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RESUMO 

Contexto: A recente crise económico-financeira se por um lado, veio abalar alguns dos 

mais importantes pilares das sociedades modernas, por outro lado, enalteceu os papeis 

decisivos que a inovação e o empreendedorismo têm no processo de desenvolvimento 

económico das economias e territórios. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho passa por estudar o papel da inovação e do 

empreendedorismo no processo de desenvolvimento económico, tendo por base a 

aplicação do modelo Quadruple Helix (QH) a um conjunto alargado de países. De modo 

a aferir diferenças na dinâmica de funcionamento das quatro hélices (Empresa, 

Universidade, Governo e Sociedade), quer para a amostra relativa aos países europeus e 

países não europeus, quer para a amostra relativa aos países europeus do norte (Suécia, 

Noruega, Finlândia e Holanda) e do sul (Portugal, Espanha, Itália e Grécia), consideram-

se um conjunto diversificado de variáveis.  

Metodologia: Para a persecução deste trabalho foram recolhidos dados secundários nas 

plataformas GEM (Global Entrepreneurship Monitor), OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) e GCI (Global Competitiveness Index) para 

um conjunto final de 40 países, para o período compreendido entre os anos 2007 e 2015. 

Em função da falta de harmonização quanto aos dados disponíveis nas três plataformas 

foi necessário reduzir a amostra, ficando o estudo com 40 países, que possuíam todas as 

variáveis necessárias para atingir o objetivo de investigação definido. Para o tratamento 

dos dados foi utilizado o software SPSS 22.0, tendo sido aplicados diversos testes 

estatísticos multivariados. 

Resultados/Conclusão: Os resultados indicam que na comparação entre países europeus 

e não europeus existem diferenças estatisticamente significativas na hélice Sociedade, 

sendo que as variáveis de controlo não têm influência na dinâmica do modelo. Na 

comparação entre países europeus nórdicos e mediterrâneos, constata-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas em todas as hélices, sendo que com introdução 

das variáveis de controlo apenas a hélice Governo passa a registar disparidades.  

Originalidade/Valor: Nesta investigação desenvolveu-se e aplicou-se o modelo QH, 

utilizando dados recolhidos em diferente plataforma internacionais, procurando-se aferir 



 

 

a existência de diferenças entre regiões. Ao modelo QH tradicional foram adicionadas 

variáveis de controlo, com vista a atender às características endógenas dos países. 

 Palavras-Chave: Inovação, Empreendedorismo, Desenvolvimento Económico, 

Quadruple Helix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Context: The recent economic and financial crisis, on the one hand, has shaken some of 

the most important pillars of modern societies, on the other hand, extolled the decisive 

roles that innovation and entrepreneurship play in the process of economic development 

of economies and territories. 

Objective: The aim of this work is to study the role of innovation and entrepreneurship 

in the economic development process, based on the application of the quadruple helix 

model to a broad set of countries. In order to assess differences in the dynamics of the 

four helixes (Enterprise, University, Government and Society), as well as for the sample 

for European countries and non-European countries, and for the sample for Northern 

European countries (Sweden, Norway, Finland and the Netherlands) and the south 

(Portugal, Spain, Italy and Greece), are considered a diverse set of variables. 

Methodology: In this work, we used secondary data of GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor), OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) and GCI 

(Global Competitiveness Index) platforms for a final set of 40 countries for the period 

between years 2007 and 2015. Due to the lack of harmonization regarding the data 

available on the three platforms, it was necessary to reduce the sample, with the study of 

40 countries, which had all the necessary variables to reach the defined research objective. 

The SPSS 22.0 software was used for the data treatment, and several multivariate 

statistical tests were applied. 

Results/Conclusion: The results indicate that in the comparison between European and 

non-European countries there are statistically significant differences in the helix Society, 

and the control variables have no influence on the dynamics of the model. The assessment 

between European and Nordic European countries there showed statistically significant 

differences in all helixes, with the introduction of control variables only the Government 

helix starts to register disparities. 

Originality/Value: In this research the quadruple helix model was developed and 

applied, using data collected in different international platforms, trying to verify the 

existence of differences between regions. To the traditional helix quadruple model, 

control variables were added to meet the endogenous characteristics of the countries. 



 

 

Keywords: Innovation, Entrepreneurship, Economic Development, Quadruple Helix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice                                                                                                                                               .                                                                                                                                               

Página | i  

ÍNDICE 

 

I PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO.………..………… 1 

1.1 INTRODUÇÃO…...………………………………...….….……..…………. 3 

1.2 RELEVÂNCIA E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO…………………….. 4 

1.3 ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO…………..……...……...……………. 6 

  

II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA………………………………...…………… 9 

2.1 EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO: CONCEITOS E RELAÇÕES………………………………….. 11 

2.1.1 Desenvolvimento económico: conceito e importância…………..……. 11 

    2.1.1.1 Conceito de desenvolvimento económico……………………..….  11 

    2.1.1.2 Crescimento económico versus desenvolvimento económico …....  14 

2.1.2 Empreendedorismo: conceitos e importância…………………………. 16 

    2.1.2.1 Conceitos de empreendedorismo e a sua evolução........................... 16 

    2.1.2.2 Importância do empreendedorismo para o desenvolvimento 

económico.......................................................................................................  18 

2.1.3 Inovação: conceito e importância………………………………..……. 20 

    2.1.3.1 Conceitos de inovação e a sua evolução...........................................  20 

    2.1.3.2 Importância da inovação para o desenvolvimento económico.........  25 

2.2 O MODELO QUADRUPLE HELIX……………………………....………... 28 

2.2.1 O Conceito da Triple Helix e a sua evolução…………………………... 28 

2.2.2 A abordagem Quadruple Helix ………...……………….………….…. 31 

2.3 CONTRIBUTO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO PARA 

O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO: UMA PERSPECTIVA COM BASE 

NO MODELO QUADRUPLE HELIX……………...…………………………... 32 

2.4 PROPOSTA DE UM MODELO CONCEPTUAL DE INVESTIGAÇÃO ….. 37 

  

III DADOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE……..………..………………… 39 

3.1 TIPO DE ESTUDO………………………………………...………………...  42 

3.2 BASES DE DADOS UTILIZADAS NO ESTUDO ………………………… 42 

3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA……..………………………… 48 



                                                                                                                                                Índice 

Página | ii  

3.4 VARIÁVEIS…………………….…………………………………………... 50 

3.5 APLICAÇÃO E TRATAMENTO ESTATÍSTICO…...…………………….. 52 

  

IV APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS.…………...………... 55 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA ………………………………….……………….. 57 

4.2 UNIFORMIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIDA DAS VARIÁVEIS EM 

ESTUDO……………………...….……………………………………………… 59 

4.3 ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES EM 

ESTUDO……………………...….……………………………………………… 60 

4.3.1 Empresa………………………………...……………….………….…. 60 

4.3.2 Governo………………………………...……………….………….…. 61 

4.3.3 Universidade…………………………...……………….………….…. 61 

4.3.4 Sociedade….…………………………...……………….………….…. 62 

4.3.5 Análise das dimensões…..……………...……………….………….…. 63 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS PAÍSES EUROPEUS E NÃO 

EUROPEUS……………………………………………………………………...  63 

4.4.1 Análise das dimensões .………………...……………….………….…. 63 

4.4.2 Análise individual dos itens..…………...……………….………….…. 66 

    4.4.2.1 Dimensão Empresa…………………………………………..........  66 

    4.4.2.2 Dimensão Governo…………………………………………..........  67 

    4.4.2.3 Dimensão Universidade……………………………………..........  69 

    4.4.2.4 Dimensão Sociedade………………………………………..........  72 

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS 8 PAÍSES SELECIONADOS (4 DO NORTE 

E 4 DO SUL DA EUROPA).…..……………...…………………………………. 75 

4.5.1 Análise das dimensões.………………...……………….………….…. 75 

4.5.2 Análise individual dos itens……..……...……………….………….…. 76 

    4.5.2.1 Dimensão Empresa…………………………………………..........  76 

    4.5.2.2 Dimensão Governo…………………………………………..........  79 

    4.5.2.3 Dimensão Universidade……………………………………..........  81 

    4.5.2.4 Dimensão Sociedade………………………………………..........  84 



Índice                                                                                                                                               .                                                                                                                                               

Página | iii 

4.6 ESTUDAR AS RELAÇÕES ENTRE AS QUATRO DIMENSÕES EM 

ANÁLISE (GOVERNO, EMPRESA, UNIVERSIDADE E SOCIEDADE) E AS 

VARIÁVEIS DE CONTROLO …..……………...............……………………… 86 

4.7 MODELO DE REGRESSÃO MULTIVARIADA PARA ESTUDAR O 

EFEITO DAS VARIÁVEIS DE CONTROLO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE 

AS QUATRO DIMENSÕES EM ANÁLISE E OS PAÍSES EUROPEUS E NÃO 

EUROPEUS ………………….…..……………...............……………………… 87 

4.7.1 Modelo Linear Generalizado…………...……………….………….…. 87 

4.7.2 Resultados……………………………...……………….………….…. 87 

4.7.3 Pressuposto do modelo.………………...……………….………….…. 90 

4.7.4 Resultados do modelo...………………...……………….………….…. 91 

4.8 MODELO DE REGRESSÃO MULTIVARIADA PARA ESTUDAR O 

EFEITO DAS VARIÁVEIS DE CONTROLO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE 

AS QUATRO DIMENSÕES EM ANÁLISE E OS PAÍSES DA EUROPA DO 

SUL OU EUROPA DO NORTE ………………….…..……………....………… 95 

4.8.1 Pressuposto do modelo.………………...……………….………….…. 96 

4.8.2 Resultados do modelo...………………...……………….………….…. 97 

  

V REFLEXÕES E RECOMENDAÇÕES………………………………………... 101 

5.1 DISCUÇÃO DOS RESULTADOS………………………………………….. 103 

5.2 CONCLUSÃO E IMPLICAÇÕES…...……………………………………… 108 

5.3 LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO...…………………………………….. 111 

5.4 SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES.…………...…………. 112 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………… 115 

  

ANEXOS…………………………………………………………………………… 131 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Índice 

Página | iv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice                                                                                                                                               .                                                                                                                                               

Página | v 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Processo de Inovação ......................................................................................................... 24 

Figura 3-  Modelo “laissez faire” de Universidade-Indústria-Governo ............................................. 29 

Figura 2 - Modelo estatista de Universidade-Indústria-Governo ....................................................... 29 

Figura 4 - Modelo TH de Universidade-Indústria-Governo ............................................................... 30 

Figura 5 - Modelo concetual de investigação baseado na QH ............................................................ 38 

Figura 6 – Modelo GEM .................................................................................................................... 44 

Figura 7 – Modelo GEM .................................................................................................................... 45 

Figura 8 - Framework do Global Competitiviness Index ................................................................... 47 

Figura 9 – Gráfico de frequências: países europeus e países não europeus ........................................ 57 

Figura 10 - Relações entre as dimensões e os países europeus e não europeus .................................. 65 

Figura 11 - Relações entre os itens da dimensão Empresa e os países europeus e não europeu ........ 67 

Figura 12 - Relações entre os itens da dimensão Governo e os países europeus e não europeus ....... 69 

Figura 13 - Relações entre os itens da dimensão Universidade e os países europeus e não europeus 71 

Figura 14 - Relações entre os itens da dimensão Sociedade e os países europeus e não europeus .... 73 

Figura 15 - Relações entre as dimensões e para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte .. 76 

Figura 16 - Relações entre os itens da dimensão Empresa e para os países da Europa do Sul e da 

Europa do Norte ................................................................................................................................. 78 

Figura 17 - Relações entre os itens da dimensão Governo e para os países da Europa do Sul e da 

Europa do Norte ................................................................................................................................. 80 

Figura 18 – Relações entre os itens da dimensão Universidade e para os países da Europa do Sul e da 

Europa do Norte ................................................................................................................................. 83 

Figura 19 - Relações entre os itens da dimensão Sociedade e para os países da Europa do Sul e da 

Europa do Norte ................................................................................................................................. 85 

Figura 20 – Resultados do modelo conceptual de investigação: relações entre as variáveis e os países 

europeus e não europeus ................................................................................................................... 105 

Figura 21 - Resultados do modelo conceptual de investigação: relações entre as variáveis e os países 

do norte e do sul da europa ............................................................................................................... 108 

Figura 22 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Dinâmica do mercado interno .............................. 140 

Figura 23– Gráfico de Frequências e Box Plot: Abertura do mercado interno................................. 140 

Figura 24– Gráfico de Frequências e Box Plot: Financiamento para empreendedores .................... 140 

Figura 25– Gráfico de Frequências e Box Plot: Taxa de conhecimento empreendedor ................... 141 

Figura 26– Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor empresarial ....................................................................................................... 141 

Figura 27 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Disponibilidade de capital de risco ...................... 142 

Figura 28 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Apoio e políticas governamentais ........................ 142 

Figura 29 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Impostos e burocracia .......................................... 142 

file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260183
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260184
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260185
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260189
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260203
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260205
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260206
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260207
file:///C:/Users/VitorMCMedeiros/Google%20Drive/Dissertação/Dissertação_Vítor_Medeiros_Final_v4.docx%23_Toc503260207


                                                                                                                                                Índice 

Página | vi  

Figura 30 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Programas governamentais .................................. 143 

Figura 31 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor governamental .................................................................................................. 143 

Figura 32 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Investigadores governamentais ............................ 144 

Figura 33 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Proteção da propriedade intelectual ..................... 144 

Figura 34 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Edução e formação superior para o 

empreendedorismo ........................................................................................................................... 144 

Figura 35 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Transferência de I&D........................................... 145 

Figura 36 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Intenção empreendedora ...................................... 145 

Figura 37 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor de Ensino Superior ........................................................................................... 146 

Figura 38 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Total de pessoal de I&D, equivalente a tempo 

integral, no  ensino superior ............................................................................................................. 146 

Figura 39 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Disponibilidade de serviços de investigação e 

formação ........................................................................................................................................... 146 

Figura 40 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Normas culturais e sociais.................................... 147 

Figura 41 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Atenção dos meios de comunicação social para o 

empreendedorismo ........................................................................................................................... 147 

Figura 42 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Taxa de investidores informais ............................ 148 

Figura 43 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Estatuto do empreendedorismo com sucesso ....... 148 

Figura 44 – Gráfico de Frequências e Box Plot: População adulta com ensino superior ................. 149 

Figura 45 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor privado sem fins lucrativos ............................................................................... 149 

Figura 46– Gráfico de Frequências e Box Plot: Despesa interna bruta em I&D .............................. 149 

Figura 47– Gráfico de Frequências e Box Plot: Despesa interna bruta em I&D per capita ............. 150 

Figura 48 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Produto Interno Bruto .......................................... 150 

Figura 49 – Gráfico de Frequências e Box Plot: População ............................................................. 151 

Figura 50– Gráfico de Frequências e Box Plot: Total de Emprego .................................................. 151 

Figura 51 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Força de Trabalho ................................................ 152 

Figura 52: – Gráfico de Frequências e Box Plot: Emprego industrial .............................................. 152 

Figura 53 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Poupança nacional bruta ...................................... 153 

Figura 54 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Índice de dimensão do mercado interno............... 153 

 

 

 



Índice                                                                                                                                               .                                                                                                                                               

Página | vii 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Alguns conceitos de desenvolvimento económico ........................................................... 12 

