimentos ou tecnologias existen-

tes. 

• Inovação de Processo: É a implementação de um método de produção ou entrega 

novo ou significativamente aprimorado. Isso inclui mudanças significativas nas téc-

nicas, equipamentos e / ou software. As inovações de processo podem ter como 

objetivo reduzir os custos unitários de produção ou entrega, aumentar a qualidade 

ou produzir ou entregar produtos novos ou significativamente aprimorados. 

• Inovação Organizacional: refere-se ao desenvolvimento de uma nova estratégia 

organizacional que, de alguma forma, mudará as práticas de negócios de uma em-

presa, bem como a forma como o local de trabalho é organizado e o relacionamen-

to com as partes interessadas externas. 

• Inovação de Marketing: significa desenvolver uma nova abordagem ao marketing-

mix (produto, preço, distribuição e promoção), incluindo os elementos de natureza 

tangíveis do produto (qualidade, embalagem, design, etc) e intangíveis (imagem e 

marca). A inovação do marketing visa criar um posicionamento valioso e diferenci-

ado para os consumidores através da combinação de atividades inerentes à melhoria 

da qualidade intrínseca do produto, da sua promoção e distribuição em mercados-

alvo definidos a preços competitivos.    

Além disso, o requisito básico de uma inovação é que ela deve ser “significativamente dife-

rente” dos produtos ou processos anteriores, entretanto, levando em consideração a subje-

tividade do referido conceito, os tipos de inovação podem ser classificados de acordo com 

sua intensidade e grau de novidade. Sendo classificados das seguintes maneiras: 

• Inovação Disruptiva: Ocorre quando novas ideias apresentam mudanças drásticas 

nas características do custo ou desempenho e na criação ou transformação de um 

mercado. Esse tipo de inovação pode transformar o relacionamento entre consu-

midores e fornecedores, reestruturar aspetos económicos do mercado, desestabili-

zar produtos existentes ou dar origem a uma nova categoria de produto. Embora 

exista um alto nível de incertezas e riscos, quer a nível técnico, mercadológico, or-

ganizacional ou de recursos, caso seja bem-sucedida, haverá um enorme potencial 

de crescimento para empresa. 
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• Inovação Incremental: reflete em tornar continuamente os produtos ou serviços 

existentes mais competitivos, concentrando-se na redução de custos e na melhoria 

ou adição de recursos. Os avanços dos seus benefícios não alteram expressivamente 

a maneira que o produto é consumido ou no modelo de negócio, porém, são per-

cebidos pelos consumidores, gerando um impacto na organização. Por apresentar 

um baixo nível de incertezas, é o modo mais usual de inovação. 

Nos termos do seu grau de novidade, isto é, a sua abrangência, a inovação pode ser a nível 

empresarial, nacional ou mundial. Na inovação a nível empresarial, a novidade implementa-

da está apenas nas limitações da empresa, já existindo outras empresas ou instituições da 

mesma nação a utilizar de tal recurso. A nível nacional, a empresa torna-se a pioneira na 

competitividade da própria nação a utilizar uma tecnologia já desenvolvida em outro país. 

Por fim, a nível mundial, a inovação ocorre quando seus resultados são introduzidos pio-

neiramente em todos os mercados, quer ele nacional quer internacional, ou seja, jamais 

tenha sido praticada anteriormente. Para concluir, a Tabela 2 apresenta de forma resumida 

como a inovação é classificada.  

Tabela 2 - Classificação de inovação 

Dimensão Tipo Definição 

Natureza 

Produto 
Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente 
aprimorado em relação às suas características ou usos preten-
didos. 

Processo Implementação de um método de produção ou entrega novo 
ou significativamente aprimorado. 

Organizacional Nova estratégia organizacional que, de alguma forma, mudará 
as práticas de negócios de uma empresa. 

Marketing Nova abordagem ao marketing-mix. 

Intensidade 

Disruptiva 
Novas ideias que apresentam mudanças drásticas nas caracte-
rísticas do custo ou desempenho e na criação ou transforma-
ção de um mercado. 

Incremental Concentra-se na redução de custos e na melhoria ou adição 
de recursos.  

Grau de Novidade 

Empresarial Novidade restrita à empresa. 

Nacional Novidade a nível nacional. 

Mundial Novidade a nível mundial. 

Fonte: Manual de Oslo – OECD (2019). Adaptado. 

 

 

 

 



17 
 

2.2.1. Inovação e Performance 

Existe um amplo consenso na ideia de que a inovação é uma das fontes mais poderosas 

para obter uma vantagem competitiva sustentável em um ambiente em constante mudança, 

por realizar avanços contínuos que auxiliam as empresas a sobreviverem, melhorando seus 

produtos e processos, permitindo que as organizações cresçam com maior velocidade e 

sejam mais eficientes e, com consequência, mais rentáveis que as empresas não inovadoras 

(Atalay, Anafarta, & Sarvan, 2013). Por esse motivo, não surpreende ver que a inovação se 

tornou um objetivo necessário para todas as organizações. 

Além disso, devido ao aumento dos níveis da concorrência e ao ciclo de vida mais curto 

dos produtos, aumenta a importância da capacidade de uma empresa de gerar um fluxo 

contínuo de inovação, fazendo com que as empresas obtenham uma maior eficiência ope-

racional, o que resulta em produtividade. Isso porque a inovação pode ser vista como um 

estopim para motivar os funcionários da empresa (Artz et al., 2010). Assim, desenvolver e 

explorar sua capacidade inovadora pode ser um determinante crítico da performance. 

Para obter uma performance superior como vantagem competitiva, as empresas têm apos-

tado cada vez mais no desenvolvimento da inovação em produtos e processos (Basso, 

Kimura, & Shimizu, 2012). No entanto, estudos realizados que objetivaram verificar a rela-

ção entre inovação e performance têm demostrado um certo impasse para estabelecer um 

elo (Artz et al., 2010; Nguyễn et al., 2019; Prajogo, 2006; Turnbull, Slow, & Richmond, 

2019). Essa dificuldade está na definição e mensuração da inovação assim como da per-

formance, sendo encontrado evidências empíricas na relação positiva entre capacidade de 

inovar e criação de valor, representada por variáveis latentes formadas por produtividade, 

retorno sobre vendas e indicadores sintéticos de rentabilidade. Portanto, a inovação pode 

ser julgada como o resultado económico-financeiro da introdução de uma tecnologia por 

uma organização objetivando seu crescimento (Conto, Antunes Júnior, & Vaccaro, 2016). 

A inovação ainda está interligada com a forma em que uma empresa utiliza de maneira mais 

eficiente e eficaz seus recursos, considerando assim, a inovação como vantagem competiti-

va quando ela provém resultados económico-financeiros. Essa vantagem ainda caracteriza-

se na diferenciação e criação de valor em produtos e serviços, sendo percebidos pelo mer-

cado que até então, não estavam disponíveis para os consumidores (Conto et al., 2016).  
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Abir & Chokri (2010) estudaram a relação da inovação com a performance financeira no 

setor bancário, indicando que a inovação no produto aumenta a rentabilidade. Já a inovação 

no processo melhora a rentabilidade e a eficiência. Johne & Davies (2000) concluíram que a 

inovação do produto garante a disponibilidade de ofertas adequadas para atender aos mer-

cados escolhidos. Os autores também enfatizam que a inovação de processo é a peça chave 

para a performance, pois são os processos que determinam os custos e, com a redução dos 

custos, haverá um aumento no lucro da empresa. Além disso, sugerem que a inovação de 

marketing é decisiva para as empresas aumentarem suas vendas. Para Chen, Wang, & 

Huang (2020), a inovação organizacional é crucial para o aumento da performance da em-

presa, ao trazer novos métodos e recursos organizacionais às práticas de negócios, locais de 

trabalho ou atividades de inovação e, portanto, influencia a natureza e os resultados da ino-

vação. Ademais, o desenvolvimento da inovação na ótica organizacional permite uma maior 

performance em crescimento e produtividade e é orientada para a melhoria dos principais 

processos numa organização através das mudanças (Cainelli, Evangelista, & Savona, 2005). 

Salerno & Kubota (2008) mostraram em suas análises que as empresas que inovam e dife-

renciam seus produtos, possuem vantagens na faturação, maior produtividade e eficiência 

em escala; mais pessoal empregado com colaboradores mais qualificados, com maiores 

salários e ainda com uma maior estabilidade no emprego. Diante disto, as organizações 

buscam a inovação para a melhoria da performance, objetivando diferenciar-se e competir 

em seus respetivos mercados (Ferraz & Santos, 2016). 

De moro geral, Schumpeter (1934) define a inovação como arriscada e impossível para a 

maioria das empresas. Porém, quando há sucesso no estabelecimento de uma relação com 

essa fonte de conhecimento, então, possivelmente, passará a produzir uma unidade de pro-

duto com menos recursos e consequentemente obter mais lucro, ao ver que os preços vi-

gentes poderiam permanecer os mesmos.  

Por fim, obter uma vantagem competitiva tem se mostrado cada vez mais recorrente nos 

ambientes de negócios e nas tomadas de decisão dos gestores. A globalização como a co-

nectividade dos mercados e das nações, influenciou imensamente a forma como as empre-

sas competem entre si ou mesmo pela própria sobrevivência. Aquilo que ontem era ótimo, 

hoje já sofre contestações e amanhã possivelmente não se sustentará mais (Conto et al., 

2016). A constante necessidade de apresentar algo novo ou melhorado aos consumidores, 
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traduz o nível requerido da competitividade pelas empresas. Fatores que vão além das con-

dições socioeconómicas e interesses das pessoas ou capacidade inovadora das empresas, 

afetam diretamente a dinâmica do mercado. Desta forma, para que as empresas possam 

conduzir sua posição no mercado, investir em inovação torna-se fator essencial para obter a 

competitividade. 

 

2.2.2. Barreiras à inovação 

A inovação afeta a capacidade das organizações de competir com sucesso em um mercado 

cada vez mais globalizado. Entender as barreiras à inovação pode ajudar na elaboração de 

estratégias robustas e políticas governamentais que contribuam para o desenvolvimento 

económico, o aumento da riqueza e a criação de empregos (Madrid-Guijarro, Garcia, & 

Van Auken, 2009).  

Uma barreira à inovação dificulta que uma empresa pouco inovadora se envolva em ativi-

dades de inovação ou que uma empresa já atuante introduza tipos específicos de inovação, 

o que gera no aumento dos custos ou na criação de problemas técnicos, porém, solucioná-

veis (OECD & Eurostat, 2019). 

A identificação e categorização das barreiras são fundamentais para entender os processos 

de inovação das empresas, pois criarão mecanismos para reduzir sua existência, minimizan-

do-os, excluindo-os ou convertendo-os em facilitadores da inovação (Cordeiro & Vieira, 

2012). 

A implementação e difusão da inovação é significativamente impactada pelo desempenho 

inovador que varia de empresa para empresa e é influenciada e geralmente classificada por 

fatores endógenos (ou internos; associados as dificuldades na implementação de mudanças 

internas em seus processos organizacionais) e exógenos (ou externos; que surgem quando 

as empresas adquirem recursos ou conhecimentos externamente) (Silva et al., 2017). Como 

resultado, as barreiras sendo tais fatores, diminuem ou até impedem a propensão da empre-

sa em inovar, reduzindo sua capacidade de introduzir e sustentar um produto ou processo 

novo ou aprimorado, o que impacta no desempenho dos negócios e na obtenção dos resul-

tados esperados. 
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As barreiras endógenas, em sua maioria, relacionam-se com as questões baseadas em recur-

sos, como recursos financeiros limitados da empresa, falta de investimentos em I&D e con-

trolo de custos da inovação; competência técnica e ausência de recursos humanos qualifi-

cados; cultura e burocracia; e em boa parte, as questões relacionadas à natureza humana, 

como atitudes de gestão em relação aos riscos e falta de visão de retorno a longo prazo ou 

mesmo as resistências dos colaboradores contra a inovação. As barreiras exógenas incluem 

as políticas de patentes e licenças; ausência de incentivos governamentais; falta de informa-

ções e oportunidades de parceiros externos e políticas de comércio exterior (Saatçıoğlu & 

Ozmen, 2010). 

Dentro do universo de barreiras que impedem as PME de inovar, talvez, o acesso ao finan-

ciamento seja um dos mais relevantes (Veugelers, 2008). Como a I&D geralmente invoca 

grandes custos irrecuperáveis e incertos, a disponibilidade de financiamento interno e ex-

terno é tida como uma questão crítica para as empresas inovarem. Neste ponto, o tamanho 

da empresa (ou seu poder de mercado) pode ser importante, pois quanto mais arriscados 

forem os investimentos, maior é a necessidade de garantias (e/ou de reputação) para os 

investidores, todavia, geralmente pequenas e novas empresas não dispõem de tais benefí-

cios. O autor também pontua um segundo nível de barreira, como por exemplo, a carga 

regulatória que são influenciadas estrategicamente por meio de lobby formado por grandes 

empresas, aumentando os custos dos concorrentes e estabelecendo barreiras à entrada.  