Quadro 2 - Lista de autores de definições categorizadas por áreas científicas ................................... 22 

Quadro 3 – Listagem de países europeus e não europeus................................................................... 49 

Quadro 4 - Listagem de países europeus do norte e do sul................................................................. 49 

Quadro 5 – Variáveis utilizadas na investigação ................................................................................ 51 

Quadro 6 – Testes estatísticos aplicados na investigação ................................................................... 53 

Quadro 7 - Estatísticas para as variáveis em estudo (com base em dados médios de 2007-2015) ..... 57 

Quadro 8 – Estatísticas para as variáveis padronizadas ...................................................................... 59 

Quadro 9 - Estatísticas de consistência interna................................................................................... 62 

Quadro 10 - Estatísticas: Dimensões .................................................................................................. 63 

Quadro 11 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores das 

dimensões nos países europeus e não europeus .................................................................................. 64 

Quadro 12 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre as dimensões e os países europeus e não 

europeus.............................................................................................................................................. 64 

Quadro 13 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Empresa nos países europeus e não europeus ....................................................... 66 

Quadro 14 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Empresa e os 

países europeus e não europeus .......................................................................................................... 66 

Quadro 15 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Governo nos países europeus e não europeus ....................................................... 68 

Quadro 16 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Governo e os 

países europeus e não europeus .......................................................................................................... 68 

Quadro 17 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Universidade nos países europeus e não europeus ................................................ 70 

Quadro 18 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Universidade e os 

países europeus e não europeus .......................................................................................................... 70 

Quadro 19 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Sociedade nos países europeus e não europeus ..................................................... 72 

Quadro 20 – Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Sociedade e os 

países europeus e não europeus .......................................................................................................... 73 

Quadro 21 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores das 

dimensões nos países da Europa do Sul e da Europa do Norte .......................................................... 75 

Quadro 22 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre as dimensões e para os países da Europa 

do Sul e da Europa do Norte ............................................................................................................... 75 



                                                                                                                                                Índice 

Página | viii  

Quadro 23 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Empresa para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte .......................... 77 

Quadro 24 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Empresa e para os 

países da Europa do Sul e da Europa do Norte................................................................................... 77 

Quadro 25 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Governo para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte .......................... 79 

Quadro 26 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Governo e para os 

países da Europa do Sul e da Europa do Norte................................................................................... 79 

Quadro 27 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Universidade para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte .................. 81 

Quadro 28 – Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Universidade e 

para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte ...................................................................... 82 

Quadro 29 – Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos 

itens da dimensão Sociedade para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte ....................... 84 

Quadro 30 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Sociedade e para os 

países da Europa do Sul e da Europa do Norte................................................................................... 84 

Quadro 31 – Testes Multivariados ..................................................................................................... 88 

Quadro 32 – Teste de Levene à homogeneidade de variâncias .......................................................... 90 

Quadro 33 - Teste de Box................................................................................................................... 90 

Quadro 34 – Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos resíduos... 91 

Quadro 35 – Testes dos Efeitos entre Sujeitos ................................................................................... 92 

Quadro 36 - Estatística descritiva: Relações entre as dimensões e os tipos de economias ................ 93 

Quadro 37 – Testes Multivariados ..................................................................................................... 95 

Quadro 38 – Teste de Levene à Homogeneidade de variâncias ......................................................... 96 

Quadro 39 – Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos resíduos... 97 

Quadro 40 - Testes dos Efeitos entre Sujeitos .................................................................................... 98 

Quadro 41 – Estatística descritiva e Testes t: Relações entre as dimensões e os países da Europa do 

Sul e da Europa do Norte ................................................................................................................... 99 

Quadro 42 - Descrição das variáveis do modelo .............................................................................. 133 

Quadro 43 - Dados recolhidos: Empresa .......................................................................................... 135 

Quadro 44 - Dados recolhidos: Governo .......................................................................................... 136 

Quadro 45 - Dados recolhidos: Universidade .................................................................................. 137 

Quadro 46 – Dados recolhidos: Sociedade ....................................................................................... 138 

Quadro 47 – Dados recolhidos: Variáveis de Controlo .................................................................... 139 

Quadro 48 - Estatísticas de consistência interna: Empresa .............................................................. 153 

Quadro 49 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Empresa .......................... 154 

Quadro 50 - Estatísticas de consistência interna: Empresa .............................................................. 154 



Índice                                                                                                                                               .                                                                                                                                               

Página | ix 

Quadro 51 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Empresa .......................... 154 

Quadro 52 - Estatísticas de consistência interna: Governo............................................................... 154 

Quadro 53 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Governo .......................... 154 

Quadro 54 - Estatísticas de consistência interna: Governo............................................................... 154 

Quadro 55 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Governo ........................... 155 

Quadro 56 - Estatísticas de consistência interna: Universidade ....................................................... 155 

Quadro 57 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Universidade ................... 155 

Quadro 58 - Estatísticas de consistência interna: Universidade ....................................................... 155 

Quadro 59 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Universidade ................... 155 

Quadro 60 - Estatísticas de consistência interna: Sociedade ............................................................ 155 

Quadro 61 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Sociedade ........................ 156 

Quadro 62 – Correlação de Pearson: Relações entre as quatro dimensões em análise (Governo, 

Empresa, Universidade e Sociedade) e as variáveis de controlo ...................................................... 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Índice 

Página | x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice                                                                                                                                               .                                                                                                                                               

Página | xi 

LISTA DE SIGULAS UTILIZADAS 

  

APS - Adult Population Survey 

BRICs - Brasil, Rússia, Índia e China 

EIS - European Innovation Scoreboard 

EOE - Economias Orientadas para a Eficiência 

EOF - Economias Orientadas para os Fatores 

EOI - Economias Orientadas para o Inovação  

EUA - Estados Unidos da América 

GCI - Global Competitiveness Index 

GEM - Global Entrepreneurship Monitor 

I&D - Investigação e Desenvolvimento 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

IES - Instituições de Ensino Superior 

K-S - Kruskal-Wallis 

OCEE - Organização para o Cooperação Económica Europeia 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

PIB - Produto Interno Bruto 

PIBpc - Produto Interno Bruto per capita  

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

QH – Quadruple Helix 

RCG - Relatório de Competitividade Global 

SPSS - Statistical Package for Social Sciences 

TH – Triple Helix 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UE28 - União Europeia constituída 28 países membros 

VDs - Variáveis Dependentes 

SPI - Sociedade Portuguesa de Inovação 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Índice 

Página | xii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Capítulo I – Problemática e Objetivos de Investigação 

Página | 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I – Problemática e Objetivos de Investigação                                                                                 .  

Página | 3  

1.1. INTRODUÇÃO 

A temática do desenvolvimento económico tem sido amplamente debatida no seio da 

comunidade científica e entre os decisores políticos. O fomento da prosperidade e a 

melhoria do nível de vida da população são metas universais para governos 

democraticamente eleitos. A discussão em torno deste tema agudizou-se, face à crise 

económica, que assolou recentemente as maiores economias mundiais. As agendas 

políticas foram dominadas, nos últimos anos, por raciocínios macroeconómicas, que 

favoreceram claramente a austeridade. À medida que, as economias recuperam da 

recessão em que mergulharam, há um reconhecimento generalizado de que o crescimento 

a longo prazo depende de preocupações decididamente microeconómicas, como a 

inovação e o empreendedorismo (Feldman, Hadjimichael, Lanahan, & Kemeny, 2016). 

Para Dang e Pheng (2015), o desenvolvimento económico é considerado um processo 

multifacetado e complexo, que inclui interações entre diferentes objetivos e políticas a 

longo prazo. A literatura defende que, tanto a inovação como o empreendedorismo, têm 

um contributo central no desenvolvimento económico das nações (e.g., Galindo, Méndez 

&, Alfaro, 2010; Audretsch & Peña-Legazkue, 2012; Galvão, Mascarenhas, Rodrigues, 

Marques, & Leal, 2017; Casadella & Uzunidis, 2017) 

De acordo com alguns autores (e.g., Feldman, 2004; Ramadani, Gërguri, Rexhepi, & 

Abduli, 2013) a inovação é o coração pulsante da economia do século XXI, uma vez que, 

se por um lado, traz novas tecnologias e produtos, que permitem enfrentar desafios 

globais, e, por outro lado, gera novas formas de produção de bens e prestação de serviços, 

que permitem um aumento sustentado da produtividade, bem como a criação de novos 

empregos, com o fim último de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Desde os 

trabalhos seminais de Schumpeter (1934) e Solow (1956), a relação entre inovação e 

desenvolvimento económico tem sido profundamente estudada, mas, no entanto, isto não 

significa que seja inteiramente compreendida.  

Para além da inovação, muitos são os autores que têm vindo a estudar, em diferentes, 

perspetivas, o contributo do empreendedorismo para o crescimento e desenvolvimento 

económico dos países (e.g., Acs & Varga, 2005; Audretsch, Bönte, & Keilbach, 2008; 

Liñán & Fernandez-Serrano, 2014; Lee, 2017), verificando-se um aumento significativo 

da literatura que reconhece o seu importante contributo (e.g., Acs, Szerb, & Autio, 2014). 
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De acordo com Acs (2006), níveis elevados de empreendedorismo traduzem-se, 

diretamente, em níveis elevados de desenvolvimento económico, dado que, os 

empreendedores criam novas empresas, geram empregos, intensificam a 

concorrência e introduzindo inovações tecnológicas aumentam a produtividade.  

Segundo Dang e Pheng (2015), a literatura negligenciou, até ao momento, o papel do 

empreendedorismo no desenvolvimento económico.  

Com o intuito de estudar a relação entre inovação, empreendedorismo e desenvolvimento 

económico alguns autores (e.g., Carayannis & Campbell, 2009; Cavallini et al., 2016) 

têm utilizado o modelo Triple Helix (TH) ou QH (Empresa, Governo, Universidade e 

Sociedade). 

Tendo em conta a importância da inovação e do empreendedorismo, como motores do 

desenvolvimento económico, considera-se pertinente desenvolver uma investigação que 

possa relacionar estes três conceitos fundamentais, contribuindo desta forma para o 

enriquecimento da literatura existente. De modo a apurar estas relações, este trabalho de 

investigação aplicará o modelo QH a duas amostras de países: europeus versus não 

europeus e países do sul da europa versus países do norte da europa. O modelo das hélices 

oferece um quadro analítico, com vista a melhor compreender o modo como os principais 

protagonistas interagem, ou seja, o papel de cada hélice no estímulo da inovação e do 

empreendedorismo. 

1.2. RELEVÂNCIA E OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

Ao longo dos anos, com particular incidência na última década, os fatores que contribuem 

para o desenvolvimento económico das nações foram amplamente debatidos por 

investigadores académicos, políticos, entidades empresariais e instituições civis. A 

recente crise económico-financeira, se por um lado, veio abalar alguns dos mais 

importantes pilares das sociedades modernas, por outro lado, enalteceu os papéis 

decisivos que a inovação e o empreendedorismo têm no processo de desenvolvimento 

económico (e.g., Feldman et al., 2016). 

Na literatura académica recente encontram-se um elevado número de estudos, que 

dissecam, em diferentes perspetivas, a relação entre empreendedorismo e 

desenvolvimento económico (e.g., Acs, Desai & Hessels, 2008; Bruton, Ahlstrom, & 

Obloj, 2008; Acs, Braunerhjelm, Audretsch, & Carlsson, 2009; Huggins & Thompson, 
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2015; Martínez-Fierro, Biedma-Ferrer, & Ruiz-Navarro, 2016; Spigel, 2017), assim 

como, entre inovação e desenvolvimento económico (e.g., Fagerberg & Srholec, 2008; 

Prystrom, 2012; Hudson & Minea, 2013; Kireeva, 2015; Casadella & Uzunidis, 2017). 

Na literatura verifica-se, ainda, que alguns autores utilizaram nas suas investigações, 

publicadas em revistas de referência, dados secundários, recolhidos em plataformas de 

referência internacionais como o GEM (e.g., Martínez-Fierro, Biedma-Ferrer, & Ruiz-

Navarro, 2015; Ferreira, Fayolle, Fernandes, & Raposo, 2017), o GCI (e.g., Van Stel, 

Carree, & Thurik, 2005; Pelle & Végh, 2015) ou a OECD (e.g., Cohen & Soto, 2007; 

Bergh, Dackehag, & Rode, 2017).  

No entanto, e indo ao encontro com as recomendações de futuras investigações de Galvão 

et al. (2017), a maioria destes trabalhos utiliza isoladamente estas bases de dados (e.g., 

Martínez-Fierro et al., 2015; Pelle & Végh, 2015), o que determina que, sendo o GEM 

uma base de dados sobre empreendedorismo e o GCI uma base de dados sobre inovação, 

na maioria dos estudos realizados não são testados empiricamente, de modo simultâneo, 

os conceitos de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento económico. Além disso, 

a maioria dos estudos já realizados foca-se no entendimento do impacto do 

empreendedorismo e da inovação no desenvolvimento económico, recorrendo a análises 

incisivas, nomeadamente no que respeita à escolha de um determinado país ou região 

(e.g., Leydesdorff &Fritsch, 2006; Serbanica, Constantin, & Dragan, 2015; Pugh, 2017), 

escasseando estudos que estabeleçam comparações entre grupos de países. Por outro lado, 

na literatura, apesar de se encontrarem uma panóplia de trabalhos (e.g., Guerrero & 

Urbano, 2017) que utilizam o modelo TH, são mingos os estudos que recorrem ao modelo 

QH, com vista a compreender a influência da sociedade no processo de desenvolvimento 

económico. Importa, ainda, ressalvar que na literatura são exíguos trabalhos que 

procurem compreender o modo como a dinâmica de funcionamento da QH é afetada se 

forem tidas em consideração algumas variáveis de controlo, representativas das 

caraterísticas endógenas dos países.   

Por forma a contribuir para colmatar estas lacunas existentes na literatura, o objetivo geral  

deste trabalho de investigação passa por compreender a importância da inovação e do 

empreendedorismo no desenvolvimento económico, por meio da comparação de 

diferentes geografias, mais concretamente, numa primeira fase, países do continente 

europeu versus países localizados noutros continentes, e, numa segunda fase, dentro do 
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continente europeu, países do norte versus países do sul, verificando se existe uma ou 

mais dimensões do modelo QH (Empresa, Universidade, Governo e Sociedade) que se 

destacam, significativamente, face às restantes. Na elaboração do modelo QH serão 

utilizadas variáveis de inovação e empreendedorismo, retiradas das bases de dados 

internacionais GEM, OECD e GCI. Como objetivos específicos foram definidos os 

seguintes: i) uniformização das variáveis que constituem as dimensões do modelo QH e 

análise de consistência interna das mesmas; ii) perceber quais as dimensões do modelo 

QH que são influenciadas pela inovação e empreendedorismo, com impacto no 

desenvolvimento económicos dos países europeus versus não europeus; iii) perceber 

quais as dimensões da QH que são influenciadas pela inovação e empreendedorismo com 

impacto no desenvolvimento económicos de países do sul da europa (Portugal, Espanha, 

Itália e Grécia) versus norte da europa (Suécia, Noruega, Finlândia e Holanda); iv) 

compreender a influência das variáveis de controlo no funcionamento do modelo QH nas 

duas amostras. 

Para a análise e interpretação estatística será utilizado o software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) por se considerar o mais adequado para o estudo em questão. 

1.3. ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO  

Tendo o presente trabalho de investigação como objetivo central compreender o papel da 

inovação e do empreendedorismo no desenvolvimento económico das nações, à luz do 

modelo QH, foram delineados cinco capítulos estruturantes, de modo a que seja, 

claramente, elencada a linha de investigação proposta. 

No Capítulo I, designado “Problemática e Objetivos de Investigação”, de carácter 

introdutório, é evidenciada a relevância do tema, definidos os objetivos do estudo e 

apresentada a estrutura da investigação. 

No Capítulo II, designado “Fundamentação Teórica” são enunciados os principais 

modelos e teorias, com recurso a estudos, tanto de carácter empírico como teórico, dos 

mais conceituados autores, com vista a uma correta fundamentação da linha de 

investigação seguida. Para uma melhor compreensão do tema, este capítulo está 

subdividido em quatro importantes partes. Em primeiro lugar, disseca-se a importância e 

os conceitos de empreendedorismo, inovação e desenvolvimento económico; em segundo 

lugar, retrata-se o modelo TH e a sua evolução, seguindo-se uma abordagem ao modelo 
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QH; em terceiro lugar, procura-se relacionar teórica e empiricamente os conceitos de 

inovação, empreendedorismo, desenvolvimento económico e QH; e por fim, em quarto 

lugar, será apresentado o modelo conceitual de investigação proposto. 

No Capítulo III, designado “Dados e Metodologia de Análise”, é exposta a metodologia 

empregue no desenvolvimento da investigação, nomeadamente o tipo de estudo 

empregue, as bases de dados utilizadas, os critérios de seleção da amostra, as variáveis 

constituintes do modelo de investigação e a forma como os dados estatísticos serão 

tratados. 

No Capítulo IV, designado “Apresentação e Análise dos Resultados” são apresentados os 

principais testes estatísticos utilizados no tratamento dos dados, bem como é feita a 

análise e interpretação dos resultados obtidos. 

No Capítulo V, designado “Reflexões e Recomendações”, são apresentadas, por fim, as 

principais conclusões obtidas, que contribuirão para um aprofundamento do 

conhecimento do modelo QH e da relação entre inovação, empreendedorismo e 

desenvolvimento económico, em especial, para o conhecimento de determinadas 

dimensões e variáveis do modelo, caracterizadas por um papel central no 

desenvolvimento económico dos países. São, ainda, identificadas algumas implicações e 

limitações da investigação e sugeridas futuras investigação que completam este trabalho. 
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2.1. EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO: CONCEITO E RELAÇÕES 

2.1.1. Desenvolvimento económico: conceito e importância 

2.1.1.1  Conceito de desenvolvimento económico  

Com a recentemente crise económica que assolou, a nível mundial, um conjunto alargado 

de países, a temática do desenvolvimento económico tornou-se um tema central no seio 

da comunidade científica e entre os decisores políticos. O conceito de desenvolvimento 

económico, embora seja particularmente utilizado como referência a ações 

impulsionadoras das regiões menos desenvolvidas, e economicamente mais pobres, é 

cada vez mais relevante para todos os tipos de economias, nomeadamente para as 

Economias Orientadas para o Inovação (EOI), Economias Orientadas para a Eficiência 

(EOE) e Economias Orientadas para os Fatores (EOF) (Bosma & Levie, 2009). De acordo 

com Christopherson, Michie e Tyler (2010), regiões outrora detentoras de economias 

prósperas, experienciam atualmente quebras nos índices de crescimento e lutam para se 

redefinirem. 

Até meados do século XX predominava a convicção de que o crescimento económico 

conduziria automaticamente ao desenvolvimento económico e a maioria dos economistas 

acreditava que diferenças nos níveis de desenvolvimento entre países eram explicadas por 

um único fator: as diferenças na quantidade de capital acumulado por trabalhador 

(Fagerberg & Srholec, 2008; Solow, 1956). Perante o fracasso desta premissa, surgiram 

novos conceitos de desenvolvimento multidimensionais que, para além da área 

económica, agregam vertentes como a cultura, o ambiente ou a sociedade.  

Para uma melhor compreensão do conceito de desenvolvimento económico, importa 

atender à génese da palavra. Para Houaiss, Villar e Franco (2007), o desenvolvimento é 

entendido como o ato ou efeito de desenvolver, o aumento da capacidade ou das 

possibilidades de algo, crescimento, progresso, adiantamento. De acordo com Diniz 

(2010, p. 37), “a primeira ideia a reter, seria a de que o desenvolvimento pressupõe 

crescimento a partir de um determinado status quo e, tem, por isso, subjacente a ideia de 

progresso”. 
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Na literatura encontram-se diversas definições de desenvolvimento económico, com a 

contribuição de muitos autores, uns pela via das necessidades básicas, outros pela 

melhoria nas condições de vida, aumento do emprego e do rendimento. No Quadro 1 

estão explanados alguns conceitos de desenvolvimento económico. 

 

Quadro 1 - Alguns conceitos de desenvolvimento económico 

 

Autor Conceito 

Schumpeter 

(1934) 

Transferência de capital de métodos já estabelecidos para métodos novos e 

inovadores, aumentando a produtividade. 

PNUD (1990)  
Processo de alargamento das escolhas das pessoas, sendo crucial fomentar um 

padrão de vida digno, um nível de instrução adequado e uma vida saudável. 

Capul e Garnier 

(1998) 

Conjunto de transformações de carácter técnico, social e cultural que permitem o 

início e a prossecução do crescimento económico. 

Sen (1999) 
Fortalecimento da autonomia e da liberdade substantiva, que promove a participação 

dos indivíduos na vida económica. 

Stec, Filip, 

Grzebyk e 

Pierscieniak 

(2014) 

O desenvolvimento económico, além das mudanças económicas quantitativas, é 

expresso com a ajuda de indicadores de crescimento económico que incluem 

mudanças qualitativas nas estruturas socioeconómicas do país. 

Feldman et al. 

(2016, p.10) 

“O desenvolvimento económico é definido como a expansão das capacidades que 

contribuem para o avanço da sociedade através da realização do potencial das 

pessoas, das empresas e das comunidades. O desenvolvimento económico é um 

aumento sustentado da prosperidade e da qualidade de vida através da inovação, 

redução dos custos de transação e utilização de recursos para a produção e difusão 

de bens e serviços responsáveis. O desenvolvimento económico exige instituições 

eficazes baseadas em normas de abertura, tolerância ao risco, apreciação pela 

diversidade e confiança na realização de ganhos mútuos para o público e o setor 

privado. O desenvolvimento económico é essencial para criar as condições para o 

crescimento económico e garantir o nosso futuro económico.” 

Fonte: Elaboração do autor com base na revisão da literatura. 

Como se pode verificar pelo exposto no Quadro 1, na literatura, encontramos uma 

variedade de definições de desenvolvimento económico que, apesar de algumas 

diferenciações, têm em comum a visão do desenvolvimento como um todo, sendo 

apresentado como um fenómeno carateristicamente multidisciplinar. 

Para a presente investigação, a definição que mais se adequa é a enunciada por Feldman 

et al. (2016), uma vez que, aborda quatro importantes dimensões.  



Capítulo II – Fundamentação Teórica                                                                                                           . 

Página | 13  

 

Em primeiro lugar, e em consonância com Sen (1999), o desenvolvimento económico é 

entendido como a expansão das capacidades, o que remete para a importância da 

participação das empresas e da sociedade em atividades de carácter económico, social e 

cultural, fomentando a iniciativa, o envolvimento e a cooperação. Deste modo, os 

indivíduos não são encarados como um fator de produção estático, mas como agentes de 

mudança, com liberdade para realizar todo o seu potencial (Alkire, 2010; Sen, 1999).  

Em segundo lugar, os autores consideram que o desenvolvimento económico conduz a 

um aumento sustentado da prosperidade e da qualidade de vida das populações, 

nomeadamente, por meio, de atividades inovadoras e epreemdedoras. Este argumento vai 

ao encontro com Schumpeter (1934), segundo o qual, o desenvolvimento envolve a 

reorganização da estrutura de recursos humanos e o estabelecimento de métodos de 

produção inovadores, indutores de aumentos de produtividade.  

Em terceiro lugar, a definição salienta o contributo das instituições para o 

desenvolvimento económico. Nesta perspetiva, vários autores (e.g., North & Thomas, 

1973; Ostrom, 1986; Rodrik, Subramanian, & Trebbi, 2004) são defensores de 

instituições públicas eficientes, de elevada qualidade, tolerantes ao risco, que incentivam 

atividades inovadoras e processos de transferência de tecnologia. Nesta perspetiva, as 

instituições traduzem-se num importante motor de desenvolvimento económico. 

Em quarto e último lugar, os autores evidenciam o facto de o desenvolvimento económico 

criar condições para o crescimento económico e gerar garantias de futuro. Assim, o 

desenvolvimento económico pode ser visto, simultaneamente, como a causa e o resultado 

do crescimento económico (Sen, 1999). De acordo vários autores (e.g., North, 1984; 

Rubin, 1988), o desenvolvimento económico é um processo que preconiza objetivos de 

longo prazo, incompatíveis com alocações de recursos de curto prazo, promotoras de um 

crescimento económico baseado no aumento do produto económico. No atual contexto 

mundial, observam-se diversas economias, nomeadamente na África Subsariana, na 

América Central e do Sul e na Oceânia, onde se regista crescimento económico sem 

desenvolvimento (Moyo, 2009). Nestes países aumentos significativos da riqueza 

nacional não são acompanhados por uma ampla melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos e da capacidade de realizar todo o seu potencial humano, pois são alicerçados 
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em fatores como o crescimento populacional ou a extração de recursos naturais em larga 

escala. 

2.1.1.2.  Crescimento económico versus desenvolvimento económico 

Os conceitos de crescimento económico e desenvolvimento económico apesar de serem 

utilizados frequentemente como termos sinónimos nos debates políticos e académicos, 

evidenciam diferenças, remetendo para âmbitos distintos (Lucas, 1988; Feldman et al., 

2016; Stec et al., 2014). Muitos têm sido os autores que, ao longo do tempo, têm vindo a 

discutir a problemática do crescimento económico em diversas perspetivas (e.g., Acs & 

Szerb, 2007; Hasan & Tucci, 2010; Nissan, Martín, & Picazo, 2011; Galindo & Méndez, 

2014; Aparicio, Urbano, & Audretsch, 2016; Churchill & Yew, 2017). A teoria do 

crescimento desenvolveu-se fortemente por meio dos economistas clássicos, tais como, 

Adam Smith, David Ricardo, Malthus ou Schumpeter e dos neoclássicos, salientando-se 

Harrod, Domar, Solow, Cass, Koopmans, Lucas, Romer, entre outros. 

Nas definições clássicas de crescimento económico, a economia é conceitualizada como 

uma máquina de produção económica, tendo por base inputs como o trabalho e o capital 

físico. Assim, para que a produção aumente e, consequentemente, o crescimento 

económico ocorra, é necessário acumular mais inputs (Feldman et al., 2016; Feldman & 

Storper, 2016). Num artigo publicado em 1956, Solow alterou este paradigma ao 

demonstrar que a maior parte do crescimento do produto per capita nos Estados Unidos 

da América (EUA), desde a revolução industrial, se devera ao progresso tecnológico 

(Audretsch, 2007). Solow concluiu que aumentos dos fatores produtivos (trabalho e 

capital) e incluindo mais educação, melhores infraestruturas e melhor saúde, explicavam 

uma parte diminuta do crescimento económico. O progresso tecnológico é visto, 

claramente, como uma fonte de crescimento económico a longo prazo (Feldman & 

Storper, 2016). Na presente linha de pensamento, e mais recentemente, Stec et al. (2014) 

defendem que o crescimento económico reside na expansão da capacidade de qualquer 

país produzir os bens e serviços desejados para o seu povo, sendo fundamental a melhoria 

das competências humanas, a acumulação de capital e os avanços tecnológicos. Vários 

autores (e. g. Szabo, Dorcak, & Pucihar, 2013; Stec et al., 2014) constatam que a inovação 

e a confiança são, igualmente, fatores críticos para o crescimento económico. 
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Segundo Capul e Garnier (1998), o crescimento económico é o aumento regular da 

produção global de uma economia, país ou região, ao longo de um determinado período 

de tempo. Para a medição do crescimento económico, a literatura defende a utilização da 

taxa de crescimento do Produto Interno Bruto per capita (PIBpc). Segundo Gordon (2000, 

p. 196) “em economia, o crescimento económico é o estudo das causas e das 

consequências de um aumento sustentado do PIB real per capita.” Apesar do PIB ser uma 

medida facilmente mensurável e um importante instrumento de comparação entre países, 

pela disponibilidade de dados, vários autores têm apontado algumas limitações, pela 

incapacidade de medir o real bem-estar das pessoas, uma vez que, não atesta a distribuição 

equitativa dos rendimentos, não toma em consideração a qualidade de vida e não regista 

o trabalho informal (Soubbotina & Sheram, 2000). 

Como se pode deduzir pelo exposto nos parágrafos anteriores, as definições de 

crescimento e desenvolvimento económico recolhidas na literatura atestam a grande 

diferenciação que existe entre os dois conceitos. Segundo Stec et al. (2014), enquanto o 

desenvolvimento é um processo multidisciplinar, de natureza social, cultural, ambiental, 

demográfico e económico, que se traduz num aumento do bem-estar da população, o 

conceito de crescimento económico é restrito e tem uma natureza predominantemente 

económica. Para Stec et al. (2014), o crescimento é facilmente quantificado e medido, ao 

passo que, o desenvolvimento, para além das mudanças quantitativas, é medido com 

recurso a indicadores qualitativos que aferem alterações nas estruturas socioeconómicas 

do país. 

De acordo com Fagerberg, Feldman e Srholec (2014), o desenvolvimento económico 

assenta em quatro fatores chave, designadamente na mitigação de riscos, na qualidade, na 

inovação e no empreendedorismo, que colocam a economia numa trajetória de 

crescimento mais elevada. Assim, ao passo que o crescimento económico se foca nas 

condições macroeconómicas e nas forças de mercado, o desenvolvimento reflete o 

funcionamento microeconómico da economia. Para Feldman et al. (2016), enquanto o 

crescimento económico almeja um horizonte temporal de curto prazo, o desenvolvimento 

baseia-se em investimentos de longo prazo na geração, disseminação e absorção de novas 

ideias, bem como em ações de cooperação entre o setor público e a iniciativa privada, 

sendo que cabe ao governo a definição das condições e uma eficiente alocação dos 

investimentos.  
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Embora os conceitos de crescimento e desenvolvimento económico remetam para 

âmbitos teóricos distintos, importa referir que, na realidade, deverão estar em estreita 

articulação e sintonia. Segundo Feldman et al. (2016), embora seja possível ter 

crescimento sem desenvolvimento económico a curto ou médio prazo, o desenvolvimento 

cria as condições que permitem o crescimento económico a longo prazo. Neste sentido, 

os autores evidenciam que um fraco desenvolvimento económico inibe as capacidades e 

coloca limites sobre o crescimento económico futuro e, naturalmente, o crescimento 

fornece recursos que podem ser investidos do desenvolvimento. A prosperidade de longo 

prazo dever-se-á cimentar na produção e exploração de conhecimento. 