Por outro lado, Euchner (2015) afirma que graças a revolução digital, algumas barreiras à 

inovação estão em declínio. As ferramentas digitais têm oferecido suporte em todas as eta-

pas da jornada do empreendedor, isto é, do financiamento ao marketing e à entrega do 

produto. Por exemplo, o crowdfunding (financiamento coletivo) fornece capital inicial para 

transformar uma ideia em produto; as comunidades online permitem que as pessoas que 

compartilham o mesmo interesse troquem informações e conhecimentos; o hardware e o 

software de código aberto atuam como plataformas para novas inovações; a redução do 

custo da impressora 3D permite aos empreendedores a criação de produtos físicos perso-

nalizados e de baixo custo; as plataformas de cloud computing (computação em nuvem) per-

mitem que as empresas de software sem capital inicial escalem com base no pagamento por 

uso; e por fim, lojas virtuais criem canais instantâneos de marketing e distribuição. 
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No âmbito do Portugal 2020 foram concedidos vários incentivos e subvenções para o de-

senvolvimento de um conjunto de iniciativas capazes de fortalecer os mecanismos de difu-

são tecnológica e a capacidade inovadora para colmatar as barreiras à inovação que as em-

presas enfrentam, principalmente as que dizem respeito o acesso ao financiamento. A quali-

ficação e o aumento da competitividade das empresas portuguesas como componente es-

tratégico, busca valorizar os investimentos em diferenciação, diversificação e inovação vin-

culado à produção de bens e serviços transacionáveis de elevada qualidade interligada à 

natureza inovadora do produto, processo, organizacional e marketing bem como atividades 

tecnologicamente intensivas e baseadas em conhecimento ou que valorizem a aplicação de 

resultados de I&D na produção de bens e serviços. 

 

2.2.3 Políticas de inovação 

O papel da inovação no desempenho económico e na solução dos desafios que estão a 

emergir é tido como preocupação pelos formuladores de políticas nas últimas duas a três 

décadas, existindo a visão de que a política pública pode influenciar, de fato, na inovação 

(Edler & Fagerberg, 2017). A política de inovação, desta forma, pode concentrar-se quer na 

criação de novas soluções quer na exploração e difusão da inovação, incluindo a perceção 

das várias fases do seu processo.  

Contudo, é necessário que as políticas estejam atentas sobre qual perspetiva devem-se en-

xergar a inovação. Se através de uma ótica restrita, vendo a inovação como apenas uma 

invenção, ou numa abordagem mais holística, que enfatiza todo o seu ciclo, desde o surgi-

mento de uma nova ideia até a sua implementação e difusão. Além disso, importa ser leva-

do em consideração as políticas criadas para outras finalidades, e que, de alguma maneira, 

possam surtir algum efeito nas atividades de inovação (Edler & Fagerberg, 2017). No se-

guimento de tais distinções e consoante aos autores, os três principais tipos de políticas são: 

• Políticas orientadas à missão (Ergas, 1986): Seguem uma abordagem mais ampla, 

ao levar em consideração todas as fases do processo da inovação para projetar e 

implementar políticas e têm como objetivo apresentar novas soluções para desafios 

específicos, de modo que, funcionem na prática e sejam estabelecidos por uma 

agenda política. De forma resumida, pode ser considerada como “A grande ciência 
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para enfrentar os grandes problemas”. A internet é um exemplo de inovação que 

surgiu em detrimento destas políticas. 

• Políticas orientadas à invenção: Com um foco mais restrito, estas políticas estão 

mais concentradas na fase de I&D, deixando a responsabilidade da exploração e di-

fusão da invenção para o mercado. De acordo com (Bush, 1945) citado por (Edler 

& Fagerberg, 2017) foi no período pós-Segunda Guerra Mundial onde tais políticas 

se popularizaram, isso porque os formuladores de política da época acreditavam 

que os avanços na ciência e tecnologia poderiam levar potenciais benefícios para a 

sociedade. Além disso, com o intuito de canalizar apoio às empresas e organizações 

públicas de pesquisa, levou a criação de novas organizações públicas como os con-

selhos de pesquisas, a partir da década de 1960. 

• Políticas orientadas à sistemas: É o tipo de política mais recente e surgiu em pa-

ralelo ao aumento da perceção da importância das estruturas institucionais e da di-

nâmica do desenvolvimento económico como determinantes para a inovação 

(Hjalager & von Gesseneck, 2019). Desta forma, a capacidade de inovar de uma 

empresa está fortemente dependente da integração com o sistema, composto não 

apenas de informações e conhecimentos provenientes de parceiros comerciais mas 

também dos diversos órgãos e instituições que compõe este sistema, assim como 

universidades e organizações públicas (Nooteboom & Stam, 2008). Seu desenvol-

vimento relaciona-se ao surgimento da abordagem do “Sistema Nacional de Inova-

ção” (NIS) por volta de 1990 e em seguida, adotada para consultoria e avaliação de 

políticas pela OCDE (Edler & Fagerberg, 2017). 

Hjalager & von Gesseneck (2019) definem as políticas de inovação como empreendimentos 

governamentais que levam ao aumento de possibilidades de negócios, através da introdução 

de novos produtos, processos, modelos organizacionais e de marketing, assim como siste-

mas de gestão e de colaboração, objetivando o aumento do rentabilidade, do crescimento, 

da qualidade de vida e do emprego por meio de estímulos às empresas e organizações a 

serem capazes de atenderem as necessidades e procuras. A consequência disto está na cria-

ção de valor e competitividade, beneficiando as empresas, investidores e a sociedade como 

um todo. 
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Todavia, existe uma suposição subjacente clássica que indica que as políticas de inovação 

surgem como assistência para superar uma série de barreiras as quais impedem as empresas 

de gerar conhecimento e inovação (Hjalager & von Gesseneck, 2019). Esta abordagem 

ficou conhecida nas décadas posteriores ao final da Segunda Guerra Mundial como "falha 

de mercado" da política de inovação (Edler & Fagerberg, 2017). A teoria da falha de mer-

cado justifica a intervenção do estado na economia somente se o intuito for corrigir pro-

blemáticas nas quais os mercados não são capazes de alocar recursos com eficiência 

(Mazzucato, 2015). Assim, sugere que os governos devem intervir na economia para corri-

girem as falhas, investindo em áreas caracterizadas como bens públicos e criar mecanismos 

para internalizar as externalidades positivas e negativas que não são refletidos no sistema de 

preços.  

Os dois principais argumentos de apoios públicos à inovação para corrigir as falhas de 

mercado parte de dois princípios básicos (UK, 2014). Primeiro, a atividade de inovação 

gera conhecimento que tem a característica de um bem público, ou seja, é não-rival e não-

excludente, isso significa que é oneroso para um usuário excluir outros de beneficiarem-se 

de um bem e que a utilização por um, não impede outros de utilizarem-no (Nelson, 1959). 

Em outras palavras, o conhecimento gerado pelas atividades de I&D de uma empresa, po-

de transpor para beneficiar indivíduos e empresas que não participaram do investimento 

inicial. Como resultado, por causa da externalidade positiva da inovação, os ganhos econó-

micos desse conhecimento não serão totalmente apropriados por quem o gerou, reduzindo 

drasticamente as recompensas financeiras tal como os incentivos em gerá-los. O que leva a 

um subinvestimento na criação de novos conhecimentos em relação ao que seria idealmen-

te desejável para a sociedade como um todo (Edler & Fagerberg, 2017).  

Em segundo lugar, os investimentos em inovação são altamente incertos e podem envolver 

longos prazos de desenvolvimento, impossibilitando, na maioria das vezes, aos investidores 

em quantificar adequadamente os prováveis retornos dos investimentos e o risco da opera-

ção, o que pode levar à uma ineficiência e dificuldade em distinguir bons investimentos do 

ruins. As assimetrias de informação sugerem, indiretamente, que, quando as empresas não 

têm recursos financeiros para financiar suas próprias atividades de I&D, algumas inovações 

não serão desenvolvidas devido ao alto custo do capital externo (Clausen, 2009). A subven-

ção para o financiamento de capital de risco terá que levar em consideração a intangibilida-

de e incerteza associada do conhecimento a ser criado (Dodgson et al., 2011). 
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Tais falhas surtem um maior impacto na penalização das PME, ao apresentarem históricos 

financeiros, na maioria das vezes, limitados e possuírem poucas competências para produzi-

rem planos de negócios e relatórios bem desenvolvidos. Para os investidores, muitas vezes 

não é economicamente viável agregar informações e realizar avaliações de pequenos proje-

tos, por causa dos seus custos e riscos inerentes (Associados, 2014). Existem também os 

projetos de alta tecnologia e de elevado grau de novidade, no qual não há informações no 

mercado para que possa ser utilizada como base para aferir o potencial negócio pelos inves-

tidores, além da relutância dos empreendedores em detalharem os projetos de inovação de 

forma a manter a confiabilidade e redução dos riscos do surgimento de possíveis concor-

rentes.  

Dito isto, existe uma tendência para que os investidores privados financiem projetos com 

menos riscos ao invés de projetos de inovação. Desta maneira, o governo pode ser um 

agente fundamental no apoio de pequenas empresas e start-ups para a criação e desenvolvi-

mento de atividades de inovação de alto risco que impedem a entrada de novos empreen-

dimentos (Goldberg et al., 2011).  

Ao contrário do risco de um investidor privado sofrer perda total do investimento, para o 

governo essa assimetria pode gerar benefícios para a sociedade. Mesmo que um pequeno 

empreendimento fracasse, os ativos da propriedade intelectual criados por esta empresa e 

as habilidades geradas por seus antigos colaboradores podem ser utilizados por uma nova 

empresa que está a iniciar, contribuindo para o desenvolvimento deste conhecimento. Além 

disso, as pequenas e novas empresas e start-ups, ao contrário das já estabelecidas, tendem a 

concentrar-se na exploração e desenvolvimento de novos mercados, enquanto que os mer-

cados já concentrados pelas grandes empresas desencorajam o surgimento de novos em-

preendimentos inovadores (Goldberg et al., 2011).  

A justificativa de uma intervenção política embasada nas falhas de mercado é destinada ao 

aumento do investimento em conhecimento em direção ao nível socialmente ideal. A ação 

do ente governamental deve estar em direção da recuperação das condições que aproxi-

mam o mercado da concorrência perfeita (Costa, 2016).  

Esse raciocínio dá suporte a alguns tipos de instrumentos de política de inovação, como o 

investimento na produção pública de conhecimento como universidades e outras organiza-

ções públicas de pesquisa para salvaguardar inovações baseadas na ciência do futuro, espe-
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cialmente para a pesquisa básica, onde as oportunidades de comercialização ainda são in-

certas e que empresas privadas carecem de incentivos para investir; subsidiar I&D em em-

presas privadas, para induzi-las a produzir mais conhecimento; e a proteção legal do conhe-

cimento incompleto e sua exploração (Edler & Fagerberg, 2017).  

Contudo, a abordagem da falha de mercado é uma condição necessária, mas não suficiente 

para uma intervenção do Estado na economia (Mazzucato, 2015). Por isso, importa ressal-

tar o desenvolvimento do desenho de políticas para que os ganhos da intervenção superem 

os custos e riscos associados às falhas do governo como, por exemplo, a corrupção, captura 

por interesses privados, alocação incorreta e indevida de recursos e outros interesses e in-

centivos desalinhados de funcionários do governo (Goldberg et al., 2011; Mazzucato, 

2015). Assim, pode existir uma equação entre dois resultados ineficientes, um é gerado pelo 

livre mercado (falha de mercado) e o outro pela intervenção do Estado (falha do governo). 
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3. Contexto da Investigação 

Esta investigação tem como ponto de partida o interesse pela avaliação da real eficácia dos 

sistemas de incentivos à Inovação Produtiva previstos pelo Portugal 2020 na performance 

das pequenas e médias empresas, de forma a analisar como agem e em quais indicadores 

financeiros tais incentivos impactam. Assim, após a abordagem teórica realizada no capítulo 

anterior, importa levar em consideração a contextualização do presente trabalho. Por essa 

razão, neste capítulo, será estruturado para descrever de forma sucinta o Acordo de Parce-

ria Portugal 2020 e seus instrumentos financeiros, mais precisamente, o que está a ser avali-

ado neste trabalho, nomeadamente Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva. 

As informações apresentadas neste capítulo terão como referência os seguintes documen-

tos governamentais: 

• Acordo de Parceria 2014-2020; 

• Portaria n.º 57-A/2015; 

• Decreto-Lei n.º 159/2014 

• COMPETE 2020 

 

3.1. Portugal 2020 

O Acordo de Parceria adotado no dia 31 de janeiro de 2014 entre Portugal e a Comissão 

Europeia em Bruxelas, nomeadamente Portugal 2020, está alinhado com os princípios da 

programação da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento econó-

mico, social, ambiental e territorial que estimulará o crescimento e a criação de emprego 

nos próximos anos em Portugal. Seu objetivo está em definir os investimentos, interven-

ções e as prioridades de financiamento essenciais para desenvolver um crescimento inteli-

gente, sustentável e inclusivo.  