2.1.2. Empreendedorismo: conceitos e importância 

2.1.2.1 Conceitos de empreendedorismo e a sua evolução 

 

O empreendedorismo assume-se como um fenómeno global, que tem atraído o interesse 

de governos e das mais diversas instituições, tanto de carácter privado como público, com 

o intuito de promover uma cultura e uma sociedade empreendedora. 

Apesar de ser um fenómeno cujos primeiros contributos remontam ao século XVIII, a 

investigação no campo do empreendedorismo cresceu exponencialmente na década de 

noventa, com a emergência da economia do conhecimento, na qual o desenvolvimento 

do comércio internacional e a globalização potenciaram novas oportunidades de negócio 

(Landström, 2008). De acordo, ainda, com Landström (2008), o empreendedorismo 

caracteriza-se como sendo um fenómeno social, complexo e com dinâmicas próprias e, 

deste modo, justifica-se, que ao longo do tempo, tenha sido abordado em múltiplas 

perspetivas. Este facto faz com que não exista uma definição concreta para 

empreendedorismo, uma vez que, se podem encontrar milhares de definições de muitos 

autores. 

A primeira abordagem concreta à temática do empreendedorismo é atribuída ao 

economista francês Richard Cantillon, com a publicação da obra Essai Sur la Nature du 

Commerce en Général, em 1955, onde utilizou pela primeira vez a palavra entrepreneur 

e descreveu o empreendedor como uma pessoa que paga um determinado preço por um 

produto para o vender a um preço incerto (Sarkar, 2010). Anos mais tarde, Say (1816) 

enfatizou o papel de gestão desempenhado pelo empreendedor, sendo visto, 
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simultaneamente, como líder e gestor dos seus negócios, coordenando a produção e a 

distribuição. Por outro lado, Knight (1921) refere que o empreendedor é um indivíduo 

que toma decisões em condições de incerteza e enfatiza a distinção entre risco e incerteza. 

Enquanto, num determinado contexto de risco, o decisor conhece à priori as 

probabilidades de ocorrência de cada cenário, num contexto de incerteza o decisor não 

consegue atribuir qualquer probabilidade aos cenários possíveis.  

Para Schumpeter (1934), o empreendedor é visto como um agente criador de 

desequilíbrios no mercado, fomentando o processo de “destruição criativa”, através do 

qual novas empresas introduzem novos produtos ou métodos de produção, destruindo os 

existentes. Schumpeter (1942) defende, ainda, que as empresas são resistentes à mudança 

e, por isso, indivíduos com ideias inovadoras fundam novas empresas para dar 

continuidade às mesmas. Este foi dos primeiros autores a relacionar o empreendedorismo 

com o desenvolvimento económico. 

McClelland (1961), estudou as motivações, o perfil psicológico e as características dos 

empreendedores, quando estes começam um novo negócio ou desenvolvem um existente, 

pelo que, conclui que estes se caracterizam por altos níveis de realização. Kirzner (1973) 

alerta para a existência de mercados em desequilíbrio e informação imperfeita, o que 

possibilita ao empreendedor identificar oportunidades, persegui-las e obter lucros, 

melhorando a ineficiência do mercado. Larson (1992) realça a necessidade de os 

empreendedores desenvolverem e utilizarem redes, networks, para acederem a 

informação, aumentarem o seu o capital social e aumentarem a sua credibilidade. 

Mais recentemente, a Comissão Europeia lançou o Livro Verde Espírito Empresarial na 

Europa (2003), onde refere que o empreendedorismo “é, acima de tudo, uma atitude 

mental que engloba a motivação e capacidade de um indivíduo, isolado ou integrado num 

organismo, para identificar uma oportunidade e para a concretizar com o objetivo de 

produzir um novo valor ou um resultado económico”. 

Segundo o Global Entrepreneurship Monitor 2012 “o empreendedorismo é qualquer 

tentativa de criação de um novo negócio ou nova iniciativa, tal como emprego próprio, 

uma nova organização empresarial ou a expansão de um negócio existente, por parte se 

um indivíduo, de uma equipa de indivíduos, ou de negócios estabelecidos.” (Xavier, 

Kelley, Kew, Herrington, & Vorderwülbecke, 2012). 



                                                                                                  Capítulo II – Fundamentação Teórica 

Página | 18 

Para Filion (1998), a existência de múltiplas aceções de empreendedorismo, em 

determinados casos dispares, está diretamente relacionado com a área do conhecimento 

que estuda o fenómeno, tais como, economistas, psicólogos, sociólogos, 

comportamentalistas ou gestores. O autor identificou duas correntes de pensamento 

principais: os comportamentalistas e os economistas. Os comportamentalistas, cujo 

principal percursor foi David McClelland, centram-se nas atitudes dos empreendedores, 

como a criatividade, a persistência ou a liderança. Os economistas, tendo como expoente 

Joseph Shumpeter, associam o empreendedorismo à inovação, à procura de oportunidades 

e ao desenvolvimento económico.  

São muitas as definições de empreendedorismo, mas, na sua essência, pode-se resumir 

em fazer diferente, em utilizar recursos disponíveis de forma criativa, criar valor, assumir 

riscos, procurar oportunidades e inovar. 

2.1.2.2. Importância do empreendedorismo para o desenvolvimento económico 

A literatura demostra que a importância atribuída ao empreendedorismo como fator do 

crescimento e desenvolvimento económico nem sempre foi constante. Até ao início do 

século XX, o empreendedorismo era entendido como crucial para o crescimento 

económico de longo prazo, com os empresários a adotarem novas técnicas de produção, 

reafectando recursos para o desenvolvimento de novas oportunidades e fomentando a 

concorrência pela penetração em novos mercados. Em meados do século XX, com o 

aumento da eficiência, através da produção em larga escala, o empreendedorismo perdeu 

a sua preponderância (Lazonick, 1991).  

Nas últimas duas décadas, e em especial mais recentemente, com o despontar da crise 

económico-financeira que assolou a generalidade das economias mundiais, associando 

uma grande disponibilidade de informação e uma autêntica revolução no conhecimento, 

o pensamento teórico reanimou o conceito de empreendedorismo, relacionando-o com os 

conceitos de inovação e desenvolvimento económico (Audretsch, 1995). Na literatura 

sobre empreendedorismo, o estudo da relação entre crescimento e desenvolvimento 

económico, tornou-se uma das principais linhas de investigação (Serrano, López, Péres, 

Palma, & García, 2014).  

O contributo do empreendedorismo para o crescimento e desenvolvimento económico 

das sociedades tem sido profundamente analisado por um conjunto alargado de autores 
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(e.g., Acs & Varga, 2005; Fayolle, 2006; Audretsch & Keilbach, 2008; Galindo, Méndez, 

& Alfaro, 2010; Martínez-Fierro et al., 2016; Fritsch & Wyrwich, 2017; Lee, 2017). Para 

que o empreendedorismo seja, de facto, um fator de desenvolvimento económico deve 

ser entendido, segundo Davidsson e Delmar (2003), como um conjunto de 

comportamentos competitivos que estimulam o processo do mercado.  

Para Wennekers e Thurik (1999) e Carree e Thurik (2005) o empreendedorismo contribui 

para o desempenho económico, introduzindo inovações, criando mudanças, competição 

e rivalidade. De acordo com Sánchez (2013) quanto maior o nível de empreendedorismo 

num país, maior é o seu nível de crescimento, desenvolvimento económico e o seu grau 

de inovação. Nesta linha de pensamento, Crecente-Romero, Giménez-Baldazo e Rivera-

Galicia (2016) defendem que o empreendedorismo contribui positivamente para o 

desenvolvimento económico dos países, por via da criação de novas empresas (startups), 

que por sua vez conduz à criação de novos postos de trabalho e ao investimento. Deste 

modo, as iniciativas empresariais e as exportações têm um impacto positivo na 

competitividade nacional, aumentando a produtividade e promovendo o desenvolvimento 

económico (Hessels & van Stel, 2011).  

Para além do fomento do desenvolvimento económico, pela via da criação de novas 

empresas, o empreendedorismo é um fator chave pela via da indução de spillovers de 

conhecimento, uma vez que cria oportunidades endogenamente, pela via da acumulação 

intencional de novos conhecimentos, investindo em atividades de investigação e 

desevolvimento (I&D). Para Audretsch e Keilbach (2007), os conhecimentos são, por sua 

vez, identificados e explorados por indivíduos dotados de certas capacidades, que não 

estão uniformemente distribuídas por toda a população. O empreendedorismo como 

indutor de spillovers do conhecimento foi submetido a testes empíricos por Audretsch e 

Keilbach (2007) que relatam uma influência no crescimento. Neste âmbito, ressalva-se a 

importância na aquisição de novos conhecimentos. Acs et al. (2009) apurou a existência 

de uma correlação positiva entre empreendedorismo e despesas anuais em I&D nos 

estados membros da OECD. 

Numa outra perspetiva, a literatura evidencia o papel do empresário como ator capaz de 

identificar e explorar novas oportunidades de negócio criadas endogenamente pela 

acumulação deliberada de conhecimento (e.g., Audretsch & Keilbach 2008; 



                                                                                                  Capítulo II – Fundamentação Teórica 

Página | 20 

Braunerhjelmet, Acs, Audretsch, & Carlsson, 2010; Van Stel, Millán, & Román, 2014). 

Para Audretsch e Fritsch (2003) e Landström e Johannisson (2001) a inovação é gerada e 

implementada por empreendedores com personalidades específicas, que desejam alcançar 

o poder e a independência com a vontade de conquistar e criar. 

Segundo alguns autores (e.g., Wennekers & Thurik, 1999; Henderson, 2002; Carree, Van 

Stel, Thurik, & Wennekers, 2002; Van Stel et al., 2005) existe uma correlação positiva 

entre o crescimento económico e atividade empreendedora, pelo que aumentos na 

atividade empreendedora determinam crescimentos no Produto Interno Bruto (PIB). 

De acordo com Landström, Harirchi e Åström (2012) há necessidade de uma integração 

mais profunda entre inovação e empreendedorismo, o que abre caminho para a afirmação 

do empreendedorismo por oportunidade em detrimento do empreendedorismo por 

necessidade. Para Amorós e Bosma (2014), o empreendedorismo tem um impacto 

significativo no desenvolvimento económico e no bem-estar social, caso haja uma ação 

concertada de um vasto leque de intervenientes na sociedade, nomeadamente decisores 

políticos, académicos, empresários e a população em geral. 

2.1.3. Inovação: conceito e importância  

2.1.3.1 Conceitos de inovação e a sua evolução 

Na segunda metade do século XX, sobre os alicerces da contribuição seminal de Joseph 

Schumpeter, que enalteceu a importância da inovação no desempenho das empresas e da 

economia, a inovação começou a ser uma preocupação central de todos os agentes 

económicos. Este facto deve-se a uma crescente abertura e competitividade dos mercados, 

interno e externos, que por sua vez determinou a imperatividade de as organizações 

inovarem permanente, como resposta a novas necessidades e estilos de vida dos clientes 

e para capitalizarem oportunidades decorrentes de avanços tecnológicos (Baregheh, 

Rowley, & Sambrook, 2009). 

Para um melhor entendimento do conceito, importa atender à génese da palavra, pelo que, 

o substantivo feminino inovação deriva do verbo inovar1, que por sua vez significa 

renovar, inventar, criar.  

                                                
1 Latim innovo+are 
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Muitos tem sido os autores que se têm debruçado sobre a temática da inovação, 

observando o fenómeno em diferentes perspetivas, nomeadamente no que diz respeito à 

sua natureza, classificação, fontes, características e barreiras (Baregheh et al., 2009; Sarkar, 

2010). Segundo Damanpour e Schneider (2006), a inovação é um processo 

multidisciplinar, discutido na literatura de diferentes áreas, tais como, a gestão de recursos 

humanos, a gestão do conhecimento, a gestão de operações, o empreendedorismo, a 

engenharia, o marketing ou a estratégia. 

Baregheh et al. (2009), com vista à conceção de uma definição holística de inovação, 

analisaram o contributo dos mais variados autores, procedendo ao levantamento de 

sessenta definições, que agruparam em diversas áreas científicas: economia; inovação e 

empreendedorismo; gestão; negócios e gestão; marketing; tecnologia, ciência e 

engenharia e, por fim, estudos organizacionais. No Quadro 2 consta o levantamento 

efetuado, com a referência aos autores e respetivo ano de publicação, bem como, a área 

científica em que a definição foi enquadrada. 
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Quadro 2 - Lista de autores de definições categorizadas por áreas científicas 

Economia Negócios e Gestão Tecnologia, Ciência e Engenharia 

Schumpeter (1934) Karger e Murdick (1966) Myers e Marquis (1969) 

Mansfield (1963) Knight (1967) Roy Rothwell  e Gardiner (1985) 

Freeman (1974) Caroll (1967) During (1986) 
OECD (1981) Becker e Whisler (1967) Nord e Tucker (1987) 

Nelson e Winter (1982) Shepard (1967) Badawy (1988) 

Dosi (1990) Daft (1978) 
Damanpour e Gopalakrishnan  

(1998) 

Baumol (2002) Van de Ven (1986) Udwadia  (1990) 

Chen, Zhu e Xie (2004) Tushman e Nadler (1986) Sundbo (1996) 

Roper e Love (2004) Lewis e Seibold (1993) Dunphy, Herbig e Howes (1996) 
 Wolfe (1994) Tang (1998) 

Inovação e Empreendorismo Brown (1994) Figueroa e Conceicao (2000) 

Barnett (1953) Damanpour (1996) Smits (2002) 

Drucker (1985) Klein e Sorra (1996) Francis e Bessant (2005) 

Kuhn (1985) 
McGrath, Tsai, Venkataraman e 

MacMillan (1996) 
 

Urabe e Child (1988) 
Mone, Mckinley e Barker 

(1998) 
Estudos Organizacionais 

Lundvall (1992) Trott (2005) Barnett (1953) 

Cumming (1998) Freeman e Engel (2007) Thompson  (1965) 

Salavou (2004)  Zaltman, Duncan e Holbek, (1973) 

Alves, Marques, Saur e 

Marques, (2005) 
Marketing Kimberly (1981) 

Bessant e Tidd (2007) Porter (1990) West e Farr (1991) 

Gestão Berthon, Hulbert e Pitt (2004) 
García-Morales, Matías-Reche e 

Hurtado-Torres (2008) 
Swan, Newell, Scarbrough e 

Hislop (1999) 
  

Cardinal, Alessandri e Turner 

(2001) 
  

Plessis (2007)    

Fonte: Adaptado de Baregheh et al. (2009), p. 1328 

Entre as definições listadas, destacam-se alguns contributos de particular destaque que 

importa enaltecer. Para Schumpeter (1934), a inovação traduz-se numa nova forma de 

organização industrial, na introdução de um novo produto ou melhoria do existente, na 

abertura da economia a novos mercados exportadores, num novo fornecedor de matérias-

primas ou na introdução de um novo método/processo de produção. Esta é percebida 

como uma mudança histórica e irreversível no modo de fazer as coisas. Lundvall (1992), 

entende a inovação como a procura, a descoberta, a experimentação, o desenvolvimento, 

a imitação e a adoção de novos produtos, processos produtivos e estruturas 

organizacionais. Numa linha de pensamento distinta, Plessis (2007), defende que a 

inovação passa pela criação de novos conhecimentos e ideias, visando a melhoria de 
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estruturas e processos de negócios internos, sendo que a inovação poderá ser radical2 ou 

incremental3. Porter (1990), argumenta que a inovação é um novo formato de fazer as 

coisas que são comercializáveis, com um claro enfoque no marketing. 