Ao que foi referido, a estratégia Europa 2020 segue com um conjunto de metas e indicado-

res de resultado contextualizados às especificidades dos Estados-Membros para atingir as 
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prioridades definidas, que objetivam um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 

mediante ao investimento na educação, na investigação, na inovação, na priorização da tran-

sição energética para uma economia de baixo carbono, na criação de emprego e por fim na 

redução da pobreza. Dando seguimento a isto, a programação do Portugal 2020 foi estrutu-

rada a fim de atingir tais objetivos estratégicos, assumindo um papel fundamental para a 

concretização das metas definidas no âmbito da Estratégia Europa 2020, sendo determina-

da pelas seguintes metas a serem atingidas até 2020: 

• Entre 2,7 % e 3,3 % do PIB investido em I&D; 

• Taxa de abandono escolar precoce de 10 % e pelo menos 40 % dos adultos (30-34 

anos) com um diploma de ensino superior ou equiparado; 

• Eficiência energética (ganho % no consumo de energia primária face a 2005) em 20 

%; 

• Energias renováveis no consumo de energia final em 31 %; 

• Emissões de gases de efeito de estufa (variação % face a 2005 em emissões não 

CELE) em + 1 %; 

• 75 % na taxa de emprego (população 20-64 anos); 

• 200 mil pessoas devem deixar de estar sujeitas ao risco de pobreza. 

Para alcançar os três objetivos estratégicos, foram formados instrumentos financeiros como 

os Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos (FEEI), com essa designação, existem 

cinco fundos intermediados para dirigir suas políticas específicas e apoiar programas e in-

tervenções como os Fundos de Política de Coesão formandos pelos Fundo de Coesão 

(FC), Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo Social Europeu 

(FSE); Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento Rural (FEADER); e o Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). Os FEEI contam com um or-

çamento de 454 mil milhões de Euros para o período 2014-2020 e, dentro deste valor, é 

destinado um total de 25 mil milhões para Portugal. A distribuição do orçamento por fun-

do para o Portugal 2020 pode ser visto na Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 - Divisão do orçamento por fundo estrutural no âmbito do Portugal 2020. 
Fonte: Acordo de Parceria 2014-2020. Adaptado 

O FEDER, representado por aproximadamente 42 % de todo o orçamento e também sen-

do o maior fundo, possui uma elevada relevância e objetiva fortalecer a coesão económica e 

social na UE para atenuar os desequilíbrios estruturais entre suas regiões, de forma que 

reduza problemas económicos, ambientais e sociais nas áreas urbanas, com um enfoque no 

desenvolvimento urbano sustentável. 

Desta forma, os fundos têm como papel fundamental na promoção do investimento na 

criação de emprego e numa economia competitiva e sustentável, além de convergir em cin-

co domínios como a investigação e inovação; tecnologias digitais; gestão sustentável dos 

recursos naturais; apoio à economia de baixo carbono e apoio às PME. Adicionalmente a 

isto, cada país tem a autonomia de definir a maneira como os fundos serão utilizados du-

rante o período do acordo de parceria, podendo estabelecer uma série de programas de 

investimentos para financiar diferentes regiões9 e projetos nos domínios específicos. 

O escopo do Portugal 2020 é operacionalizado através de 16 Programas Operacionais, ao 

que concentram-se em quatro domínios temáticos no continente, sendo eles o Competiti-

vidade e Internacionalização (POCI), Inclusão Social e Emprego (POISE), Capital Huma-
 

9 Em termos de elegibilidades para os Fundos Europeus de Investimento, a atribuição orçamentária, é dividi-
da pelas sete regiões de Portugal, sendo elas: 
• Regiões menos desenvolvidas (PIB per capita < 75% média UE): Norte, Centro, Alentejo e R.A. Açores - 
Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 85% 
• Regiões em transição (PIB per capita entre 75% e 90%): Algarve - Taxa de cofinanciamento dos Fundos: 
80% 
• Regiões mais desenvolvidas (PIB per capita > 90%): Lisboa e Madeira - Taxa de cofinanciamento dos Fun-
dos: 50% (Lisboa) e 85% (RAM é uma região ultraperiférica e por isso recebe a atribuição máxima). 
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no (POCH) e Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR); sete Progra-

mas Operacionais Regionais, onde incluem as cinco regiões do continente e mais as duas 

ilhas autónomas; três Programas de Desenvolvimento Rural; um para assuntos marítimos e 

da pesca e por fim um de assistência técnica. A divisão dos quatro domínios temáticos por 

orçamento pode ser visualizada na Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2 - Divisão orçamentária por Programas Operacionais Temáticos. 
Fonte: Acordo de Parceria 2014-2020. Adaptado. 

São alocados para os Programas Operacionais Temáticos uma quantia de aproximadamente 

11,89 mil milhões de Euros, sendo o POCI como o maior programa operacional do Portu-

gal 2020 e também englobado pelos fundos comunitários FEDER, FSE e FC, é designado 

para apoiar o desenvolvimento de uma economia mais competitiva e objetiva o aumento 

das exportações, do emprego qualificado, do investimento em I&D e inovação, além de 

capacitar as PME para atuarem em mercados globais, reduzir custos e tempos de transpor-

tes de mercadorias e ainda promover uma administração pública mais moderna. Além dis-

so, o POCI é gerido pela autoridade de gestão COMPETE 2020, responsável pelo SI Ino-

vação Produtiva e outros incentivos designados para o aumento da competitividade e inter-

nacionalização das empresas portuguesas. 

Por fim, é por meio dos Programas Operacionais que as empresas portuguesas possam ter 

acesso aos subsídios sob condições de concurso, onde os organismos públicos de gestão 

ditam as regras e regem o orçamento que atribuem à Portugal, em função do Acordo de 

Parceira 2014 - 2020, objetivando o financiamento de projetos aprovados. 
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3.1.1. SI Inovação Produtiva 

O Sistema de Incentivos Inovação Produtiva é regido pelo COMPETE 2020 e segundo o 

Artigo 20 º da Portaria n.º 57-A/2015 para as PME, objetiva propiciar a inovação e refor-

çar a qualidade do tecido empresarial das regiões, por meio da produção de novos ou signi-

ficativamente melhorados bens e serviços internacionalizáveis e transacionáveis, de quali-

dade e com elevado grau de incorporação nacional na medida em que cria novas oportuni-

dades de internacionalização.  

São suscetíveis de incentivos os projetos cujas tipologias adotadas visam aumentar ou re-

forçar o investimento empresarial em atividades inovadoras, como definida no Manual de 

Oslo, nos termos de inovação de produto, processo, métodos organizacionais e de marke-

ting, promovendo a produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da pro-

dução atual através da transferência e aplicação de conhecimento ou a adoção de novos, ou 

significativamente melhorados, processos ou métodos de fabrico, de logística e distribuição, 

bem como métodos organizacionais e ainda para a criação de emprego qualificado. Consi-

deram-se enquadráveis os investimentos de natureza inovadora que possuem relação con-

forme as tipologias de:  

• Criação de um novo estabelecimento;  

• Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;  

• Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos 

anteriormente;  

• Alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento 

existente. 

Todavia, não são apoiados projetos de investimentos de mera expansão ou de moderniza-

ção, nem empresas com o CAE representada por financeiras e de seguros, defesa, lotarias e 

outros jogos de aposta. 

Para que uma PME seja elegível para o recebimento de incentivos, além dos critérios espe-

cíficos do concurso que a empresa está a concorrer, são exigíveis os seguintes critérios: 
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• Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada, na medida em que apre-

sentem um rácio de autonomia financeira10 não inferior a 0,15; 

• Ter concluído os projetos anteriormente aprovados, exceto nos casos de projetos 

do regime contratual de investimento; 

• Não ter encerrado nos dois anos que antecedem a data de candidatura ou que tenha 

planos de encerrar dois anos após a conclusão do projeto, a mesma ou uma seme-

lhante atividade dentro do Espaço Económico Europeu; 

• Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável, não ser uma 

empresa em dificuldade, declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma in-

junção de recuperação e não ter salários em atraso. 

Na medida em que a empresa dispor dos requisitos citados, ela está elegível para concorrer 

para o recebimento dos incentivos. A partir disto, seu projeto de inovação passará a ser 

avaliado através de indicadores de Mérito do Projeto (MP), em função dos domínios de 

avaliação previstos pela entidade de gestão e comissão de acompanhamento, com metodo-

logias de cálculo definidos pelo Aviso em específico e na disposição dos seguintes quatro 

critérios: 

• Qualidade do projeto: Avaliado através da coerência do projeto e do plano de in-

vestimento, bem como a natureza das vantagens competitivas da empresa para a 

produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, também está em 

função da amplitude da inovação, sua adequação ao mercado e por fim seu grau de 

novidade e difusão. 

• Impacto do projeto na competitividade da empresa: Medido de acordo a pro-

pensão e a orientação da lógica do negócio para os mercados internacionais em 

função da intensidade das exportações expectáveis ao fim do projeto, bem como a 

qualificação desses mercados. Além da propensão para a geração de valor através 

do domínio e posicionamento na cadeia de valor, do nível de eficiência produtiva da 

empresa e na sua capacidade de gerar valor em cada unidade produzida e ainda, pa-

 
10 Relação entre capitais próprios e ativos. 
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ra determinadas tipologias de investimento, do reforço da sua capacidade de inova-

ção através da sofisticação das tecnologias e de técnicas de gestão. 

• Impacto na economia: Considera-se o efeito do projeto na competitividade da 

economia, o seu contributo para os resultados do Programa Operacional e para os 

domínios temáticos, além do impacto da estrutura do projeto medido pelas externa-

lidades positivas, produtividade económica e efeitos de arrastamento da cadeia de 

valor, bem como o grau de qualificação do emprego criado e da resposta aos atuais 

desafios societais e em domínios de especialização inteligente. 

• Impacto na competitividade regional: Avalia-se a adequação do projeto à estra-

tégia regional e a contribuição para manutenção do processo de sua convergência. 

Este domínio tem a autonomia para ser estabelecido por critérios de seleção ajusta-

dos numa lógica das escalas de valor em função da região atuada. 

Contudo, a avaliação da coerência do projeto também está em função das aquisições a se-

rem realizadas no plano de investimentos da empresa, de modo que, serão contabilizadas 

como despesas elegíveis de incentivos, aquelas constituídas por:  

• Ativos corpóreos: Representados por custos de aquisição de máquinas e equipa-

mentos; equipamentos informáticos, incluindo o software; e custos diretamente 

atribuíveis para que haja condições necessárias para os mesmos serem capazes de 

funcionar. 

• Ativos incorpóreos: Constituídos por transferência de tecnologia por meio da 

aquisição de direitos de patentes quer nacionais quer internacionais; licenças; co-

nhecimentos técnicos não protegidos por patente; software standard ou desenvol-

vido especificamente para determinado fim. 

• Outras despesas de investimento (até ao limite de 20% do total das despesas ele-

gíveis do projeto): Com a intervenção de técnicos oficiais de contas ou revisores 

oficiais de contas, na validação 5.000 Euros; estudos; diagnósticos; auditorias; pla-

nos de marketing e projetos de arquitetura e de engenharia (bem como serviços) 

contanto que estejam associados ao projeto de investimento.  
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• Formação de recursos humanos: Custos do pessoal e de funcionamento como 

despesas de deslocação, material e fornecimentos diretamente relacionados com o 

projeto e amortização dos instrumentos e equipamentos; custos indiretos gerais, re-

lativamente ao número total de horas em que os formandos participam na forma-

ção. 

Além disso, também é elegível a aquisição de serviços de execução de cadastro predial do 

prédio ou prédios em que incide a operação ou o projeto, incluindo aluguer de equipamen-

to. 

O projeto de investimentos deve durar no máximo 24 meses a partir da data de aprovação 

da candidatura, a não ser que haja uma justificativa para prolonga-lo. Além disso, os incen-

tivos concedidos pelo SI Inovação Produtiva de modo a compensar as despesas elegíveis, 

são calculados por meio da aplicação de uma taxa base máxima de 35 %, podendo benefici-

ar-se de majorações até uma taxa máxima de 75 %. Onde 50 % deste valor é composto por 

subsídios não reembolsáveis e a segunda metade provém de um empréstimo bancário sem 

juros, associado a um instrumento financeiro, financiado pelo Portugal 2020 com um prazo 

máximo de pagamento de 8 anos, sendo 2 anos de carência e 6 anos de financiamento. 
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4. Metodologia  

4.1. Aspetos gerais 

O trabalho em questão objetiva estimar os primeiros impactos resultantes dos efeitos do 

Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva do Portugal 2020 na performance das PME 

portuguesas. Estudos sobre o impacto de subsídios públicos têm sido bastante difundidos 

ao longo dos últimos anos. 

Avellar & Botelho (2016) avaliaram o impacto dos programas de apoio às atividades inova-

doras nas pequenas empresas brasileiras; Duch et al. (2009) estudaram os efeitos dos subsí-

dios públicos do programa CIDEM na região da Catalunha; Dai & wang (2019) estudaram 

o programa que concedia subsídios exclusivos às empresas de alta e nova tecnologia im-

plementado na China; Petelski, Milesi, & Verre (2020) avaliaram o impacto do apoio públi-

co à ciência, tecnologia e inovação dos programas nacionais argentinos em termos de par-

cela de emprego em I&D nas empresas de manufatura; Czarnitzki et al. (2007) analisaram o 

impacto das políticas de inovação e da colaboração em I&D na Alemanha e na Finlândia. 

Embora haja uma imensa variedade em seu escopo geográfico, os estudos supracitados 

convergem-se no uso do método de avaliação quasi-experimental, conhecido como Propensi-

ty Score Matching (PSM), sendo este um dos métodos mais utilizados para avaliar o impacto 

de políticas de inovação.  

De acordo com Heinrich, Maffioli, & Vázquez (2010), a metodologia PSM utiliza informa-

ções de um indivíduo que não participa de uma intervenção para identificar o que teria 

acontecido com um outro indivíduo participante na ausência da intervenção. Feito isto, é 

possível estimar os efeitos da intervenção ao comparar a diferença dos resultados para os 

participantes em relação aos não participantes observacionalmente semelhantes. 

Embora seja preferível uma avaliação experimental para que haja uma atribuição do trata-

mento aleatória, isto é, o recebimento do incentivo como o único fator diferenciador entre 

os grupos subsidiados e não subsidiados, é de extrema dificuldade analisar o que ocorre a 

um mesmo indivíduo em duas situações simultaneamente.  
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Na ausência de um desenho experimental, a atribuição de um tratamento geralmente não é 

aleatória (Heinrich et al., 2010), assim como o recebimento dos incentivos necessita de um 

processo de seleção de projetos. Portanto, as empresas que recebem incentivos e as que não 

recebem podem diferir não apenas em seu status de tratamento, mas também em outras 

características que afetam tanto a participação quanto o resultado de interesse. Desta for-

ma, para evitar os vieses que a comparação direta pode gerar, o PSM compara uma empre-

sa subsidiada com uma outra empresa estatisticamente semelhante, mas não subsidiada, 

permitindo uma estimativa do impacto de intervenção como a diferença entre ambos os 

grupos. 

Algebricamente, para definir os grupos de tratamento (empresas subsidiadas) e o de con-

trolo (não subsidiadas), temos: Di = 1 como as empresas que receberam os incentivos de 

Inovação Produtiva e Di = 0 as que não receberam. Face ao exposto, o resultado potencial 

das empresas subsidiadas é Y1 e Y0 para as não subsidiadas. Diversas características intrínse-

cas das empresas fazem com que essas empresas não apresentem a mesma probabilidade 

de pertencer seja ao grupo de tratamento ou de controlo. Para que isso seja contornado, 

um conjunto de características observáveis das empresas deve ser adicionado ao modelo 

sob a forma de covariáveis, sendo apresentado na fórmula a seguir: 

(Y1, Y0) ⊥ D| X                                                       (1) 

Onde Y representa resultado potencial; D é a variável binária para indicar o status do tra-

tamento, D ∈ (0,1); X representa as covariáveis (características observáveis). 

Dessa forma, para determinar o impacto dos incentivos numa empresa i, representado por 

δi, é definido como a diferença entre o resultado potencial de tratamento e o resultado po-

tencial na ausência de tratamento: 

δi = Y1i −Y0i                                                                                                         (2) 

De modo geral, segundo Heinrich et al. (2010), uma avaliação de impacto médio do subsí-

dio é obtido pela média do impacto em todas as empresas da amostra. Este parâmetro é 

definido como Efeito Médio do Tratamento (EMT ou ATE11): 

EMT = E (δ) = E (Y1 -Y0)                                              (3) 

 
11 Do inglês Average Treatment Effect 
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onde E (.) representa a média.  

Entretanto, o foco deste trabalho é mensurar o impacto dos incentivos à Inovação Produti-

va. Sendo assim, para analisar o resultado das empresas pertencentes ao grupo de tratamen-

to, deverá ser utilizado o Efeito Médio do Tratamento sobre os Tratados (EMTT ou 

ATT12): 

EMTT = E (Y1|D = 1) – E (Y0|D = 1) = E (Y1 – Y0 |D = 1)                 (4) 

Como mencionado, o recebimento dos incentivos não é considerado um evento aleatório e, 

sendo assim, E (Y0|D = 1) não é observável, dado que é um resultado contrafactual ao que 

se refere como o resultado, em média, das PME que receberam os incentivos caso não re-

cebessem o mesmo (Duch et al., 2009). Por outro lado, Heckman, Ichimura, & Todd (1997) 

demostraram que esse pressuposto pode ser ultrapassado, através da estimativa do resulta-

do de indivíduos bastante idênticos que não receberam o tratamento. Noutras palavras, se 

as empresas subsidiadas e não subsidiadas tiverem uma grande semelhança, exceto pelo 

recebimento dos incentivos, o impacto desta intervenção pode ser estimado. 

Para determinar a possibilidade que o matching reduza efetivamente o viés de seleção, é cru-

cial entender sob quais condições é mais provável que ele funcione. Para que isso seja pos-

sível, é necessário assumir duas restrições, sendo elas: a Suposição de Independência Con-

dicional (CIA13) e a Condição de Suporte Comum14. 

A Suposição de Independência Condicional, segundo Heinrich et al. (2010), é crucial para 

mensurar corretamente o impacto do incentivo, pois essa condição assume que o dado 

conjunto de covariáveis X utilizadas são independentes da atribuição do tratamento. Isso 

significa que, após o controlo das covariáveis, os resultados potenciais não são afetados 

pelo status de empresa subsidiada ou não subsidiada. 

A Condição de Suporte Comum consiste em garantir que exista correspondências de uni-

dades não tratadas para as unidades tratadas em função de uma covariável X (Cameron & 

Trivedi, 2005). Noutras palavras, os conjuntos de controlo e tratamento têm características 

observáveis comparáveis. Gerar boas correspondências significa garantir que a condição de 

 
12 Do inglês Average Treatment Effect on the Treated 
13 Do inglês Conditional Independence Assumption 
14 Do inglês Common Support Condition 
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suporte não falhe. Além disso, a principal suposição é que variáveis não observáveis não 

desempenham nenhum papel na atribuição do tratamento e na determinação do resultado. 

Isso exige: 

0 < Pr (D = 1|X) < 1                                                   (5) 

A equação (5) implica que para cada valor de X (vetor multidimensional das características 

do pré-tratamento), há uma probabilidade entre 0 e 1 de receber ou não o tratamento, o 

que traduz em a proporção de indivíduos tratados e não tratados deve ser maior que zero 

para todo valor possível de X. 

 

4.2. Propensity Score 

Rosenbaum & Rubin (1983) definem o Propensity Score (PS) como a probabilidade de rece-

ber o tratamento, através das características do pré-tratamento. Dessa forma, mostraram 

que o uso do PS pode remover o viés de seleção devido a todas as covariáveis observadas. 

Ainda segundo os autores, o PS pode ser descrito como a seguinte equação: 

p(X) ≡ Pr{D = 1|= E{D|X}                                                 (6) 

Após atribuir uma pontuação a todos os elementos da amostra, o Matching é feito entre os 

elementos de tratamento e de controlo, de maneira que tenham uma maior semelhança 

possível. Por fim, como ambos os grupos são semelhantes no pós-tratamento, o viés de 

seleção é reduzido e pode ser possível realizar a comparação dos resultados. 

Num experimento não aleatório, o PS é quase sempre desconhecido, de modo que não há 

uma especificação para X. No entanto, X pode ser estimado a partir de dados observados, 

utilizando um modelo de probabilidade (Rosenbaum & Rubin, 1983).  

Empiricamente, um modelo logit e probit podem ser usados e geralmente há pouca diferença 

entre as probabilidades previstas nesses modelos (Cameron & Trivedi, 2005). Como a vari-

ável de tratamento é dicotómica (isto é, D = 1 com probabilidade p, para as empresas rece-

toras de incentivos e D = 0 com probabilidade 1-p, para as não recetoras) ambos os mode-

los são úteis para essa análise. 
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Visto o PS ser definido como a probabilidade condicional de receber um tratamento, dadas 

as características do pré-tratamento, os modelos comummente usados são de formato de 

índice único com probabilidade condicional dado por: 

Pr [D = 1|X] = F (X’ β)                                               (7) 

Onde D, como já mencionado, representa a variável dependente do modelo dicotómico, X 

é o vetor das variáveis condicionais e F (·) é uma função de distribuição cumulativa para o 

modelo Logit ou distribuição Normal para o modelo Probit. 

Neste trabalho será utilizada o modelo Logit para determinar a probabilidade de as PME 

conseguirem incentivos, sendo representado por: 

Pr (D = 1|X) =                                                            (8) 

Ao tratar-se da caracterização do PS, é fundamental a identificação das variáveis que deter-

minam a participação, isto é, as características das empresas que têm seus projetos aprova-

dos para o recebimento de incentivos. Sendo assim, é crucial considerar quais fatores dife-

renciam as empresas selecionadas das não selecionadas, pelo que esse tema será debatido 

posteriormente no item 4.4.2.3. 

 

4.3. Algoritmos de Matching 

Segundo Becker & Ichino (2002), visto que p(X) é uma variável contínua, a probabilidade 

de observar dois elementos com o mesmo valor do Propensity Score é basicamente zero. Face 

a isto, uma estimativa do PS não é suficiente para determinar o EMTT de interesse. Dessa 

forma, para que esse problema seja superado, vários algoritmos foram propostos, sendo 

entre os três mais utilizados são: Nearest-Neighbor Matching, Kernel Matching e Local Linear 

Matching. 
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4.3.1. Nearest-Neighbor Matching 

O Nearest-Neighbor Matching (NNM) é um dos algoritmos de Matching mais diretos (Heinrich 

et al., 2010). Um ou vários indivíduos do grupo de controlo são selecionados como corres-

pondência para um indivíduo tratado em termos da pontuação de propensão mais próxima, 

noutras palavras, são escolhidas as empresas não subsidiadas que possuem maiores seme-

lhanças em termos de características observadas. O modelo NNM, ainda pode possuir duas 

variantes: Com substituição, em que um indivíduo do grupo de controlo pode ser usado 

mais de uma vez como correspondência; e sem substituição, em que o indivíduo é conside-

rado apenas uma vez. Para Becker & Ichino (2002), geralmente é utilizado com substituição 

embora não seja regra, no sentido de que um indivíduo de controlo poder ser a melhor 

combinação para mais de um indivíduo de tratamento. Além disso, em função da dimensão 

dos grupos, vários indivíduos do grupo de controlo podem ser utilizados, pois ao utilizar 

muitos vizinhos, o estimador torna-se mais eficiente, visto explorar uma quantidade maior 

de informações do grupo não tratado, entretanto, corre o risco de aumentar o viés ao utili-

zar correspondências fracas (Heinrich et al., 2010). Feito isso, o EMTT pode ser obtido 

pela média das diferenças entre os resultados dos tratados e seu correspondentes mais pró-

ximos. 

 

4.3.2. Kernel Matching 

O Kernel Matching é um algoritmo não paramétrico que usa a média ponderada de todos os 

indivíduos do grupo de controlo para construir o resultado contrafactual, em que o peso 

varia de acordo com a distância do indivíduo tratado. Como resultado prático, compara 

cada empresa que recebeu incentivos com a média ponderada das empresas que não rece-

beram, com o maior peso atribuído àquelas mais próximas das empresas subsidiadas. As-

sim, a maior vantagem dessa abordagem é que, como mais informações são utilizadas, me-

nor é a variância obtida (Caliendo & Kopeinig, 2008). A desvantagem é que algumas das 

observações utilizadas podem ser correspondências fracas e assim, aumentar o viés de sele-

ção. 
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4.3.3. Local Linear Matching 

Assim como o Kernel, Local Linear também é um algoritmo não paramétrico e difere do 

anterior por incluir um termo linear na função de ponderação, que ajuda a evitar distorções. 

Esta é uma vantagem sempre que as observações do grupo de comparação são distribuídas 

assimetricamente em torno da observação tratada (Caliendo & Kopeinig, 2008). 

 

4.4. Dados 

4.4.1. Definição da amostra 

Para a realização deste estudo, foi preciso recorrer a duas bases de dados, o sistema de in-

formação do COMPETE 2020 para identificar quais as empresas que receberam subsídios 

do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva e o Sistema Anual de Balanço Ibérico (SA-

BI) para recolher informações económicas e financeiras das empresas para compor os gru-

pos de tratamento e controlo.  

No COMPETE 2020, identificou-se quais empresas foram subsidiadas pelo S.I. Inovação 

Produtiva, nomeadamente projetos concluídos em 2017. O motivo desta seleção dá-se ao 

fato de que em 2017 ter sido o ano onde foi finalizado os primeiros projetos do Portugal 

2020, cujo cada projeto tem duração, em média, de 2 anos. Empresas com projetos finali-

zados nos anos subsequentes não foram consideradas por razões de ainda não haver dados 

contabilísticos nos anos pós-projeto (2019 e em diante). Por fim, a amostra inicialmente 

constava com 110 empresas, sendo que 7 foram excluídas por não pertencerem ao setor 

representado pela maioria, a indústria transformadora. 