Numa outra perspetiva que relaciona claramente inovação e mudança, Drucker (1985) 

postula que a inovação é uma ferramenta empresarial, que consiste na exploração da 

mudança, que deverá ser convertida em oportunidades de negócio. Bessant e Tidd (2007) 

argumentam que a inovação reside na capacidade de identificar relações, encontrar 

oportunidades, retirando partido das mesmas. O processo não passa exclusivamente pela 

abertura a novos mercados, mas consiste, igualmente, na identificação de novas formas 

de oferecer bens e serviços aos mercados já existentes e maduros. Assim, por vezes, não 

é necessário ter uma ideia nova, mas aplicar as ideias de outros de um modo diferente. 

Mais recentemente, o Fórum Económico Mundial define inovação como a 

comercialização bem-sucedida de novas ideias, produtos, serviços, processos e modelos 

de negócios (Schwab & Sala-i-Martin, 2015). 

Como resultado do referido estudo, Baregheh et al. (2009), concluíram que a inovação é 

um processo com múltiplos estágios, através do qual as organizações transformam ideias 

em produtos, serviços ou processos novos ou melhorados, com vista a competir e 

diferenciar-se com sucesso no mercado. Os autores identificaram seis atributos comuns, 

entre as várias definições multidisciplinares de inovação, como se observa na Figura 1. 

                                                
2 Induz uma mudança descontínua no funcionamento da organização, dos sectores ou da economia. São alterações disruptivas de um 

determinado produto/processo 

3 Dizem respeito ao aperfeiçoamento ou melhoramento de um produto/processo dominante, sem alterar a sua existência. 
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Fonte: Adaptado de Baregheh, Rowley e Sambrook (2009) 

Figura 1 - Processo de Inovação 

Uma vez que, com alguma frequência, se tende a confundir os conceitos de inovação e 

invenção, importa distingui-los claramente. Para Freeman (1974) uma invenção é uma 

ideia, um projeto ou um modelo de um produto, processo ou design, novo ou 

aperfeiçoado, que apenas assume o papel de inovação quando validada pelo mercado. 

Assim, a inovação só se concretiza quando introduzida no mercado, pelo que, muitas 

invenções nunca chegam a ser materializadas. A inovação não é mais do que transformar 

boas ideias em uso prático. Por norma os economistas, como por exemplo Schumpeter 

(1942), colocam a tónica no papel do inovador em detrimento do inventor.  

Intimamente relacionado com o conceito de inovação surge, ainda, o conceito de I&D 

que, segundo Frascati (2002), diz respeito a trabalhos criativos, executados de forma 

sistemática, com o propósito de aumentar os conhecimentos em novas aplicações, 
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integrando três atividades fundamentais, nomeadamente a investigação fundamental4, a 

investigação aplicada5 e o desenvolvimento experimental6.  

2.1.3.2. Importância da inovação para o desenvolvimento económico 

O estudo do contributo da inovação para o desenvolvimento económico remonta já ao 

início do século passado, onde nos trabalhos seminais de Schumpeter se afiguraram de 

crucial importância para o desenvolvimento da teoria. A tradição Schumpeteriana 

aproximou, de tal forma, os conceitos de inovação e empreendedorismo, que em grande 

parte do trabalho, sobre inovação tecnológica e crescimento económico, o 

empreendedorismo está subjacente como uma causa implícita da inovação. 

Schumpeter (1934) enaltece o “empreendedor como inovador”, sendo uma figura chave 

na condução do processo de desenvolvimento económico. Assim, as atividades 

inovadoras dos empresários, que se baseiam no desenvolvimento de novos produtos, 

vendidos no mercado até que outra inovação os torne obsoletos, alimentam um processo 

de “destruição criativa”, causando perturbações num sistema económico em equilíbrio, 

o que determina novas oportunidade de negócio (Schumpeter, 1942). Quando o mercado 

regressa ao equilíbrio, outras inovações são introduzidas e mais empreendedores entram 

no sistema económico. Schumpeter prevê que o aumento do número de empreendedores 

conduza, igualmente, ao crescimento económico (Feldman et al., 2016). 

De acordo com Bianchi e Henrekson (2005), este modelo teórico entende a inovação 

como uma atividade regular e em larga escala, desenvolvida por empresas, que procuram 

maximizar os seus lucros, investindo sistematicamente em atividades de I&D. Esta teoria 

está na base de toda a literatura sobre crescimento económico endógeno (e.g., Aghion & 

Howitt, 1992). De acordo com Wong, Ho e Autio (2005), esta teoria, embora seja 

influente, é em grande parte descritiva e difícil de formalizar econometricamente, o que 

determinou a ausência do empreendedorismo da maioria dos modelos empíricos. Partindo 

da teoria original de Schumpeter, muitos foram os estudos empíricos que defendem a 

                                                
4 Elaboração de trabalhos experimentais ou teóricos, conduzidos com o objetivo principal de adquirir novos conhecimentos científicos, 

sem pretender uma aplicação ou utilização particular. 

 
5 Realização de trabalhos originais, orientados por objetivos práticos, com vista à aquisição de novos conhecimentos.  

6 Realização de trabalhos sistemáticos, baseados em conhecimentos existentes, provenientes de investigação fundamental ou aplicada, 

com vista à produção de novos dispositivos, processos ou produtos, ou o melhoramento dos já existentes. 
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inovação como sendo um dos fatores de desenvolvimento económico mais significativos 

(e.g., Lichtenberg, 1993; Coe & Helpman, 1995; Engelbrecht, 1997; Guellec & De La 

Potterie, 2001; Prystrom, 2012; Bradford & Wolfe, 2013; Ramadani et al., 2013; Kireeva, 

2015; Kebebe, Duncan, Klerkx, Boer, & Oosting, 2015; Pradhan, Arvin, Hall, & Nair, 

2016; Fang & Chiu, 2017). 

Para Feldman (2004), a inovação é um importante fator de desenvolvimento económico 

e um meio impulsionador da economia globalizada. A correlação entre inovação e 

crescimento económico foi primeiramente estudada, em termos empíricos, por Robert 

Solow, em 1950, onde concluiu que 87% do crescimento económico dos EUA, entre 1909 

e 1949, foi explicada pela mudança tecnológica, e consequentemente pela inovação. 

De acordo com Koh e Wong, (2005), existem três aspetos fulcrais de qualquer estratégia 

de crescimento baseada na inovação: a) infraestruturas tecnológicas bem desenvolvidas; 

b) um conjunto de capacidades centradas na ciência e na tecnologia; e c) a implantação 

de políticas governamentais e institucionais coordenadas. Popp (2005) por seu turno, 

sugere que a inovação resulta, para além de medidas diretas de políticas governamentais, 

da difusão de novas tecnologias em diferentes regiões ou países. 

Segundo González-Pernía, Peña-Legazkue e Vendrell-Herrero (2012), nos últimos anos, 

houve uma maior preocupação com a competitividade territorial e o desenvolvimento. A 

teoria do desenvolvimento alterou o seu foco, passando a dar um maior enfâse aos fatores 

de desenvolvimento endógenos, em detrimento dos fatores de desenvolvimento exógenos 

(e.g., Audretsch & Belitski, 2013; Álvarez, Urbano, & Amorós, 2014). Assim, a 

prosperidade de uma economia resulta da sua capacidade de competir no mercado global 

(Murphy & Stajano, 2006). Schwab & Sala-i-Martin (2013) defendem que a 

competitividade de um país é globalmente aceite como o principal motor para sustentar a 

prosperidade e aumentar o bem-estar dos seus cidadãos. 

Para Koh e Wong (2005), as economias, dependendo do estágio de desenvolvimento em 

que se encontram, enfrentam desafios diferentes e a escolha da estratégia de crescimento 

mais adequada deverá ter em conta as dotações de fatores e a sua capacidade tecnológica. 

As economias, numa primeira fase de desenvolvimento, poderão apostar no crescimento 

estratégico através da exploração de recursos primários. No entanto, à medida que se 
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deslocam para a fronteira de possibilidades de produção, deverão incrementar novas 

vantagem competitivas, que advêm da capacidade de inovar e criar novas tecnologias.   

Neste seguimento, em 1990 define-se o modelo de competitividade das economias, de 

acordo com o desenvolvimento económico, a partir de três fases diferentes: (1) 

impulsionado pelos fatores, (2) impulsionado pela eficiência e (3) impulsionado pela 

inovação (Acs & Amorós, 2008; Porter, 1990). As economias sitas na primeira induzem 

ao empreendedorismo por necessidade, competindo, essencialmente, por aumentos de 

eficiência na produção de matérias primas (Acs & Amorós, 2008; Amorós, Fernández, & 

Tapia, 2012; Amorós & Bosma, 2014). As economias sitas na segunda fase procuram, 

por um lado, aumentar a sua eficiência produtiva e, por outro lado, dotar a sua força 

laboral de novas qualificações e competências, tendo em vista a adaptação aos constantes 

desenvolvimentos tecnológicos. Esta fase é caracterizada por uma tendência decrescente 

do empreendedorismo, uma vez que existe a crença de que se pode tirar maior partido 

trabalhando por contra de outro (Acs & Amorós, 2008; Schwab & Sala-i-Martin, 2013). 

Atualmente encontram-se nesta fase de “eficiência” os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e 

China). As economias orientadas para a inovação, sitas na terceira fase, procuram garantir 

condições ambientais para o desenvolvimento de atividades empreendedoras, com o 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (Acs & Amorós, 2008; 

Schwab & Sala-i-Martin, 2013; Amorós & Bosma 2014). 

O modelo de competitividade de Porter tem vindo a ser usado pelas mais diversas 

instâncias internacionais (e.g., Bosma & Levie, 2009) com o objetivo de caracterizar as 

economias, pela medição dos pilares caracterizadores de cada fator.  

De acordo com o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2000/2001 o progresso 

tecnológico e a inovação desempenharam um papel muito importante no crescimento 

económico (World Bank, 2001). A inovação tornou-se um fator crucial para a 

competitividade global e o crescimento económico, gerando um forte impacto sobre o 

PIB das nações avançadas (Buesa, Heijs, & Baumert, 2010).  

De acordo com Schwab & Sala-i-Martin (2015) a acumulação de conhecimento é, 

igualmente, um fator crítico para a geração de inovação. Esta pode surgir a partir de novos 

conhecimentos tecnológicos, levando a uma maior sofisticação dos negócios, mas 

também pode resultar de conhecimento não-tecnológico que, melhorando as 
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competências organizacionais, permite uma maior competitividade das organizações e, 

consequentemente, das economias. 

Para medir a inovação como determinante do crescimento económico, os investigadores, 

no decurso de trabalhos empíricos, usam com maior frequência a variável “despesas de 

I&D”, para medir o processo a montante (e.g., Wong et al., 2005; Mansfield, 1972) e o 

número de patentes para medir os resultados da inovação, a jusante (Griliches, 1990).  

2.2. O MODELO QUADRUPLE HELIX 

2.2.1. O Conceito da Triple Helix e a sua evolução 

O modelo TH, desenvolvido na década de noventa por Etzkowitz (1993) e Etzkowitz e 

Leydesdorff (1995), sobre os alicerces das contribuições de Sábato e Mackenzi (1982), 

assenta numa forte relação cooperativa entre diferentes esferas institucionais 

(universidades, as empresas e o governo). Este conceito marca uma mudança no 

paradigma social, uma vez que se passou de uma sociedade industrial, assente na relação 

bilateral entre empresa-governo, para uma sociedade do conhecimento com uma relação 

tripartida entre universidade-empresa-governo.  

O modelo TH, segundo Viale e Ghiglione (1998, p.3) é “um modelo de inovação espiral 

(versus tradicional) que capta múltiplas relações recíprocas entre contextos institucionais 

(públicos, privados e acadêmicos) em diferentes estágios de capitalização do 

conhecimento".  

Neste modelo, cada uma das três esferas têm um papel institucional fundamental, sendo 

que às universidades cabe a produção de conhecimento, às empresas a produção de 

inovação, através da melhoria dos processos organizacionais e da colocação de produtos 

e serviços no mercado, e o governo tem o papel crucial de apoiar o desenvolvimento de 

tecnologias baseadas na ciência e na formulação de políticas orientadas para a inovação 

(Arnkil, Järvensivu, Koski, & Piirainen, 2010; Van Horne & Dutot, 2017). Como se pode 

observar, estamos claramente perante uma abordagem top-down, uma vez que o governo 

tem a responsabilidade de transferir a criação de inovação diretamente para a economia 

(Cavallini, Soldi, Friedl, & Volpe, 2016). 
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De acordo com Ranga e Etzkowitz (2013), e como se pode observar nas Figuras 2, 3, 4, 

na aplicação prática deste modelo, tendo em conta a relação entre as três esferas, pode-se 

verificar a existência de três tipos de regimes: 

 Regime estatista, liderado pelo governo, em que é definido um quadro político de 

modo a impulsionar a capacidade de inovação da academia e das empresas; 

 Regime “laissez faire", liderado pelas empresas, em termos de capacidade de 

inovação, num quadro em que a universidade dá apoio em termos de 

conhecimento e o governo tem uma baixa intervenção; 

 Regime equilibrado, em que as universidades e outras instituições de produção de 

conhecimento se tornam cada vez mais relevantes, com o estabelecimento de 

iniciativas e parcerias em conjunto com o governo e as empresas (Cavallini et al., 

2016).  

Os regimes equilibrados permitem o aparecimento de novos atores organizacionais, que 

desempenham múltiplos papéis, isto é, organizações hibridas. Neste regime, os papeis 

não são estanques, uma vez que a universidade pode criar uma empresa spin-off e, assim, 

tornar-se uma universidade empreendedora, o governo pode financiar uma inovação e 

tornar-se um financiador, enquanto uma empresa pode investir em novos conhecimentos 

(Krizanovic, Lubar, & Gajos, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Modelo estadista de Universidade-

Indústria-Governo 

Figura 2-  Modelo “laissez faire” de Universidade-

Indústria-Governo 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 
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Com a conceitualização da TH, verifica-se uma mudança de paradigma por parte das 

universidades, que abandonam o papel tradicional de ensino e passam a ser responsáveis 

pelo desenvolvimento económico de cada país (Krizanovic et al., 2014). Numa sociedade 

baseada no conhecimento, as instituições de académicas devem assumir o papel principal, 

sendo responsáveis, para além do ensino e da investigação, pela capacidade de inovação 

e criação tecnológica, com vista à transferência de tecnologia para as empresas. A 

universidade empresarial deve, ainda, apostar na criação de novos valores, assente na 

educação de futuros empresários, na criação de incubadoras de empresas e na fundação 

de spin-offs (Etzkowitz, 2003; Ranga & Etzkowitz, 2013). Para Hughes (2007), as pessoas 

são a principal fonte portadora de ideias, informações, conhecimentos, habilidades e 

talentos empresariais, pelo que, a educação é um fator-chave no processo de criação de 

capital intelectual. 

Ao longo do tempo, vários tem sido os autores que têm contribuindo para a temática do 

desenvolvimento económico, com recurso ao modelo TH ou QH quer sobre a perspetiva 

da inovação (e.g., Carayannis & Campbell, 2009; Afonso, Monteiro, & Thompson, 2012; 

Miller, McAdam, Moffett, Alexander, & Puthusserry, 2016; Campanella, Della Peruta, 

Bresciani, & Dezi, 2017; Del Giudice, Carayannis, & Maggioni, 2017), quer do 

empreendedorismo (e.g., Bótáné Horváth, Katonáné Kovács, & Szőke, 2015; Kahn, 

2016). 