Na base de dados do SABI, cujo interesse principal era obter informações contabilísticas 

das empresas subsidiadas e não subsidiadas para compor a amostra, foram recolhidas in-

formações do ano base pré-projeto (2014) e um ano após a conclusão do projeto (2018), 

para identificar o impacto gerado pelos incentivos após a conclusão do mesmo. No que diz 

respeito às empresas subsidiadas, 12 empresas não possuíam dados de 2018 e 14 não pos-

suíam dados de 2014, além disso, 15 empresas não eram PME, sendo assim, todas foram 

excluídas da amostra. Finalmente, 62 empresas (56 % do total das empresas subsidiadas no 

período em questão) foram selecionadas para compor o grupo de tratamento.  
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No que se relaciona ao grupo de controlo, algumas medidas foram tomadas. Primeiramen-

te, foram selecionadas apenas as empresas com menos de 250 colaboradores em 2014 e 

pertencentes ao CAE Rev.3 representados pelo grupo de tratamento, totalizando 23.469 

empresas. Em seguida, foram excluídas as empresas que receberam o incentivo Inovação 

Produtiva dos anos 2015 a 2018. Empresas com ausência de dados também foram removi-

das. Com consequência destes filtros, totalizou-se um conjunto com 18.284 empresas para 

compor o grupo de controlo, relativamente 78 % do início. 

 

4.4.2. Variáveis  

4.4.2.1. Variáveis de impacto 

O impacto do SI Inovação Produtiva na performance das PME foi avaliado em três dimen-

sões de desempenho: eficiência, rentabilidade e produtividade. 

A primeira medida de performance é a Rentabilidade dos Ativos (ROA) calculada através 

do resultado operacional sobre os ativos, é um índice de eficiência onde valores mais altos 

determinam a viabilidade de uma empresa e, ao mesmo tempo, aumentam sua capacidade 

de atrair capital de investimentos (Tzelepis & Skuras, 2004). Esse indicador é amplamente 

utilizado para medir a capacidade da empresa de gerar lucros através dos ativos investidos 

(Azis, 2018). Quanto mais alto for o ROA na performance de uma empresa, mais eficaz é o 

seu investimento. A utilização do resultado operacional em detrimento ao resultado líquido 

remeterá uma medida pura da eficiência da empresa em gerar retornos de seus ativos sem 

ser afetada pelas decisões de financiamento da administração. O ROA fornece uma indica-

ção rápida se cada Euro do investimento realizado está a gerar capital para a empresa. 

Para identificar se as empresas melhoraram as suas performances em termos de rentabili-

dade, duas estratégias foram tomadas. O primeiro rácio utilizado remete a uma medida pura 

de lucro, a Margem de Lucro Líquido, isto é, quanto a empresa teve de resultado líquido 

por quanto ela vendeu. No entanto, esse resultado pode ser influenciado por acréscimos de 

rubricas como custos financeiros e de amortizações, visto que as empresas subsidiadas nos 

primeiros anos após os investimentos apresentam tendencialmente valores mais elevados 

nestas rubricas, face a uma situação com zero investimento, principalmente, derivado do 
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investimento em ativos corpóreos tais como máquinas, equipamentos e construções. Nesse 

sentido, propõe-se utilizar também a Margem EBITDA. Tal métrica refere-se ao resultado 

da empresa antes de serem contabilizados os juros, a depreciação e a amortização sobre a 

receita líquida do ano pós-projeto. Como esse indicador é calculado antes da aplicação de 

rubricas que não remetem ao desempenho operacional puro da empresa, a partir dele é 

possível identificar a capacidade da organização de gerar lucros por via unicamente do seu 

processo produtivo. Quanto maior for a Margem EBITDA, maior é a performance produ-

tiva da empresa, ao ver que venderá mais, consumindo uma porcentagem menos. 

A eficácia ou o impacto do fator trabalho na produção é medido pela Produtividade do 

Trabalho, que segundo Bondoc & Hagiu (2011), é um dos indicadores sintéticos mais im-

portantes da eficiência da atividade económica da empresa. Ainda segundo os autores, o 

aumento da produtividade do trabalho tem em sua representação a ampliação da produção, 

a redução de custos e o aumento da rentabilidade e a competitividade do produto no mer-

cado interno e externo. A produtividade é definida como a proporção de inputs e outputs. O 

valor agregado bruto (VAB) é comummente utilizado como uma medida de produção e 

representa a riqueza criada por meio do processo produtivo ou prestação de serviços da 

organização, já os custos compreendem os recursos utilizados para produzir as riquezas, 

fazendo parte desta rubrica os gastos com pessoal (RH). Por fim, a produtividade do traba-

lho/per capita é definida como o VAB sobre o número de colaboradores da empresa. 

Em resumo, as quatro variáveis de impacto utilizadas para mensurar o impacto dos incenti-

vos na performance das empresas podem ser vistas na Tabela 3 a seguir: 

Tabela 3 - Definição das variáveis de impacto utilizadas. 

Variável Definição 

ROA Rácio de Resultado Operacional por Ativos Líquidos 

M_Lucro Rácio de Resultado Líquido do Exercício por Volume de Negócios 

M_EBITDA Rácio de EBITDA por Volume de Negócios 

ProdTrab Rácio de VAB por Número de Empregados 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4.2.2. Variável de tratamento 

A variável de tratamento, como já mencionada, assume valor binário. Desta forma, as em-

presas que receberam os incentivos à Inovação Produtiva do Portugal 2020 com projetos 
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concluídos em 2017, foram-se atribuídas o valor 1, pertencendo assim ao grupo de trata-

mento. As demais empresas, representadas por não terem recebido os subsídios, compõem 

o grupo de controlo, cuja variável dependente assume valor de 0.   

 

4.4.2.3. Variáveis de controlo 

Para definir quais características influenciam na propensão para o recebimento de incenti-

vos e assim estimar o Propensity Score, foram utilizadas variáveis com base em evidências 

empíricas relacionadas. Diversos estudos identificaram certos atributos que podem deter-

minar na participação de uma empresa em solicitar um subsídio público. Por exemplo, vari-

áveis estruturais como tamanho, setor económico ou localização. Outros estudos também 

identificaram como informações relevantes sobre a posição competitiva da empresa, como 

orientação do mercado, grau de internacionalização e participação de grupo empresarial. 

Além disso, critérios intrínsecos à condição de acesso aos incentivos são utilizados. A reco-

lha dessas informações teve como apoio a base de dados do SABI. Por fim, as variáveis 

relevantes para determinar quais fatores que influenciam a propensão de receber o incenti-

vo, são citadas na sequência. 

O tamanho da empresa, medido principalmente pela quantidade de funcionários, pode ter 

um impacto positivo ou negativo. Isso porque os governos normalmente mantêm instru-

mentos políticos especiais para empresas menores (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2011). Por 

outro lado, empresas maiores têm maior capacidade inovadora, e consequentemente, maior 

potencial para alcançar resultados económicos favoráveis (Hud & Hussinger, 2014). Sendo 

assim, foram atribuídas uma variável contínua representando o tamanho da empresa através 

do número de empregados (Emp) e três variáveis Dummies, representadas por Dmi, DP e 

DM para definir se a empresa é micro, pequena ou média, respetivamente. 

A localização da empresa pode ter influência no recebimento dos incentivos, segundo o 

COMPETE 202015, o programa está orientado para as regiões menos desenvolvidas do 

Continente (Norte, Centro e Alentejo). Desta forma, atribui-se três variáveis Dummies de 

acordo com a localidade da empresa, sendo elas DNorte, DCentro e DAlentejo. 

 
15 Disponível em 
https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20170927_POCI_vsAGO17_p%c3%bablica.pdf Acendido 
em 02.01.2020 

https://www.compete2020.gov.pt/admin/images/20170927_POCI_vsAGO17_p%c3%bablica.pdf
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A variável Idade foi adicionada para corresponder a quantidade de anos que a empresa 

tinha de constituição até ao ano de candidatura do Portugal 2020. Dai & wang (2019) expli-

cam que a experiência e o conhecimento acumulados das empresas no processo de apren-

dizagem, podem afetar seu desempenho inovador futuro. Entretanto, muitas vezes as em-

presas mais antigas são mais relutantes para perseguir a inovação (Czarnitzki & Lopes-

Bento, 2011). Outros autores também utilizam essa variável, tal como (Busom, 2000; Duch 

et al., 2009; Santos et al., 2019). 

Um conjunto com 16 variáveis dummies foi adicionado ao modelo para classificar qual o 

setor em que a empresa se insere dentro da indústria transformadora. A distribuição das 

empresas e descrição dos setores por CAE-Rev.3 pode ser observado na Tabela 10 do 

Apêndice A. Alguns estudos sugerem que empresas pertencentes a setores altamente dinâ-

micos têm mais probabilidade de serem beneficiadas por subsídios públicos (Duch et al., 

2009). Essa variável foi utilizada por (Bai et al., 2019; Duch et al., 2009; Dvouletý & 

Blažková, 2019; Santos et al., 2019). 

Uma outra variável frequentemente usada é a que avalia se a empresa pertence a um grupo 

empresarial. Segundo Hud & Hussinger (2014), se uma empresa faz parte de um grupo 

empresarial, essa associação pode facilitar o acesso à capacidade de inovação e a informa-

ções sobre programas governamentais, como resultado, uma maior probabilidade de solici-

tar subsídios. Outro ponto relevante é que, estando ciente da possíveis repercussões sobre 

o projeto subsidiado dentro do grupo da empresa, os avaliadores do governo podem ter 

mais propensão a subsidiá-las. A partir dessas observações, a variável dummy DGrupo será 

inserida no modelo, com valor 1 para empresas pertencentes a grupos empresariais e 0 para 

o contrário. Os trabalhos como (Aerts & Czarnitzki, 2004; Almus & Czarnitzki, 2003; 

Czarnitzki & Lopes-Bento, 2011) fizeram uso dessa variável. 

O Potencial inovador de uma empresa depende claramente do envolvimento com ações de 

I&D (Czarnitzki et al., 2007), além de aumentar suas atividades de patentes, ainda que, o 

S.I. Inovação Produtiva valoriza empresas com maiores níveis de inovação. A partir disto, 

foi adicionada a variável dummy DEmpID, para identificar as empresas que possuem cola-

boradores ligados às atividades de Investigação e Desenvolvimento. 

As empresas que atuam em mercados estrangeiros podem ser mais inovadoras do que 

aquelas que atendem apenas a nível nacional, por tentarem alcançar os requisitos externos e 
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possivelmente são mais propensas a solicitar subsídios (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2011). 

Ainda mais, como já foi mencionado, o S.I. Inovação Produtiva valoriza empresas que têm 

propensão para mercados internacionais. Por outro lado, Santos et al. (2019), verificou um 

possível comportamento não linear na sua análise, sugerindo que empresas já próximas do 

seu nível máximo de internacionalização podem ter menor probabilidade de ter seus proje-

tos aprovados, motivado pelo menor impacto ou até mesmo inexistente dos incentivos na 

intensidade das exportações. A variável EXP indicando a intensidade de exportação16 da 

empresa será útil para a formulação do modelo.  

Para que as empresas possam ser elegíveis de receber os incentivos à Inovação Produtiva, 

um dos critérios que precisam estarem a par é deterem uma situação económico-financeira 

equilibrada previsto no RECI17, apresentando uma autonomia financeira de pelo menos 

0,15 para PME. Assim, uma variável dummy DAF será adicionado, indicando 1 se a empresa 

possui uma autonomia financeira maior que 0,15 e 0 para as que não possuírem. Além dis-

so, empresas que apresentam prejuízos, terão mais dificuldades em realizar o projeto, sendo 

assim foi adicionado a variável dummy DRL com 1 para empresas com resultado líquido 

positivo, 0 para negativo. 

Por último, será adicionado a variável dummy DQREN para indicar se a empresa já teve 

projeto de inovação aprovado no programa anterior, especificamente no Quadro de Refe-

rência Estratégica Nacional (QREN). De acordo com Czarnitzki & Lopes-Bento (2011), o 

governo pode favorecer as empresas com históricos de projetos bem sucedidos, pois a ex-

periência anterior em atividades de sucesso em inovação, desempenha papel fundamental 

na solicitação de apoio público. A Tabela 4 descreve as variáveis de controlo utilizadas para 

a estimação do modelo. 

 

 

 

 

 
16 Relação entre vendas externas e vendas totais. 
17 Alínea a) do nº1 do Artigo 29º e estabelecido no Anexo C da Portaria n.º 57-A/2015 do DRE. 
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Tabela 4 - Definição das variáveis de controlo utilizadas. 

Variável Definição 

Emp Número de empregados no exercício de 2014 

Dmi Variável dummy - 1 para micro empresas, 0 para as demais 

DP Variável dummy - 1 para pequenas empresas, 0 para as demais 

DM Variável dummy - 1 para médias empresas, 0 para as demais 

DNORTE Variável dummy - 1 para empresas localizadas no Norte, 0 para as demais 

DCENTRO Variável dummy - 1 para empresas localizadas no Centro, 0 para as demais 

DALENTEJO Variável dummy - 1 para empresas localizadas no Alentejo, 0 para as demais 

Idade Idade da empresa no ano da candidatura 

DGrupo Variável dummy - 1 para empresas pertencentes a um grupo empresarial, 0 para as demais 

DEmpID Variável dummy - 1 para empresas com empregados ligados à I&D, 0 para as demais 

DQREN Variável dummy - 1 para empresas com projetos realizados no QREN, 0 para as demais 

DAF 
Variável dummy - 1 para empresas com autonomia financeira maior que 15 %, 0 para as 
demais 

DRL 
Variável dummy - 1 para empresas com Resultado Líquido positivo no exercício de 2014, 0 
para as demais 

EXP Rácio de vendas internacionais por vendas totais no exercício de 2014 

Setores 16 Variáveis dummies - 1 para o CAE-Rev.3 principal as quais pertencem, 0 para os demais 

Fonte: Elaboração própria 
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5. Análise e Discussão de Resultados 

Para a análise de dados, dois softwares estatísticos foram utilizados. A caracterização das 

variáveis de controlo na estatística descritiva foi desenvolvida no SPSS 23 e as demais análi-

ses foram realizadas através do STATA 13. 

 

5.1. Estatística descritiva 

Para caracterizar as empresas subsidiadas, é apresentado na Tabela 5 as estatísticas descriti-

vas das variáveis em análise antes de ser efetuado o matching de fato. No entanto, é compa-

rado através do teste-t se os valores médios dessas variáveis e seus respetivos erros padrões 

apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos das empresas subsidi-

adas com as não subsidiadas.  

As PME subsidiadas apresentam, em média, 22 anos de constituição, sendo compostas 

maioritariamente por médias empresas (65 % do total), isto é, com 90 empregados. 71 % 

pertencem a algum grupo empresarial e apresentam uma taxa de exportação de 40 %. 

 No que se relaciona a localização, possuem maior presença no Norte de Portugal (61 %), 

seguidamente do Centro e Alentejo, com 29 % e 4 % respetivamente. 
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Tabela 5 - Estatística Descritiva 

  Não-subsidiadas   Subsidiadas   

  N=18 284   N=62   

Variáveis Média Erro Padrão   Média Erro Padrão t-test 

Emp 14.654 0.191  91.630 8.013 *** 

Dmi 0.640 0.004   0.048 0.028 *** 

DP 0.298 0.003  0.290 0.058  

DM 0.062 0.002   0.661 0.061 *** 

DNORTE 0.545 0.004  0.645 0.061  

DCENTRO 0.196 0.003   0.242 0.055  

DALENTEJO 0.022 0.001  0.048 0.028  

Idade 16.685 0.102   21.984 1.946 *** 

DGrupo 0.555 0.004  0.710 0.058 ** 

DEmpID 0.017 0.001   0.258 0.056 *** 

DQREN 0.028 0.001  0.435 0.064 *** 

DAF 0.720 0.003   0.920 0.034 *** 

DRL 0.740 0.003  0.952 0.027 *** 

EXP 0.146 0.002   0.409 0.046 *** 

Nota: * sig < 0.1, ** sig < 0.05 e *** sig < 0.01. 
Fonte: Elaboração própria, dados recolhidos da base de dados SABI e cálculo efetuado no 
SPSS.  

No que respeita à experiência em projetos anteriores, mais de 43 % delas já tiveram proje-

tos aprovados no QREN. Além disso, 92 % apresentaram condições mínimas de financia-

rem seus ativos através dos capitais próprios e 95 % com resultados positivos no ano pré-

projeto. 

 

5.2. Fatores que influenciam o recebimento do incentivo 

Como já foi mencionado, características intrínsecas das empresas podem influenciar na 

propensão de recebimento de subsídios e através de uma regressão logit é possível determi-

nar quais dessas característica estão relacionadas com a possibilidade de as PME receberem 

apoio do S.I. Inovação Produtiva. 

Alguns testes foram realizados para garantir a robustez do modelo. Primeiramente foi afe-

rido se as variáveis utilizadas apresentam multicolinearidade, ou seja, as variáveis indepen-

dentes não podem apresentar uma alta correlação entre si. Sendo assim, como observado 

na Tabela 11 do Apêndice A, um teste de Fator de Inflação da Variância (VIF) foi realizado, 
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neste teste indica que valores de VIF maiores que 10 e tolerância próximos de 0 sugerem 

que as variáveis apresentam alta colinearidade, o que não foi o caso deste modelo.  

Além disto, através do teste qui-quadrado igual a zero, é constatado que pelo menos uma 

variável independente do modelo apresenta de maneira significativa para a explicação do 

comportamento da variável dependente. A regressão conta com 18.346 observações e pos-

sui um poder preditivo (Pseudo R2) de 33,4 %. O resultado da regressão logit é apresentado 

na Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6 – Resultado da Regressão LOGIT 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão 

Emp 0.010*** 0.003 

Dmi -2.320*** 0.638 

DP (Var. omitida)   

DM 1.240*** 0.427 

DNORTE 1.057* 0.551 

DCENTRO 0.725 0.592 

DALENTEJO 2.045** 0.817 

Idade -0.027*** 0.010 

DEmpID 0.759** 0.367 

DQREN 1.071*** 0.315 

DGRUPO 0.116 0.306 

DAF 0.129 0.513 

DRL 1.180* 0.643 

EXP -0.118 0.434 

Setores fixos SIM   

Constante -8.075*** 1.302 

Observações 18 346   

Pseudo R2 0.334   

Chi2 0.000   

Log likelihood -278.133   

Nota: * sig < 0.1, ** sig < 0.05 e *** sig < 0.01. 
Fonte: Elaboração própria, cálculo efetuado no STATA 13 

A interpretação dos resultados obtida pelo modelo revela que o tamanho da empresa, me-

dido pelo número de funcionários, a par da classificação de Média empresa, possui um efei-

to positivo e bastante significativo para o recebimento de incentivos. A explicação pode 

estar relacionada com o fato de que maiores empresas têm maior capacidade técnica de 

fazer candidaturas, apresentar uma estrutura mais robusta e são mais estáveis que micros e 

pequenas empresas, o que tornará os subsídios mais eficazes. Por outro lado, a variável ida-

de apresenta uma negativa e significativa relação com o recebimento de incentivos. 
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Em termos de regiões, o Alentejo mostrou-se mais propício ao recebimento de incentivos, 

isso pode ser explicado pelo menor número de empresas a concorrer nesta região, ao se 

referir a uma região menos industrializada18.  

Ter empregados destinados a I&D nos seus quadros apresentou efeito positivo e significa-

tivo para a solicitação de incentivos, o que comprova o alinhamento com as diretrizes do 

programa em apoiar projetos inovadores, resultantes de atividades de I&D. 

No que concerne à experiência em programas anteriores, o resultado positivo e bastante 

significativo da variável do modelo condiz com o afirmado por Czarnitzki et al. (2007), em 

que os governos tendem a utilizar a estratégia de “escolher o vencedor”, isso significa que, 

empresas com resultados de projetos anteriores bem sucedidos podem provar que mantêm 

a capacidade e os recursos para conduzir o projeto proposto com êxito. 

Ao nível de significância de 10%, foi apresentado que empresas com resultados positivos 

apresentam maiores chances de terem seus projetos aprovados. O modelo não encontrou 

evidências significativas para a taxa de exportação, assim como para a autonomia financeira. 

Em termos de setores na indústria transformadora, o resultado consta na Tabela 12 do 

Apêndice A, e só foi encontrado significância a nível 10% no CAE 17, representado pela 

indústria de fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos. 

 

5.3. O Impacto do S.I. Inovação Produtiva 

O modelo dividiu a amostra em 8 blocos para garantir que a média do Propensity Score não 

seja diferente entre os indivíduos de tratamento e de controlo em cada bloco. Para que essa 

condição seja satisfeita, foi necessário excluir algumas variáveis do conjunto, sendo elas 

DGRUPO, CAE 18, CAE 26 e CAE 28, o que não causou danos ao modelo, visto não 

apresentarem significância na propensão do recebimento dos incentivos.  

 
18 Disponível em 
https://www.ine.pt/ine_novidades/RTP2017/files/assets/common/downloads/publication.pdf Ascendido 
em 02/02/2020 

https://www.ine.pt/ine_novidades/RTP2017/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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Com isso, a condição de suporte comum foi satisfeita, como observado na Figura 3 do 

Apêndice B, ao apresentar uma sobreposição das distribuições dos propensity score para os 

grupos de controlo e tratamento.   

O impacto dos incentivos à Inovação Produtiva foi estimado através da diferença das mé-

dias via o Efeito Médio do Tratamento sobre os Tratados (EMTT). Essa diferença é esti-

mada apenas para as empresas com características semelhantes, em função das covariáveis 

definidas. Para garantir que o resultado seja robusto, foi utilizado quatro algoritmos de Mat-

ching, sendo dois algoritmos paramétricos e dois não paramétricos, tais quais, respetivamen-

te: 

• Nearest-Neighbor Matching: 1-1 sem reposição (NNM 1-1) e 1-5 com reposição 

(NNM 1-5); 

• Kernel e Local Linear. 

O resultado do Propensity Score Matching a partir dos algoritmos supracitados pode ser ob-

servado na Tabela 7, onde apresenta as médias das variáveis de impacto do grupo de con-

trolo e de tratamento, antes e após a realização do matching. 
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Tabela 7 - Resultado do EMTT 

Variável Algoritmo Amostra Tratamento Controlo Diferença Erro Padrão T-Stat 

ROA 

NNM 1-1 
Não Pareado 0.118 0.040 0.078 0.120 0.650 

EMTT 0.118 0.104 0.014 0.017 0.840 

NNM 1-5 
Não Pareado 0.118 0.040 0.078 0.120 0.650 

EMTT 0.118 0.103 0.016 0.017 0.930 

Kernel 
Não Pareado 0.118 0.040 0.078 0.120 0.650 

EMTT 0.118 0.105 0.013 0.017 0.760 

Local Linear 
Não Pareado 0.118 0.040 0.078 0.120 0.650 

EMTT 0.118 0.092 0.026 0.017 1.510 

M_Lucro 

NNM 1-1 
Não Pareado 0.049 -0.153 0.202 2.705 0.070 

EMTT 0.049 0.043 0.006 0.026 0.220 

NNM 1-5 
Não Pareado 0.049 -0.153 0.202 2.705 0.070 

EMTT 0.049 0.032 0.017 0.026 0.650 

Kernel 
Não Pareado 0.049 -0.153 0.202 2.705 0.070 

EMTT 0.049 0.043 0.006 0.026 0.230 

Local Linear 
Não Pareado 0.049 -0.153 0.202 2.705 0.070 

EMTT 0.049 -0.007 0.056 0.026 2.160** 

M_EBITDA 

NNM 1-1 
Não Pareado 0.171 0.004 0.166 2.789 0.060 

EMTT 0.171 0.110 0.060     0.026 2.320** 

NNM 1-5 
Não Pareado 0.171 0.004 0.166 2.789 0.060 

EMTT 0.171 0.108 0.062     0.025 2.480** 

Kernel 
Não Pareado 0.171 0.004 0.166 2.789 0.060 

EMTT 0.171 0.111 0.060     0.026 2.290** 

Local Linear 
Não Pareado 0.171 0.004 0.166 2.789 0.060 

EMTT 0.171 0.082 0.088 0.026 3.380*** 

ProdTrab 

NNM 1-1 
Não Pareado 46 651.478 22 218.436 24 433.042 9 775.491 2.500** 

EMTT 46 651.478 34 252.828 12 398.650 6 917.031 1.790* 

NNM 1-5 
Não Pareado 46 651.478 22 218.436 24 433.042 9 775.491 2.500** 

EMTT 46 651.478 34 123.187 12 528.290 6 008.551 2.090** 

Kernel 
Não Pareado 46 651.478 22 218.436 24 433.042 9 775.491 2.500** 

EMTT 46 651.478 34 141.969 12 509.509 6 966.050 1.800* 

Local Linear 
Não Pareado 46 651.478 22 218.436 24 433.042 9 775.491 2.500** 

EMTT 46 651.478 36 153.432 10 498.046 6 966.050 1.510 

Nota: * sig < 0.1, ** sig < 0.05 e *** sig < 0.01. 
Fonte: Elaboração própria. 

O indicador ROA, ao que refere a rentabilidade dos ativos, não foi encontrado nenhuma 

evidência estatisticamente significativa em todos os algoritmos utilizados. 
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A Margem de Lucro, apenas indicou evidência de aumento através do algoritmo Local Li-

near, ao retratar que as empresas subsidiadas apresentaram em média, 5,6% mais lucro que 

as empresas não subsidiadas. No entanto, esse resultado não é robusto. Um fator que pode 

indicar o não aumento da rentabilidade, está relacionado o tempo do resultado em questão, 

visto as empresas subsidiadas estarem a deduzir altas rubricas de amortizações, ao terem 

concluído recentemente seus investimentos em ativos corpóreos como máquinas, equipa-

mentos e construções. 

Por outro lado, os subsídios foram capazes de incrementar uma Margem EBITDA entre 

cerca de 6 % a 8,8 %, com uma significância de no mínimo 5% em todos os algoritmos. 

Isso indica que os incentivos provenientes do Inovação Produtivo impactaram na capaci-

dade das empresas de gerarem capital através de suas operações já no ano pós-projeto, 

apontando um aumento da eficiência produtiva através dos investimentos realizados. Além 

disso, com o tempo, as empresas tenderão em apresentar resultados líquidos positivos. 

Finalmente, a Produtividade do Trabalho, convém ressaltar que também foi impactada pe-

los incentivos em três dos quatro algoritmos, encontrando uma maior significância (a nível 

de 5%) na comparação com os cinco vizinhos mais próximos. Os resultados indicam que 

nas empresas subsidiadas, cada colaborador produz entre cerca de 12.398 a 12.528 Euros 

de mais lucro que nas empresas não subsidiadas por ano. 