  

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

Figura 4 - Modelo TH de Universidade-

Indústria-Governo 
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2.2.2 A abordagem Quadruple Helix 

Tanto o conceito de TH como QH assentam na ideia base de que a inovação é o resultado 

de um processo interativo, envolvendo as diferentes esferas de atores, cada um 

contribuindo para o desenvolvimento económico, com a sua função institucional 

(Cavallini et al., 2016). A contribuição para a inovação ocorre pela partilha de 

conhecimentos e transferência de know-how. À medida que a sociedade se torna mais 

interativa, o conhecimento adquire um papel central e verifica-se um aumento do número 

e do âmbito das esferas, que participam na criação de inovação (Cavallini et al., 2016). 

O modelo QH é uma evolução do modelo TH, de acordo com o qual, a interação entre as 

três hélices origina novos conhecimentos, tecnologia, produtos e serviços, em 

cumprimentos das necessidades da sociedade (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz 

& Klofsten, 2005). 

Este modelo defende que o governo fornece o quadro regulamentar e o apoio financeiro 

para a definição de estratégias e políticas de inovação; as universidades e as empresas 

oferecem as condições necessárias para um ecossistema integrado de inovação; a 

sociedade, se por um lado, utiliza o conhecimento e a inovação na forma de bens e 

serviços, por outro lado, torna-se parte ativa no sistema de inovação, ou seja, coprodutores 

de inovação, sendo que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) são um 

facilitador dessa mesma participação (Cavallini et al., 2016). A sociedade participa ainda 

no processo de inovação exigindo, constantemente, uma maior qualidade nos bens e 

serviços que adquire (Afonso et al., 2012). 

De acordo com alguns autores (e.g., Liljemark, 2004; Khan & Al-Ansari, 2005) o 

crescimento, a longo prazo da inovação, deve integrar a perspetiva dos cidadãos, baseada 

nos media e na cultura. Para Grguric (2011) o desenvolvimento das economias modernas, 

requer cooperação entre todos os agentes económicos, particularmente os parceiros 

sociais e a sociedade. 
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2.3. O CONTRIBUTO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO PARA 

O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO: UMA PERSPECTIVA COM 

BASE NO MODELO QUADRUPLE HELIX 

A teoria, bem como diversos estudos empíricos, sugere que existe uma forte relação, de 

carácter positivo, entre a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento económico 

(e.g., Fritsch, 2013). Verifica-se, à semelhança do que defende Riswanto (2016), que os 

empresários têm um papel central no desenvolvimento económico das nações, pelo que 

os empreendedores são a força motriz de qualquer economia. Tal como defende Xiao 

(2008), consta-se que os modelos de desenvolvimento económico devem promover, 

simultaneamente, o empreendedorismo e atividades inovadoras. 

Sendo objetivo deste trabalho de investigação compreender o contributo da inovação e 

do empreendedorismo para o desenvolvimento económico, tendo por base o modelo QH, 

importa compreender o papel de cada uma das dimensões (Governo, Empresa, 

Universidade e Sociedade) e o modo como interagem. 

Dado que o investimento em I&D é um dos principais fatores para alavancar o progresso 

tecnológico e o desenvolvimento económico, quer em países desenvolvidos, quer em 

países em desenvolvimento (e.g., Wang, Chien, & Kao, 2007), muitos governos têm, ao 

longo dos anos, apostado em programas nacionais de I&D, nomeadamente nas áreas das 

infraestruturas, defesa, educação e tecnologias industriais (van Hemert & Nijkamp, 

2010). No entanto, de acordo com (Nishimura & Okamuro, 2011), políticas 

governamentais de promoção direta de I&D, tais como subsídios e incentivos fiscais, 

apresentam efeitos limitativos, dado que desincentivam as atividades e despesas privadas. 

A literatura releva que, uma aposta em políticas indiretas de I&D, tais como spillovers 

entre universidade-empresa, promoção do capital humano e suporte de rede às quatro 

dimensões, induz a fortes resultados inovadores (e.g., Nishimura & Okamuro, 2011; 

Rothwell, 1991). Este argumento vai de encontro com Etzkowitz e Leydesdorff (2000), 

os quais defendem que o governo deve encorajar o modelo TH, mas não controlar. Num 

estudo elaborado por Yoon (2015), que examinou as interações entre as dimensões do 

modelo TH, na Coreia do Sul, ao longo dos últimos quarenta anos, em que o país registou 

um rápido crescimento económico, constatou que, numa primeira fase, registou-se uma 

aliança entre a empresa e o governo, com vista a fortalecer a capacidade de inovação das 
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empresas. Numa segunda fase, quando as empresas sul coreanas começaram a promover 

internamente atividades de I&D, o foco colaborativo passou de uma forte relação 

empresa-governo para empresa-universidade. 

Um estudo elaborado pela OECD (2014), demonstra que, em 2012, 67,90% da despesa 

interna bruta em I&D dos seus países membros, foi realizada por empresas (Lee & Kim, 

2016). Este facto, demonstra a relevância da dimensão empresa, quando abordamos a 

importância da inovação e do empreendedorismo para o desenvolvimento económico. De 

acordo com Thornton, Ribeiro-Soriano e Urbano (2011), qualquer atividade empresarial 

ou inovadora é influenciada por condições contextuais. Assim, em ambientes 

competitivos e incertos, a inovação é uma caraterística necessária para as empresas 

assegurem a sobrevivência (Boyd, 1991). A literatura demonstra a existência de uma 

relação positiva entre inovação e desenvolvimento económico, uma vez que, como vimos 

anteriormente, a inovação contribui para o desenvolvimento económico e, ao mesmo 

tempo, as condições económicas afetam o desenvolvimento da inovação. Assim, de 

acordo com Autio, Kenney, Mustar, Siegel e Wright (2014) o principal desafio político, 

passa pela adequada configuração de ecossistemas de inovação e empreendedorismo. 

Para além da presente relação com o governo, a literatura relata uma estreita colaboração 

das empresas com a universidade e com os seus pares. Segundo Hagedoorn, Link e 

Vonortas (2000), a cooperação de I&D entre empresas melhora a eficiência e a 

competitividade, através da redução de riscos tecnológicos, de mercado, financeiros e 

operacionais, bem como, o fomento de sinergias, através da partilha de tecnologia e know-

how. As universidades pela capacidade de inovação e criação tecnológica, com vista à 

transferência de tecnologia, são um importante parceiro para as empresas. Etzkowitz e 

Viale (2010) alertam para o facto de que, não é fácil para a empresas, nomeadamente 

pequenas e médias, incorporar diretamente novos conhecimentos ou tecnologias das 

universidades nos produtos ou processos, uma vez que algumas tecnologias não têm 

maturidade suficiente e, a própria empresa, não tem recursos humanos suficientemente 

qualificados.  

Ao longo dos últimos anos, as universidades infletiram a sua missão institucional, pelo 

que, para além do seu papel tradicional no ensino e investigação, verificou-se uma 

crescente preocupação com o desenvolvimento económico. No mesmo sentido, regista-

se um crescimento acentuado, nas últimas duas décadas, da literatura sobre o papel da 



                                                                                                  Capítulo II – Fundamentação Teórica 

Página | 34 

universidade no estímulo do desenvolvimento económico (Goldstein, 2010). Vários 

estudos demonstram que as Instituições de Ensino Superior (IES), contribuem para o 

desenvolvimento económico através de I&D, transferência de conhecimento e tecnologia, 

criação de capital humano, parcerias universidade-empresa e criação de um meio 

ambiente favorável (e.g., Lilles & Rõigas, 2017). Segundo alguns autores (e.g., 

Chatterton & Goddard, 2000; Charles, 2006), o papel das universidades no 

desenvolvimento económico, pode vir a ser reforçado, dado o desenvolvimento de uma 

economia e sociedade intensivas em informação e conhecimento. Os governos nacionais 

e locais têm centrado a sua atenção em estratégias de exploração do conhecimento, por 

meio de universidades e centros de investigação, com vista à sua aplicação industrial. 

Este facto determinou um aumento das políticas destinadas a fomentar as interações entre 

a universidade e as empresas (Choi, Yang, & Park, 2015). Para (Lambooy, 2004), as 

universidades são importantes “nós” em redes emergentes de inovação e 

empreendedorismo, que integram, adicionalmente, entidades governamentais, 

instituições financeiras e organizações civis. As evidências da existência de universidades 

empreendedoras vão ao encontro de indicadores, tais como, por exemplo, a proliferação 

de gabinetes de transferência de tecnologia ou o aumento do número de patentes e 

licenças (Goldstein, 2010). Numa outra perspetiva, Lilles e Rõigas (2017), revelam que 

uma educação terciária insuficiente gera resistências em setores económicos intensivos 

em conhecimentos e conduz a uma diminuição da produtividade, da inovação e da 

competitividade. Para além do ensino e investigação, as universidades tornam a área 

geográfica, em que estão localizadas, mais dinâmica, contribuindo para o seu 

desenvolvimento social e cultural. Num estudo levado a cabo por (Lindqvist, Olsen, & 

Baltzopoulos, 2012), 60% dos alunos e 70% dos investigadores permaneceram na região 

de estudo após a conclusão da formação. Estes talentos (capital humano), que 

frequentaram o ensino superior, tornam-se a principal força do desenvolvimento 

económico regional.   

A Sociedade, dimensão diferenciadora do modelo QH, surge uma vez que o modelo TH 

não é suficientemente sensível para exprimir a democracia (Park, 2014). Esta perspetiva 

permite que os territórios sigam caminhos de inovação não tradicionais, nomeadamente 

melhorias não tecnológicas, criação de serviços e exploração de criatividade. A maior 

parte das abordagens QH centram-se na inovação e empreendedorismo gerados pelos 
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cidadãos. A inclusão social, a centralidade do usuário e a criatividade são conceitos 

centrais no processo de produção do conhecimento. O desenvolvimento económico 

ocorre por via da inovação de produtos e serviços, prestados pelas empresas e pelo 

governo, orientados para a satisfação das necessidades dos cidadãos. Arnkil, Järvensivu, 

Koski, & Piirainen (2010) chama a atenção para o que designou por abordagem Living 

Lab, centrada na inovação no setor público e serviços, cujo proprietário é o governo, que 

visa a melhoria da eficiência e eficácia dos produtos da administração pública, por meio 

de uma interação entre peritos e utilizadores. O autor faz ainda referência à abordagem 

TH + user model, onde os proprietários de inovação pertencem às empresas ou à esfera 

universitária, uma vez que a inovação tem um carácter técnico e conhecimento científico. 

A interação entre a sociedade e a universidade assume particular destaque, uma vez que 

esta tem um papel determinante no desenvolvimento de talentos e na formação de 

recursos humanos com maiores qualificações, capazes de inovar e de desenvolver 

atividades empreendedoras (Lilles & Rõigas, 2017). No modelo QH, a sociedade é o 

proprietário fundamental do processo de inovação, ou seja, a inovação é liderada pelos 

cidadãos com o apoio das outras três esferas (Cavallini et al., 2016). 

Uma vez explanado o contributo da inovação e do empreendedorismo para o 

desenvolvimento económico, tendo por base o papel de cada uma das dimensões do 

modelo QH e as suas interações, importa de seguida analisar o comportamento das 

mesmas dimensões, quando comparamos países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento ou diferentes geografias. 

Galvão et al. (2017), com base em dados recolhidos na plataforma GEM, para uma mostra 

de 58 países, averiguaram o papel do empreendedorismo no desenvolvimento económico, 

tendo por base as quatro dimensões do modelo QH, relativamente aos três tipos de 

economias definidos por Bosma e Levie (2009) nomeadamente as EOI, as EOE e as EOF. 

Os autores concluíram que, nas economias orientadas para a inovação, as dimensões 

Empresa e Governo apresentaram uma maior relevância, uma vez que estas economias 

possuem uma necessidade permanente em inovarem, de modo a se tornarem cada vez 

mais competitivas. Nas economias orientadas para a eficiência, constataram uma 

uniformidade entre as quatro dimensões. Nas economias orientadas para os fatores, 

observaram a existência de uma predominância da dimensão sociedade.  
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Guerrero e Urbano (2017), debruçando-se sobre economias em desenvolvimento, mais 

precisamente sobre caso do México, utilizaram dados de entrevistas a 19188 empresas, 

no período de 2006 a 2012, pelo que, com base no modelo TH, procuraram analisar de 

que modo os vínculos estabelecidos pelas empresas com os seus pares, com a 

universidade e o governo afetam o seu desempenho em termos de inovação, 

nomeadamente no que diz respeito ao acesso a conhecimento e tecnologias, fontes de 

financiamento e subsídios governamentais. Os autores concluíram que as empresas 

cooperam com os seus pares com o intuito de, por um lado, aprofundar laços comerciais 

e, por outro lado, fomentar atividades de intra-empreendedorismo. Além desta relação, 

registou-se uma forte cooperação com universidades e centros de investigação. Os autores 

concluíram ainda, que os subsídios apenas afetam positivamente o desempenho da 

inovação, quando as empresas colaboram com as universidades. 

Numa outra perspetiva, Lilles e Rõigas (2017), incidiram o seu estudo sobre economias 

desenvolvidas, mais concretamente sobre as NUTS II dos países europeus, ao logo do 

período compreendido entre 1998 e 2008, pelo que, utilizando o modelo TH, investigaram 

a relação entre alunos do ensino superior (criação de capital humano) e crescimento 

económico. Os autores concluíram que o capital humano, apesar de ter um impacto 

estatisticamente positivo no desenvolvimento económico das regiões, apresenta um 

desfasamento temporal. Além de que, as universidades não devem arcar com o fardo de 

transformar as capacidades de inovação das economias.  

Por fim, importa referir o estudo empírico levado a cabo por Proksch, Haberstroh e 

Pinkwart (2017), que consistiu numa análise da capacidade nacional de inovação de 17 

países europeus, de modo a traçar diferentes estratégias, de acordo com as características 

de cada um dos países. Os autores traçaram dois caminhos distintos. O primeiro passa por 

um elevado PIB per capita, conjugado coma percentagem significativa de despesas 

governamentais no ensino superior. O segundo passa por um número elevado de patentes, 

aliado a uma política de proteção da propriedade intelectual. Os autores concluíram que 

Portugal e a Polónia não têm condições para melhorar a sua capacidade inovadora, 

apontando como estratégia, uma parceria em projetos com países que já têm uma 

estratégia de alta inovação. Em relação à Espanha e à Itália detetaram uma escassez no 

financiamento privado. Por fim, quanto os países do norte da europa, como o Reino Unido 

e a Irlanda, os autores denotam a robustez das suas politicas de inovação, alegando que, 
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no caso do primeiro, falta uma especialização em alta tecnologia e, no caso do segundo, 

recomendam um aumento da despesa com educação.  

2.4. PROPOSTA DE UM MODELO CONCEPTUAL DE INVESTIGAÇÃO 

Como esta investigação procura-se compreender a importância da inovação e do 

empreendedorismo no desenvolvimento económico, por meio da comparação de 

diferentes geografias, verificando se existe uma ou mais dimensões do modelo QH que 

se destacam, significativamente, face às restantes. Ao modelo tradicional foram 

adicionadas variáveis de controlo de modo a verificar se as características endógenas dos 

países têm influência na dinâmica do modelo. 