Para identificar quais dos algoritmos apresentaram uma maior qualidade na redução do viés 

de seleção, foi realizado o teste de qualidade do balanceamento, pois é preciso verificar se 

as médias das covariáveis não diferem estatisticamente de zero entre nos grupos de contro-

lo e de tratamento.  

A Tabela 8 apresenta as médias das covariáveis de cada grupo antes e após a realização do 

Matching. Além disso, fornece o test-t para os valores médios da amostra nos dois grupos, 

justamente com o p-valor correspondente.  
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Tabela 8 - Teste de Qualidade do PSM 

Variáveis

Trat Cont t-valor p-valor Trat Cont t-valor p-valor Trat Cont t-valor p-valor Trat Cont t-valor p-valor

Emp U 91.629 14.654 23.200 0.000 91.629 14.654 23.200 0.000 91.629 14.654 23.200 0.000 91.629 14.654 23.200 0.000

M 91.629 89.097 0.825 0.960 91.629 91.358 0.020 0.982 91.629 88.597 0.260 0.792 91.629 88.597 0.260 0.792

Dmi U 0.048 0.640 -9.690 0.000 0.048 0.640 -9.690 0.000 0.048 0.640 -9.690 0.000 0.048 0.640 -9.690 0.000

M 0.048 0.048 0.000 1.000 0.048 0.035 0.360 0.723 0.048 0.048 0.000 1.000 0.048 0.048 0.000 1.000

DP U 0.290 0.298 -0.140 0.891 0.290 0.298 -0.140 0.891 0.290 0.298 -0.140 0.891 0.290 0.298 -0.140 0.891

M 0.290 0.258 0.400 0.690 0.290 0.271 0.240 0.812 0.290 0.258 0.400 0.690 0.290 0.258 0.400 0.690

DM U 0.661 0.062 19.410 0.000 0.661 0.062 19.410 0.000 0.661 0.062 19.410 0.000 0.661 0.062 19.410 0.000

M 0.661 0.694 -0.380 0.704 0.661 0.694 -0.380 0.704 0.661 0.694 -0.380 0.704 0.661 0.694 -0.380 0.704

DNORTE U 0.645 0.545 1.580 0.114 0.645 0.545 1.580 0.114 0.645 0.545 1.580 0.114 0.645 0.545 1.580 0.114

M 0.645 0.629 0.190 0.853 0.645 0.665 -0.220 0.822 0.645 0.629 0.190 0.853 0.645 0.629 0.190 0.853

DCENTRO U 0.242 0.196 0.910 0.362 0.242 0.196 0.910 0.362 0.242 0.196 0.910 0.362 0.242 0.196 0.910 0.362

M 0.242 0.306 -0.800 0.425 0.242 0.245 -0.040 0.967 0.242 0.306 -0.800 0.425 0.242 0.306 -0.800 0.425

DALENTEJO U 0.048 0.022 1.400 0.161 0.048 0.022 1.400 0.161 0.048 0.022 1.400 0.161 0.048 0.022 1.400 0.161

M 0.048 0.032 0.450 0.651 0.048 0.039 0.260 0.794 0.048     0.032 0.450 0.651 0.048     0.032 0.450 0.651

Idade U 21.984 16.685 3.010 0.003 21.984 16.685 3.010 0.003 21.984 16.685 3.010 0.003 21.984 16.685 3.010 0.003

M 21.984 21.194 0.310 0.758 21.984 23.029 -0.380 0.702 21.984 20.645 0.520 0.601 21.984 20.645 0.520 0.601

DEmpID U 0.258 0.017 14.450 0.000 0.258 0.017 14.450 0.000 0.258 0.017 14.450 0.000 0.258 0.017 14.450 0.000

M 0.258 0.226 0.420 0.678 0.258 0.232 0.330 0.741 0.258 0.226 0.420 0.678 0.258 0.226 0.420 0.678

DQREN U 0.435 0.028 19.060 0.000 0.435 0.028 19.060 0.000 0.435 0.028 19.060 0.000 0.435 0.028 19.060 0.000

M 0.435 0.452 -0.180 0.858 0.435 0.406 0.320 0.746 0.435 0.452 -0.180 0.858 0.435 0.452 -0.180 0.858

DAF U 0.919 0.718 3.530 0.000 0.919 0.718 3.530 0.000 0.919 0.718 3.530 0.000 0.919 0.718 3.530 0.000

M 0.919 0.968 -1.160 0.247 0.919 0.926 -0.130 0.894 0.919 0.968 -1.160 0.247 0.919 0.968 -1.160 0.247

DRL U 0.952 0.740 3.800 0.000 0.952 0.740 3.800 0.000 0.952 0.740 3.800 0.000 0.952 0.740 3.800 0.000

M 0.952 0.968 -0.450 0.651 0.952 0.961 -0.260 0.794 0.952 0.968 -0.450 0.651 0.952 0.968 -0.450 0.651

EXP14 U 0.409 0.146 7.320 0.000 0.409 0.146 7.320 0.000 0.409 0.146 7.320 0.000 0.409 0.146 7.320 0.000

M 0.409 0.523 -1.700 0.092 0.409 0.432 -0.330 0.740 0.409 0.530 -1.790 0.076 0.409 0.530 -1.790 0.076

CAE11 U 0.016 0.029 -0.610 0.541 0.016 0.029 -0.610 0.541 0.016 0.029 -0.610 0.541 0.016 0.029 -0.610 0.541

M 0.016 0.016 0.000 1.000 0.016 0.006 0.510 0.614 0.016 0.016 0.000 1.000 0.016 0.016 0.000 1.000

CAE13 U 0.194 0.069 3.880 0.000 0.194 0.069 3.880 0.000 0.194 0.069 3.880 0.000 0.194 0.069 3.880 0.000

M 0.194 0.371 -2.220 0.028 0.194 0.210 -0.220 0.825 0.194 0.355 -2.030 0.045 0.194 0.355 -2.030 0.045

CAE14 U 0.032 0.141 -2.460 0.014 0.032 0.141 -2.460 0.014 0.032 0.141 -2.460 0.014 0.032 0.141 -2.460 0.014

M 0.032 0.032 0.000 1.000 0.032 0.039 -0.190 0.848 0.032 0.032 0.000 1.000 0.032 0.032 0.000 1.000

CAE16 U 0.032 0.086 -1.500 0.133 0.032 0.086 -1.500 0.133 0.032 0.086 -1.500 0.133 0.032 0.086 -1.500 0.133

M 0.032 0.000 1.430 0.156 0.032 0.039 -0.190 0.848 0.032 0.000 1.430 0.156 0.032 0.000 1.430 0.156

CAE17 U 0.097 0.014 5.490 0.000 0.097 0.014 5.490 0.000 0.097 0.014 5.490 0.000 0.097 0.014 5.490 0.000

M 0.097 0.097 0.000 1.000 0.097 0.113 -0.290 0.772 0.097 0.097 0.000 1.000 0.097 0.097 0.000 1.000

CAE22 U 0.113 0.035 3.290 0.001 0.113 0.035 3.290 0.001 0.113 0.035 3.290 0.001 0.113 0.035 3.290 0.001

M 0.113 0.113 0.000 1.000 0.113 0.100 0.230 0.818 0.113 0.113 0.000 1.000 0.113 0.113 0.000 1.000

CAE23 U 0.032 0.081 -1.420 0.157 0.032 0.081 -1.420 0.157 0.032 0.081 -1.420 0.157 0.032 0.081 -1.420 0.157

M 0.032 0.016 0.580 0.563 0.032     0.029 0.100 0.918 0.032 0.016 0.580 0.563 0.032 0.016 0.580 0.563

CAE24 U 0.065 0.008 4.850 0.000 0.065 0.008 4.850 0.000 0.065 0.008 4.850 0.000 0.065 0.008 4.850 0.000

M 0.065 0.016 1.370 0.174 0.065     0.055 0.230 0.822 0.065 0.016 1.370 0.174 0.065 0.016 1.370 0.174

CAE25 U 0.226 0.245 -0.350 0.728 0.226 0.245 -0.350 0.728 0.226 0.245 -0.350 0.728 0.226 0.245 -0.350 0.728

M 0.226 0.113 1.680 0.095 0.226 0.200 0.350 0.728 0.226 0.113 1.680 0.095 0.226 0.113 1.680 0.095

CAE27 U 0.016 0.017 -0.040 0.970 0.016 0.017 -0.040 0.970 0.016 0.017 -0.040 0.970 0.016 0.017 -0.040 0.970

M 0.016 0.000 1.000 0.319 0.016 0.019 -0.130 0.893 0.016 0.000 1.000 0.319 0.016 0.000 1.000 0.319

CAE29 U 0.048 0.013 2.460 0.014 0.048 0.013 2.460 0.014 0.048 0.013 2.460 0.014 0.048 0.013 2.460 0.014

M 0.048 0.048 0.000 1.000 0.048 0.055 -0.160 0.872 0.048 0.048 0.000 1.000 0.048 0.048 0.000 1.000

CAE31 U 0.016 0.076 -1.780 0.075 0.016 0.076 -1.780 0.075 0.016 0.076 -1.780 0.075 0.016 0.076 -1.780 0.075

M 0.016 0.097 -1.960 0.052 0.016 0.016 0.000 1.000 0.016     0.097 -1.960 0.052 0.016     0.097 -1.960 0.052

CAE33 U 0.016 0.074 -1.740 0.082 0.016 0.074 -1.740 0.082 0.016 0.074 -1.740 0.082 0.016 0.074 -1.740 0.082

M 0.016 0.016 0.000 1.000 0.016 0.016 0.000 1.000 0.016 0.016 0.000 1.000 0.016 0.016 0.000 1.000

T-Test Média T-Test

NN(1-1) NN(1-5) Kernel Local linear

Média T-Test Média T-Test Média

 

Nota: U=Unmatched; M=Matched 

Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados mostram que, em ambos os grupos (tratamento e controlo), inicialmente as 

empresas têm as características distintas. No entanto, após o Matching, a diferença das mé-

dias entre as empresas subsidiadas e as não-subsidiadas apresentou uma redução significati-

va, principalmente com o algoritmo NNM 1-5, apoiando a hipótese nula de igualdade de 

médias entre os dois grupos. Nos demais algoritmos, não foi possível igualar a média de 

todas as variáveis, como o nível médio de exportação das empresas, por exemplo. 

A Tabela 9 mostra os resultados do Teste de Balanceamento Conjunto, apresentando os 

vieses médios e medianos, antes e após o Matching em termos dos algoritmos utilizados, 

juntamente com algumas estatísticas adicionais, incluindo o pseudo R2 e a estatística LR 

para significância conjunta, juntamente com o seu p-valor.  

Tabela 9 - Teste de Balanceamento Conjunto 

  Antes Depois 

    NNM (1-1) NNM (1-5) Kernel Local linear 

Pseudo R2 0.341 0.165 0.011 0.164 0.164 

LR chi2 282.780 27.660 1.960 27.440 27.440 

LR test p-value 0.000     0.229 1.000 0.238 0.238 

Viés Médio (%) 48.0 11.5 4.2 11.6 11.6 

Viés Mediano (%) 30.0 7.0 4.1 7.8 7.8 

Fonte: Elaboração própria 

O algoritmo NNM 1-5 foi o que apresentou uma maior redução do Pseudo R2, estando 

muito próximo de zero, indicando que o Matching pode ser considerado bem-sucedido. O 

LR test p-value sugere que não há diferença sistemática na distribuição de covariáveis entre 

os grupos após o Matching. O NNM 1-5 também se mostrou mais eficaz na redução do viés 

de seleção, diminuindo de 48 % para 4,2 %.  

A Figura 4 do Apêndice B confirma a redução do viés de seleção das covariáveis através do 

PSM, utilizando o algoritmo NNM 1-5. 
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6. Conclusões 

6.1. Conclusões gerais 

O compromisso criado pela União Europeia de promover um crescimento inteligente, sus-

tentável e inclusivo para uma economia baseada no conhecimento e na inovação tem justi-

ficado uma série de políticas púbicas e estímulos financeiros para seus Estados-Membros, 

como é o caso de Portugal. 

Estas políticas e estímulos são embasadas na Estratégia Europa 2020 e objetivam colmatar 

barreiras e deficiências estruturais na economia, défices de competitividade e produtividade, 

que impedem as empresas de inovar, além de endossar uma economia para as pessoas num 

mercado mais verde e sustentável. 

O Portugal 2020, proposto pelo Governo Português, tem se mostrado um aliado bastante 

importante para a concretização das metas destas políticas, na medida em que possa apoiar 

as empresas nacionais, principalmente as PME, através da concessão de apoios na forma de 

incentivos financeiros, onde a eficiência de tais instrumentos tem sido o objeto de estudo 

na presente investigação. 

Os apoios financeiros atuam de forma a mitigar algumas falhas de mercado, visto que tais 

instrumentos (como o SI Inovação Produtiva) são capazes de reduzir os custos e riscos 

envolvidos do processo de inovação. Por outro lado, para que as empresas possam ser ele-

gíveis de tais benefícios, são, de certa forma, obrigadas a modificarem o plano de investi-

mentos para que se encaixem nas diretrizes do processo de seleção. Na medida que possam 

obter uma maior pontuação no Mérito do Projeto, é indispensável haver investimentos que 

promovam impactos sociais e de arrastamento na cadeia de valor e na região, o que pode 

deixar em cheque o aumento da performance das empresas. Contrapondo a isto, caso não 

houvesse estes critérios, as empresas possivelmente tenderiam a investir em apenas ativos 

essencialmente capazes de aumentar a eficiência produtiva, levando a promoção, em exclu-

sivo, do “bem estar” produtivo empresarial ao invés do bem estar da população. 

O estudo proposto objetivou investigar e discutir como o Sistema de Incentivos à Inovação 

Produtiva impacta na performance das PME portuguesas, através da análise quantitativa, 

com o uso de um método econométrico quasi-experimental denominado Propensity Score 
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Matching. A partir desta metodologia é possível comparar uma empresa subsidiada com uma 

outra empresas não subsidiada, mas estatisticamente semelhante, permitindo por meio da 

diferença entre as duas empresas, estimar o impacto de uma intervenção.  

Com as evidências demostradas nesta pesquisa, foi possível responder as problemáticas 

levantadas no início deste trabalho. Assim, a partir dos resultados obtidos e da metodologia 

adotada, podemos tirar algumas conclusões, como as seguintes. 

Ao que concerne a primeira questão, sobre quais são os determinantes da participação das 

empresas para a obtenção de incentivos, embora as informações disponíveis na amostra 

não permitam uma estimativa separada da decisão de solicitação de incentivos por parte das 

empresas e a decisão de concessão pela entidade competente, pode-se estimar, de uma 

forma reduzida, os determinantes do status de participação. Assim, foi evidenciado que 

algumas características intrínsecas das PME podem influenciar na participação do progra-

ma.  

Empresas com maior dimensão, relativo as de médio porte, podem apresentar algumas 

vantagens em detrimento as menores, ao ver que possam ter uma maior capacidade técnica 

de fazer candidaturas, apresentarem uma estrutura financeira mais robusta e serem mais 

propensas a ter setores internos dedicados a I&D (Hud & Hussinger, 2014). Além disso, 

são mais estáveis que micros e pequenas empresas, o que pode levar os incentivos a serem 

mais eficazes. Por outro lado, os resultados mostraram uma relação significativa e inversa 

com a idade, o que leva a crer que as empresas médias e mais jovens têm maior probabili-

dade de receberem os subsídios. Tais afirmações embasam aos resultados obtidos por 

Santos et al. (2019), já Chen et al. (2020) encontram uma relação direta e positiva com a 

idade das empresas na China. 

O fato de uma empresa ter em seus recursos humanos, colaboradores dedicados à I&D, 

pode refletir no esforço e intensidade da firma em custear componentes permanentes e de 

capital humano para I&D, e que a aprovação de seus projetos ajudam a comprovar o ali-

nhamento dos incentivos com as diretrizes do programa, uma vez que é valorizado ativida-

des resultantes de I&D na produção de bens e serviços. Adicionalmente ao que tange à 

experiência em programas anteriores, como é no caso do QREN, os resultados sugerem 

que as empresas com mais experiência e com mais capacidade em atividades de inovação e 

ainda se possuírem resultados positivos no exercício, podem levar às autoridades públicas 
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de seguir a estratégia de “escolher o vencedor”, como preconiza Czarnitzki & Lopes-Bento 

(2011).  

Contudo, a probabilidade de aplicação e aprovação pode ser explicada por outros fatores 

que não são considerados no modelo, por levar em conta questões qualitativas e informa-

ções internas das empresas e dos seus respetivos projetos. Assim, podemos citar algumas 

possíveis variáveis adicionais como: O não conhecimento do programa pelas empresas; o 

investimento por conta própria em inovação, não querendo recorrer à incentivos do gover-

no; a estruturação do projeto, pois mesmo que haja uma inovação interessante, a candidatu-

ra pode não ter sido bem estruturada, levando a considerar a importância de boas entidades 

de consultoria para o aconselhamento e desenvolvimento de projetos; e algumas empresas 

podem achar que não é rentável para aplicar uma candidatura, visto que o subsídio espera-

do não cobre todos os custos do projeto (ressalta-se de que a entidade competente exige 

que as empresas financiem pelo menos 25% do projeto por capitais próprios ou alheios e 

adicionalmente aos 50% dos incentivos financiados por uma componente reembolsável, 

mesmo que haja um período de carência e sem juros). 

Ao que diz respeito à segunda questão, sobre quais os parâmetros económico-financeiros 

foram impactados pelos incentivos à inovação produtiva nas PME portuguesas, os resulta-

dos empíricos levaram a crer que, mesmo que haja um curto período após a conclusão do 

projeto e isolando as covariáveis referentes as características observáveis, os incentivos fo-

ram capazes de impactar tanto a margem EBITDA quanto a produtividade do trabalho. 

Esse resultado dá suporte ao que foi dito por Atalay et al. (2013), em que a inovação é uma 

fonte poderosa de vantagem competitiva, ao permitir que as organizações cresçam com 

maior velocidade, sejam mais eficientes e rentáveis e consequentemente mais produtivas 

que as empresas não inovadoras. 

Tal afirmação reforça a terceira e última problemática, ao demostrar que o impacto da in-

tervenção nas PME por meio dos incentivos à Inovação Produtiva, fizeram ter melhores 

desempenhos económico-financeiros comparadas as empresas similares, mas não contem-

pladas. Uma vez que, por causa desta intervenção, apresentaram uma margem EBITDA 

superior entre cerca de 6% a 8% em comparação a mesma PME caso não tivesse aplicado 

no programa. Isso representa que, mesmo não havendo evidências encontradas para o au-

mento da margem de lucro, possivelmente influenciada pelas altas rúbricas de amortiza-
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ções, as PME aumentaram sua capacidade de gerar receita, elevando sua eficiência produti-

va ao diminuir o custo de produção, o que no médio prazo se traduz em aumento do lucro. 

No que toca a produtividade do trabalho, o modelo evidenciou um aumento entre cerca de 

12.398 a 12.528 Euros por colaborador por ano, indicando que as empresas subsidiadas 

acrescentaram eficiência às atividades económicas, ao que representa o aumento da produ-

ção, a redução dos custos e consequentemente a rentabilidade e a competitividade dos pro-

dutos da empresa no mercado nacional e internacional. 

Entretanto, não foi encontrado evidências na rentabilidade dos ativos, o que pode levar a 

duas hipóteses. A primeira pode ser considerada a influência do peso das rubricas de amor-

tizações no resultado operacional ao fim do projeto, e assim, talvez, a necessidade de ter em 

consideração para a quantificação de tal indicador, um maior distanciamento do tempo de 

análise. A segunda opções pode refletir na eficiência dos investimentos subsidiados e que 

segundo Tzelepis & Skuras (2004), mesmo que uma falha de mercado torne os subsídios 

justificáveis não é certo que os recursos sejam alocados com eficiência. 

Face aos resultados expostos, a presente dissertação pode concluir que existe uma melhoria 

nos indicadores de performance das PME, em termos de margem EBITDA e produtivida-

de do trabalho, após os investimentos em inovação provenientes do Sistema de Incentivos 

à Inovação Produtiva. 

Os resultados também demonstram o alinhamento dos objetivos do programa em reforçar 

investimentos em atividades inovadoras ao entender a relação de inovação com performan-

ce, levando em consideração que produtos e processos inovadores são capazes de reduzir 

custos de produção e aumentar a sua eficiência, gerando acréscimo da rentabilidade produ-

tiva (Johne & Davies, 2000; Abir & Chokri, 2010). Além disso, a inovação nos métodos 

organizacionais é orientada para a melhoria dos principais processos numa organização por 

meio das mudanças, permitindo uma maior performance em crescimento e produtividade 

(Cainelli, Evangelista, & Savona, 2005; Chen, Wang, & Huang, 2020). 
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6.2. Limitações e estudos futuros 

No presente estudo, motivou-se em aferir o impacto do SI Inovação Produtiva ao nível das 

PME no setor da indústria transformadora, mesmo que esse seja o maior grupo, será que 

tais incentivos impactam da mesma maneira em outros setores, ou mesmo, em grandes 

empresas? E indo mais além, será que no longo prazo, os efeitos dos incentivos permane-

cem nas empresas? O fato de ainda não existir dados das empresas de três anos após a con-

clusão dos projetos de inovação, impede que esse resultado seja encontrado no atual mo-

mento, o que inclui o peso das amortizações nos resultados, como o ROA e a margem de 

lucro. 

Outra limitação que pode ser levada em consideração é a limitação da amostra pela falta de 

dados de diversas empresas que poderiam fazer parte do estudo, o que fez necessário exclu-

ir 44 % das empresas subsidiadas com projetos concluídos em 2017. Além disso, ter em-

presas com projetos concluídos nos anos subsequentes poderia trazer mais robustez nos 

resultados, deixando isso como possibilidade de estudos futuros.   



61 
 

APÊNDICE A – Tabelas 

 
Tabela 10 - Distribuição das empresas e descrição dos setores por CAE-Rev.3 

Código 
CAE-
Rev.3 

Descrição 
Nº de empresas 

Subsidiadas Não subsidiadas Total 

CAE 11 Indústria das bebidas 1 534 535 

CAE 13 Fabricação de têxteis 12 1254 1266 

CAE 14 Indústria do vestuário 2 2582 2584 

CAE 16 

Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excep-
to mobiliário; 
fabricação de obras de cestaria e de espartaria 2 1568 1570 

CAE 17 Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos 6 256 262 

CAE 18 Impressão e reprodução de suportes gravados 2 1144 1146 

CAE 22 
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásti-
cas 7 646 653 

CAE 23 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos  2 1490 1492 

CAE 24 Indústrias metalúrgicas de base 4 150 154 

CAE 25 
Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e 
equipamentos 14 4477 4491 

CAE 26 

Fabricação de equipamentos informáticos, equipa-
mento para 
comunicações e produtos electrónicos e ópticos 1 117 118 

CAE 27 Fabricação de equipamento eléctrico 1 306 307 

CAE 28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 3 780 783 

CAE 29 
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-
reboques e componentes para veículos automóveis 3 236 239 

CAE 31 Fabricação de mobiliário e de colchões 1 1394 1395 

CAE 33 
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e 
equipamentos 1 1350 1351 

 Total 62 18284 18346 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 11 - Variance inflation factor 

     VIF Tolerância 

 CAE25 7.234 .138 

 CAE14 5.280 .189 

 EMP14 4.240 .236 

 CAE16 3.644 .274 

 CAE23 3.520 .284 

 CAE31 3.404 .294 

 CAE33 3.352 .298 

 CAE13 3.234 .309 

 DM 3.123 .320 

 CAE18 2.998 .334 

 CAE28 2.393 .418 

 CAE22 2.190 .457 

 DNORTE 1.772 .564 

 Dmi 1.634 .612 

 CAE27 1.563 .640 

 DCENTRO 1.534 .652 

 CAE17 1.488 .672 

 CAE29 1.440 .694 

 CAE24 1.288 .777 

 Idade 1.258 .795 

 EXP14 1.224 .817 

 CAE26 1.223 .818 

 DAF14 1.217 .821 

 DRL 1.197 .835 

 DQREN 1.170 .855 

 DEMPID 1.121 .892 

 DALENTEJO 1.087 .920 

 DGRUPO 1.039 .962 

Média VIF 2.352   

Fonte: Elaboração própria, cálculo efetuado no STATA 13 
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Tabela 12 - Regressão LOGIT dos Setores 

  Não-subsidiadas   Subsidiadas   

  N=18 284   N=62   

Variáveis Média Erro Padrão   Média Erro Padrão t-test 

CAE 11 0.029 0.001  0.016 0.016  

CAE 13 0.069 0.002   0.190 0.050 ** 

CAE 14 0.141 0.003  0.032 0.022 *** 

CAE 16 0.086 0.002   0.032 0.022 ** 

CAE 17 0.014 0.001  0.095 0.037 ** 

CAE 18 0.063 0.002   0.032 0.022   

CAE 22 0.035 0.001  0.111 0.04 * 

CAE 23 0.081 0.002   0.032 0.022 ** 

CAE 24 0.008 0.001  0.063 0.031 * 

CAE 25 0.245 0.003   0.206 0.051   

CAE 26 0.006 0.001  0.016 0.016  

CAE 27 0.017 0.001   0.016 0.016   

CAE 28 0.043 0.001  0.048 0.027  

CAE 29 0.013 0.001   0.048 0.027   

CAE 31 0.076 0.002  0.016 0.016 *** 

CAE 33 0.074 0.002   0.016 0.016 *** 

Nota: * sig < 0.1, ** sig < 0.05 e *** sig < 0.01. 
Fonte: Elaboração própria, cálculo efetuado no STATA 13     
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APÊNDICE B – Figuras 

 
Figura 3 - Condição de suporte comum. 
Fonte: Elaboração própria, cálculo efetuado no STATA 13 

 

 
Figura 4 – Antes e após o Matching. 
Fonte: Elaboração própria, cálculo efetuado no STATA 13 
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