De acordo com a revisão de literatura desenvolvida ao longo deste capítulo procedeu-se 

à construção do modelo conceptual de investigação, que irá servir de base na prossecção 

da investigação empírica, encontrando-se espelhado na Figura 5.  
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Fonte: Elaboração Própria 

Figura 5 - Modelo concetual de investigação baseado na QH 
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A metodologia utilizada num trabalho científico é o instrumento que viabiliza a 

investigação do problema proposto, de forma a que os objetivos definidos sejam 

atingidos. A utilização de uma metodologia desajustada poderá comprometer o rigor da 

investigação e descredibilizar as conclusões obtidas (Oliveira, 1998). Deste modo, o 

investigador deve procurar utilizar a metodologia mais coerente.  

Este estudo tem como objetivo geral compreender a importância da inovação e do 

empreendedorismo no desenvolvimento económico comparando diferentes geografias, 

mais concretamente, países do continente europeu versus países localizados noutros 

continentes, numa primeira fase e, posteriormente, dentro do continente europeu, países 

do norte versus países do sul, verificando se existe uma ou mais dimensões do modelo 

QH que se destacam, significativamente, face às restantes. 

Como objetivos específicos foram definidos os seguintes. 

1. Uniformização das variáveis que constituem as dimensões da QH e análise de 

consistência interna das mesmas; 

2. Perceber quais as dimensões do modelo QH, que são influenciadas pela inovação 

e empreendedorismo, com impacto no desenvolvimento económicos dos países 

europeus versus não europeus; 

3. Perceber quais as dimensões da QH, que são influenciadas pela inovação e 

empreendedorismo, com impacto no desenvolvimento económicos de países do 

sul da europa (Portugal, Espanha, Itália e Grécia) versus norte da europa (Suécia, 

Noruega, Finlândia e Holanda); 

4. Compreender a influência das variáveis de controlo no funcionamento do modelo 

QH nas duas amostras. 

Neste capítulo, procura-se descrever as opções metodológicas em que este trabalho de 

investigação se baseou, desde o tipo de estudo, as bases de dados utilizadas, os critérios 

de seleção dos países para constituição da amostra, as variáveis selecionadas e, por fim, 

o tratamento estatístico empregue. 
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3.1. TIPO DE ESTUDO  

A vertente empírica desta investigação baseia-se na utilização do método quantitativo, 

uma vez que será feito o levantamento de um conjunto alargado de variáveis quantitativas, 

de inovação e empreendedorismo, para período compreendido entre 2007 e 2015. Para 

além de quantitativo, este estudo será elaborado com recurso a dados secundários, dado 

que, as variáveis serão recolhidas em diversas plataformas internacionais de referência, 

nomeadamente no GEM, na OECD e no GCI. Depois de compilados os dados 

quantitativos serão selecionados os países, cujos dados estejam disponíveis, sendo 

eliminados da amostra aqueles que não tenham dados suficientes. 

Dada a presente abordagem, esta investigação pode ser classificada como descritiva, por 

procurar conhecer e descrever quais as dimensões e variáveis de inovação e 

empreendedorismo que mais contribuem para o desenvolvimento económico, e 

explicativa, por contribuir para uma melhor compreensão dos fatores que contribuem para 

o desenvolvimento económico das nações, atendendo às especificidades da área 

geográfica onde os países estão inseridos (Gil, 1999).  

3.2. BASES DE DADOS UTILIZADAS NO ESTUDO  

Como referido anteriormente, para a persecução desta investigação foram recolhidos 

dados em diversas plataformas de referência internacionais, designadamente no GEM, na 

OECD e no GCI. Cada uma destas plataformas caracteriza-se por apresentar dados em 

diversas áreas do conhecimento, com particular destaque para o empreendedorismo, o 

desenvolvimento económico e a inovação, respetivamente. Seguidamente, será feita 

referência a cada uma destas bases de dados.  

O GEM, de acordo com Reynolds, Hay e Camp (1999), foi criado em 1997, por meio de 

uma parceira entre a Babson College (EUA) e a London Business School (Reino Unido), 

que tinha como objetivo reunir os mais importantes investigadores mundiais de 

empreendedorismo, de modo a investigar a relação entre empreendedorismo e 

crescimento econômico. Inicialmente, por meio de dados secundários nacionais, Adult 

Population Survey (APS)7 e entrevistas em profundidade, o GEM incidiu o seu estudo 

                                                
7 Instrumento exclusivamente utilizado pelo GEM, que procura medir o nível e a natureza da atividade empresarial em todo o mundo. 

São inquéritos aplicados por equipes nacionais do GEM a uma amostra nacional representativa de pelo menos 2000 entrevistados. O 
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sobre apenas dez países, mais concretamente, sobre os membros do G7 (Canadá, França, 

Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos), aos que adicionou a Dinamarca, 

a Finlândia e Israel. No primeiro estudo realizado, em 1999, foram aplicados mais de 

10.000 inquéritos e realizadas mais de 300 entrevistas com especialistas de 

empreendedorismo. 

De acordo com Reynolds, et al. (1999), o objetivo central do GEM passa por compreender 

a relação existente entre empreendedorismo o crescimento económico. A Figura 6, que 

ilustra o modelo GEM detalhado, evidência os fatores-chave desta relação e o modo como 

interagem, nomeadamente: I) o contexto social, cultural e político; 2) condições gerais 

nacionais; 3) condições para o empreendedorismo; 4) oportunidades para o 

empreendedorismo; 5) capacidade empreendedora; 6) dinâmicas de negócio (empresas e 

trabalho) e 7) crescimento da economia. 

O contexto social, cultural e político diz respeito a questões como a estrutura demográfica, 

as normas sociais, as atitudes associadas com a independência e a perceção dos 

empresários ou o investimento na educação. As condições gerais nacionais vão de 

encontro a fatores contextuais nacionais tais como, o papel das instituições 

governamentais e financeiras, o nível de investigação e desenvolvimento, a eficiência do 

mercado de trabalho ou a qualidade das infraestruturas físicas. As condições para o 

empreendedorismo baseiam-se na disponibilidade de recursos financeiros para novas 

empresas, educação e formação em empreendedorismo, mecanismo eficientes de 

transferência de tecnologia e em políticas governamentais ou programas destinados a 

fomentar o empreendedorismo. As oportunidades para o empreendedorismo referem-se à 

existência e perceção de oportunidades de mercado passíveis de exploração. A capacidade 

empreendedora refere-se à motivação e detenção das competências necessárias por parte 

dos empreendedores. A dinâmica de negócios representa a abertura de novas empresas, 

bem como o crescimento, declínio e morte de empresas existentes. O crescimento da 

economia é o objetivo último do modelo, medido através de um crescimento do PIB e do 

nível de emprego.  

                                                
objetivo é explorar o papel do individuo no ciclo de vida do processo empresarial. O foco incide não só sobre as características do 

negócio, mas assenta na motivação das pessoas para indicar um negócio. 
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Fonte: Adaptado de Reynolds et al. (1999) 

Figura 6 – Modelo GEM 

 

Assim, ao longo dos anos verificou-se um aumento significativo da abrangência daquele 

que é considerado o maior estudo sobre empreendedorismo, quer pela sua dimensão, quer 

pelos resultados e implicações (Sánchez-Escobedo, Fernández-Portillo, Díaz-Casero, & 

Hernández-Mogollón, 2016). Em 2016, a base de dados do consórcio GEM conta com 65 

economias mundiais, representativas de 69,20% da população e 84,90% do PIB mundial, 

reunindo para o efeito mais de 400 investigadores e 100 instituições (Herrington & Kew, 

2017). Atualmente, e como se pode observar na Figura 7, o modelo GEM tem como 

objetivo o desenvolvimento socioeconómico, em detrimento do objetivo de crescimento 

económico patente no modelo inicial (Reynolds et al., 1999). Em Portugal, a pesquisa 

GEM é realizada desde o ano de 2001, sob a coordenação da Sociedade Portuguesa de 

Inovação (SPI).  

De acordo com relatório GEM 2016/17, o atual quadro conceitual, assenta no pressuposto 

básico de que o desenvolvimento económico é o resultado das capacidades pessoais dos 

indivíduos em identificar e aproveitar oportunidades, sendo este processo afetado por 

fatores ambientais que influenciam as decisões dos indivíduos (Herrington & Kew, 2017). 
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A Figura 7 representa o mais recente modelo pelo GEM, que visa medir as atitudes da 

população e as atividades e características dos indivíduos envolvidos nas diversas fases, 

bem como, os tipos de atividade empresarial.    

 

Fonte: Adaptado de Herrington e Kew (2017) 

Figura 7 – Modelo GEM 

 

De acordo com (Wennekers, Van Stel, Thurik, & Reynolds, 2005), uma característica 

fundamental do estudo GEM baseia-se no facto de este fornecer dados harmonizados 

sobre a atividade empreendedora, permitindo estabelecer comparações entre diferentes 

países. Neste sentido, ao longo dos últimos anos, muitos têm sido os investigadores (e.g., 

Sánchez-Escobedo, Díaz-Casero, Díaz-Aunión, & Hernández-Mogollón, 2014; 

Martínez-Fierro et al., 2015; Ferreira, Fayolle, Fernandes, & Raposo, 2017; Galvão et al., 

2017) que têm recorrido aos dados do GEM. 

O GCI foi desenvolvido em 2005 pelo Fórum Económico Mundial, de modo a medir e 

hierarquizar a competitividade dos países, sendo esta entendida como o “conjunto de 

instituições, políticas e fatores que determinam a produtividade de um país” (Porter, 

Lopez-Claros, Schwab, & Sala-I-Martin, 2006, p. 8). O presente índice integra o Relatório 

de Competitividade Global (RCG), publicado anualmente desde 1979, tendo como 

objetivo dar a conhecer os pontos fortes e fracos de cada uma das economias, em matéria 
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de competitividade, facilitando, assim, o entendimento por parte dos decisores no que 

respeita aos fatores determinantes para o desenvolvimento económico.  

O GCI do The Global Competitiveness Report 2017-2018 reúne um conjunto alargado de 

dados recolhidos em diversos organismos e instituições internacionais, tais como o Banco 

Mundial, a Associação Internacional de Transportes Aéreos, o Fundo Monetário 

Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização Mundial de Comércio e a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Schwab & Sala-i-Martin, 2016). No 

presente relatório, que conta com uma amostra abrangente de economias, mais 

precisamente 140, o GCI é constituído por 114 indicadores que constituem 12 pilares de 

eficiência (Schwab & Sala-i-Martin, 2016). Como se observa na Figura 8, os doze pilares 

são os seguintes: i) instituições; ii) infraestruturas: iii) ambiente macroeconómico; iv) 

saúde e educação primária; v) educação e formação superior; vi) eficiência do mercado 

de bens; vii) eficiência do mercado de trabalho; viii) desenvolvimento do mercado 

financeiro; ix) disponibilidade tecnológica; x) dimensão do mercado; xi) sofisticação do 

negócio; xii) inovação (Schwab & Sala-i-Martin, 2016). 

Como se constata, igualmente, na Figura 8, os doze pilares são agrupados em três áreas 

tidas como determinantes para a competitividade, que, por sua vez, dão origem ao 

respetivo subíndice, nomeadamente, o subíndice dos requisitos básicos, o subíndice de 

potenciadores da eficiência e o subíndice de fatores de inovação e sofisticação. O GCI é 

calculado com base na média destes três subíndices (Schwab & Sala-i-Martin, 2016). 

Como se pode constatar ainda na Figura 8, cada uma destas três áreas da competitividade 

aponta para um determinado estágio de desenvolvimento das economias. No primeiro 

estágio, medido pelos pilares i), ii), iii) e iv), temos presentes as economias orientadas 

para os fatores, onde se incluem países menos desenvolvidos, onde domina o setor 

primário. No segundo estágio, medido pelos pilares v), vi), vii), viii), ix) e x), encontram-

se as economias orientadas para a eficiência, que de acordo com o GCI, derivam de 

aumentos de competitividade, decorrentes de aumento de eficiência dos mercados e de 

uma maior formação e educação. No terceiro e último estágio, medido pelos pilares ix) e 

x), encontram-se as economias orientadas para a inovação, cujos fatores determinantes da 



Capítulo III – Dados e Metodologia de Análise                                                                                    . 

 

Página | 47  

 

competitividade estão relacionados com a inovação e com a incorporação da mais 

avançada tecnologia no processo produtivo (Schwab & Sala-i-Martin, 2016). 

 

Fonte: Adaptado de Schwab & Sala-i-Martin (2016), p. 12 
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a competitividade, tal como identificados nos 12 pilares do GCI, exige uma ação 
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que, tendo sido criada em 1947, tinha como objetivo a implementação do Plano Marshall, 

que consistia em apoiar a reconstrução da Europa no pós II Guerra Mundial.  

A OECD é, atualmente, constituída por 35 Estados-Membros8, sendo que são 

estabelecidas relações frequentes com outros setenta países, bem como, com diversas 

organizações governamentais e não governamentais e com a sociedade. Como se pode 

verificar, apesar da maioria dos membros serem países desenvolvidos, caracterizados por 

um elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o foco de 

atuação não se restringe apenas aos aspetos económicos, mas tem como objetivos a 

promoção do desenvolvimento económico e do incremento do emprego, da qualidade de 

vida, do comércio mundial, da educação, da saúde e da equidade social. Estes países são 

garante dos princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado. 

A OECD disponibiliza para consulta pública, um conjunto de alargado de dados, nas mais 

diversas áreas, nomeadamente na agricultura e pescas, demografia, população, 

desenvolvimento, educação, saúde, finanças, comércio internacional, trabalho, contas 

nacionais ou ciência e tecnologia. Ao longo dos anos, muitos têm sido os autores (e.g., 

Cohen & Soto, 2007; Gasparini & Tornarolli, 2015; Dijkstra, Garcilazo, & McCann, 

2015; Bergh et al., 2017) que nas mais diversas áreas do conhecimento, utilizam, no 

decorrer de trabalhos de investigação empíricos, dados secundários recolhidos na base de 

dados da OECD, o que revela a sua credibilidade.  

3.3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA  

Importa neste ponto dissecar os critérios que estão na base da seleção da amostra para a 

presente investigação.   

Em primeiro lugar, neste trabalho será feita uma comparação entre países europeus e 

países não europeus. Esta amostra foi selecionada com base num critério de caracter 

geográfico. Estando o nosso país de origem, Portugal, inserido no continente europeu, 

pretende-se, inicialmente, comparar a amostra dos países deste continente com a amostra 

                                                
8 Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, 

Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Letónia, Luxemburgo, México, Noruega, 

Nova Zelândia, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Turquia 
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dos países do resto do mundo. No quadro 3 constam os países que constituem esta 

amostra. 

Quadro 3 – Listagem de países europeus e não europeus 

Europeus 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 

França, Finlândia, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, 

Luxemburgo, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, 

Roménia, Rússia, Suécia, Suíça. 

Não Europeus 
África do Sul, Austrália, Argentina, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Estados 

Unidos da América, Israel, Japão, México, Singapura, Turquia 

Em segundo lugar, neste trabalho será feita uma comparação entre quatro países do norte 

da europa e quatro países do sul da europa, como se pode ver no Quadro 4.  

Quadro 4 - Listagem de países europeus do norte e do sul 

Norte da Europa Finlândia, Holanda, Noruega, Suécia 

Sul da Europa Espanha, Grécia, Itália, Portugal 

Como se pode verificar, apesar dos oito países selecionados serem todos países 

caracteristicamente desenvolvidos, verificam-se discrepâncias entre os quatro países 

nórdicos e os quatro países mediterrânicos quando se analisam diferentes indicadores. 

Tomando, por exemplo, o RCG 2017-2018, numa amostra de 137 estados, verifica-se que 

os países nórdicos ocupam os primeiros lugares, ficando, mais precisamente, a Holanda 

em quarto lugar, a Suécia em sétimo lugar, a Finlândia em décimo lugar e a Noruega em 

décimo primeiro lugar (Schwab & Sala-i-Martin, 2017). Quanto aos países 

mediterrâneos, a Espanha surge como sendo a melhor colocada no trigésimo quarto posto, 

seguida de Portugal e da Itália no quadragésimo segundo e terceiro posto, respetivamente 

e, por fim, a Grécia surge na octogésima sétima posição (Schwab & Sala-i-Martin, 2017). 

Este indicador revela um índice competitivo claramente superior das economias nórdicas 

em detrimento das economias do sul. Recorrendo, seguidamente, ao IDH, composto por 

188 economias, presente no Relatório de Desenvolvimento Humano 2016, verifica-se 

que, uma vez mais todos os países do norte da europa estão melhor classificados que os 

países do sul da europa (Jahan, 2016). Ao passo que a Noruega, a Holanda, a Suécia e a 

Finlândia ocupam o primeiro, sétimo, décimo quarto e vigésimo segundo lugar, 

respetivamente, a Itália, a Espanha, a Grécia e Portugal, ocupam o vigésimo sexto, 

vigésimo sétimo, vigésimo nono e quadragésimo primeiro lugares, respetivamente 
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(Jahan, 2016). Para além destes índices, importa ainda referir o European Innovation 

Scoreboard (EIS), que permite uma análise comparativa do desempenho dos sistemas 

nacionais de inovação. De acordo com o relatório de 2017, neste índice de inovação, uma 

vez mais, os países nórdicos ocupam uma posição de liderança, destacados, 

significativamente, da média dos 28 países constituintes da União Europeia (100), ao 

passo que, os países do sul apresentam valores inferiores à média (Hollanders & Es-Sadk, 

2017). Quanto aos países nórdicos, a Suécia, a Finlândia e a Holanda, com os valores de 

143,60, 130,90 e 129,50, respetivamente, pertencem ao grupo dos países líderes de 

inovação, ou seja, têm um desempenho superior a 20% em relação ao desempenho dos 

28 países membros da União Europeia (UE28) (Hollanders & Es-Sadk, 2017). Por seu 

turno, a Noruega tem um desempenho sito em 115,8 valores, o que determina o 

enquadramento no grupo de países fortemente inovadores, já que o têm um desempenho 

superior a 10%, mas inferior a 20%, acima da média da UE28 (Hollanders & Es-Sadk, 

2017). Quanto aos países mediterrâneos, tanto Portugal, como a Espanha, a Itália e a 

Grécia, com 83, 78,30, 75,10 e 68,20, valores, respetivamente, pertencem ao grupo dos 

países inovadores moderados, ou seja, possuem um desempenho entre 10% e 50% abaixo 

do desempenho da UE28 (Hollanders & Es-Sadk, 2017). 

Como é possível constatar nos três índices analisados, nomeadamente nos índices de 

competitividade, desenvolvimento humano e inovação verificam-se diferenças entre estes 

dois grupos de países. Este estudo, para além de procurar explorar diferenças 

significativas, no que respeita ao contributo da inovação e do empreendedorismo para o 

desenvolvimento económico com base no modelo QH, entre países europeus e países não 

europeus, irá procurar verificar se dentro do continente europeu se confirmam, 

igualmente, diferenças significativas quando comparamos países nórdicos e países 

mediterrâneos.  

3.4. VARIÁVEIS 

Como se pode verificar no Quadro 5, para esta investigação, foram selecionadas seis 

variáveis ou indicadores para medir cada uma das dimensões do modelo QH (Empresa, 

Governo, Universidade e Sociedade). Para além destas variáveis, foram selecionadas, 

ainda, nove variáveis de controlo. As variáveis em estudo, constantes no Quadro 5, foram 
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recolhidas nas bases de dados GEM, GCI e OECD, para o período compreendido entre 

2007 e 2015, dado que, apenas para este ano havia uniformidade nos dados disponíveis.  

No Quadro 42, em anexo, são descritas cada uma destas variáveis. 

Quadro 5 – Variáveis utilizadas na investigação 

Dimensão  Variáveis Fonte 

Empresa 

Dinâmica do mercado interno GEM 

Abertura do mercado interno GEM 

Financiamento para empreendedores GEM 

Taxa de conhecimento empreendedor GEM 

Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor 

empresarial 
OECD 

Disponibilidade de capital de risco  GCI 

Governo 

Apoio e políticas governamentais GEM 

Impostos e burocracia GEM 

Programas governamentais GEM 

Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor 

governamental 
OECD 

Investigadores governamentais, a tempo integral, no setor governamental OECD 

Proteção da propriedade intelectual  GCI 

Universidade 

Edução e formação superior para o empreendedorismo GEM 

Transferência de I&D GEM 

Intenção empreendedora GEM 

Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor de 
Ensino Superior 

OECD 

Total de pessoal de I&D, equivalente a tempo integral, no ensino superior  OECD 

Disponibilidade de serviços de investigação e formação GCI 

Sociedade 

Normas culturais e sociais GEM 

Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo GEM 

Taxa de investidores informais GEM 

Estatuto do empreendedorismo com sucesso GEM 

População adulta com ensino superior OECD 

Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor 

privado sem fins lucrativos 
OECD 

Variáveis de 

Controlo 

Despesa interna bruta em I&D OECD 

Despesa interna bruta em I&D per capita  OECD 

Produto Interno Bruto  OECD 

População  OECD 

Total de Emprego  OECD 

Emprego industrial OECD 

Força de Trabalho OECD 

Poupança nacional bruta GCI 

Índice de dimensão do mercado interno GCI 



                                                                                     Capítulo III – Dados e Metodologia de Análise 

Página | 52 

3.5. APLICAÇÃO E TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

 Após a recolha dos dados, para o período de 2007 a 2015, foi necessário compila-los de 

modo a verificar quais os países que viriam a compor a amostra a utilizar nesta 

investigação. Seguidamente, com vista efetuar a análise estatística e a respetiva 

interpretação dos dados, foi necessário validar a amostra, verificando a existência de 

missings e outliers. Em função da falta de harmonização dos dados disponíveis nas três 

plataformas foi necessário reduzir substancialmente a amostra. 

 Por se considerar o mais adequado para o presente estudo, no tratamento e análise 

estatística, e por forma a testar o modelo conceptual proposto, foi utilizado o software 

SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences), o que permitiu a realização dos testes 

estatísticos apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Testes estatísticos aplicados na investigação 

Objetivos Estatísticos Variáveis Testes Autores 

Uniformização da escala 

de medida das variáveis 
em estudo 

Todas as variáveis  
Padronização 
das variáveis  

  

Análise de consistência 

interna das dimensões em 
estudo 

Empresa; Governo; Universidade;  Sociedade 
Consistência 
Interna  

Cronbach (1951); 
Anastasi (1990); 

Muñiz, Fidalgo, 
García-Cueto, 

Martinez & 
Moreno (2005) 

Análise das dimensões Empresa; Governo; Universidade;  Sociedade 

Kruskal-

Wallis; 
Teste t 

Maroco (2011) 

Correlação 

Governo; Empresa; Universidade; Sociedade;  
Despesa interna bruta em I&D; Despesa interna 

bruta em I&D per capita; Produto Interno Bruto; 
População; Total de Emprego; Emprego industrial; 

Força de Trabalho; Poupança nacional bruta; 
Índice de dimensão do mercado interno 

Correlação de 
Pearson 

Análise individual das 
variáveis 

Dinâmica do mercado interno; Abertura do 
mercado interno; Financiamento para 

Empreendedores; Taxa de conhecimento 
Empreendedor; Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor empresarial; 
Disponibilidade de capital de risco; 

Apoio e políticas governamentais; Impostos e 
burocracia; Programas governamentais; 

Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor governamental; Investigadores 
governamentais, a tempo integral, no setor 

governamental; Proteção da propriedade 
intelectual;  

Edução e formação superior para o 
empreendedorismo; Transferência de I&D; 

Intenção empreendedora; Percentagem de despesa 
interna bruta, em I&D, realizada pelo setor de 

Ensino Superior; Total de pessoal de I&D, 
equivalente a tempo integral, no ensino superior; 

Disponibilidade de serviços de investigação e 
formação; 

Normas culturais e sociais; Atenção dos meios de 
comunicação social para o empreendedorismo; 

Taxa de investidores informais; Estatuto do 
empreendedorismo com sucesso; População adulta 

com ensino superior; Percentagem de despesa 
interna bruta, em I&D, realizada pelo setor privado 

sem fins lucrativos 

Kruskal-
Wallis; 

Teste t 

Análise simultânea entre 

as dimensões, as regiões 
em estudo (países 

europeus vs não 
europeus; países  

europeus do norte vs sul) 

e as variáveis de controlo 

Empresa; Governo; Universidade; Sociedade; 

Despesa interna bruta em I&D; Despesa interna 
bruta em I&D per capita; Produto Interno Bruto; 

População; Total de Emprego; Emprego industrial; 
Força de Trabalho; Poupança nacional bruta; 

Índice de dimensão do mercado interno 

Regressão 

Linear 
Generalizada 
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4.1. ANÁLISE DESCRITIVA  

Quanto ao primeiro estudo efetuado, a amostra dos países europeus e não europeus é 

constituída por 40 países, que se encontram divididos em dois grupos principais. Como 

se pode ver na Figura 9, nesta amostra, 67% dos países são europeus e 33% dos países 

são não europeus. 

 

Figura 9 – Gráfico de frequências: países europeus e países não europeus 

 

A informação recolhida, relativa às quatro dimensões e ás variáveis de controlo, encontra-

se explanada nos Quadros 43, 44, 45, 46 e 47, em anexo.  

Em termos de estatística descritiva, as variáveis quantitativas foram analisadas a partir 

dos valores medidos, apresentando-se alguns dados relevantes, abordados por Guimarães 

e Sarsfield Cabral (2010), tai como: i) os valores médios obtidos; ii) os valores do desvio 

padrão que representam a dispersão absoluta; iii) o coeficiente de variação, que ilustra a 

dispersão relativa: quanto maior, maior é a dispersão, iv) os valores mínimos e máximos 

observados. 

Quadro 7 - Estatísticas para as variáveis em estudo (com base em dados médios de 2007-2015) 

Variável N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo 

 

Máximo 

Empresa       

Dinâmica do mercado interno 40 3,25 0,51 16% 2,47 4,46 

Abertura do mercado interno 40 2,95 0,37 13% 2,27 3,83 

Financiamento para 

empreendedores 
40 2,84 0,39 14% 2,13 3,63 

Taxa de conhecimento 

empreendedor 
40 35,54 8,76 25% 18,07 59,52 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

empresarial 

40 57,13 14,74 26% 26,21 83,99 

Disponibilidade de capital de risco 40 13,29 0,69 21% 2,06 4,51 

Governo       

67%

33%
Europes

Não Europeus
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Variável N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo 

 

Máximo 

Apoio e políticas governamentais 40 2,89 0,47 16% 1,94 4,03 

Impostos e burocracia 40 2,75 0,61 22% 1,67 4,07 

Programas governamentais 40 3,03 0,50 16% 2,12 4,35 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

governamental 

40 15,56 10,27 66% 0,75 42,64 

Investigadores governamentais, a 

tempo integral, no setor 

governamental 

39 18326,57 46543,57 254% 386,06 258989,54 

Proteção da propriedade intelectual 40 4,77 1,05 22% 2,56 6,23 

Universidade       

Edução e formação superior para o 

empreendedorismo 
40 3,11 0,31 10% 2,50 3,74 

Transferência de I&D 40 2,78 0,38 14% 2,10 3,83 

Intenção empreendedora 40 12,63 6,92 55% 2,94 40,43 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

de Ensino Superior 

40 25,71 9,77 38% 7,79 44,68 

Total de pessoal de I&D, 

equivalente a tempo integral, no  

ensino superior  

39 46557,03 63090,92 136% 658,07 301443,18 

Disponibilidade de serviços de 

investigação e formação 
40 5,00 0,68 14% 3,77 6,35 

Sociedade       

Normas culturais e sociais 40 3,09 0,57 19% 2,11 4,61 

Estatuto do empreendedorismo com 

sucesso 
40 68,13 7,85 12% 48,22 85,60 

Atenção dos meios de comunicação 

social para o empreendedorismo 
39 56,35 11,90 21% 30,95 76,91 

Taxa de investidores informais 40 4,61 2,32 50% 1,35 13,47 

População adulta com ensino 

superior 
37 27,94 11,41 41% 5,64 58,12 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

privado sem fins lucrativos 

30 2,12 3,87 183% 0,07 21,12 

Variáveis de Controlo       

Despesa interna bruta em I&D 40 1,82 0,99 55% 0,36 4,19 

Despesa interna bruta em I&D per 

capita  
40 707,11 498,32 70% 71,41 1567,55 

Produto Interno Bruto 40 1628774,68 3275977,97 201% 13468,70 15819308,53 

População  40 71269,99 214747,44 301% 321,08 1347696,67 

Total de Emprego  40 36041,98 120852,75 335% 173,84 762715,00 

Força de Trabalho   40 37663,63 124083,98 329% 183,42 782422,50 

Emprego industrial 38 13085,61 20011,16 153% 124,17 101339,33 

Poupança nacional bruta 40 22,84 8,28 36% 9,43 51,17 

Índice de dimensão do mercado 

interno 
40 4,57 1,07 23% 2,11 7,00 
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Nos histogramas e diagramas tipo caixa apresentados nas figuras 22, 23, 24, 24, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53 e 54 em anexo, ilustra-se a distribuição de valores de cada variável em estudo. 

4.2. UNIFORMIZAÇÃO DA ESCALA DE MEDIDA DAS VARIÁVEIS EM 

ESTUDO 

As variáveis em estudo são medidas em diferentes escalas, pelo que, para construir 

dimensões representativas dos construtos em análise, torna-se necessário uniformizar as 

escalas de medida, o que foi realizado pela padronização das variáveis, que são 

transformadas em variáveis com média igual a zero e desvio padrão igual a um. Os 

resultados são apresentados no Quadro 8. 

Quadro 8 – Estatísticas para as variáveis padronizadas 

 
Variável N Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

 

Empresa 

Dinâmica do mercado interno 40 0,00 1,00 -1,517 2,380 

Abertura do mercado interno 40 0,00 1,00 -1,829 2,369 

Financiamento para 

empreendedores 
40 0,00 1,00 -1,829 2,042 

Taxa de conhecimento 

empreendedor 
40 0,00 1,00 -1,993 2,736 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

empresarial 

40 0,00 1,00 -2,098 1,822 

Disponibilidade de capital de risco 40 0,00 1,00 -1,786 1,767 

Governo 

Apoio e políticas governamentais 40 0,00 1,00 -2,050 2,420 

Impostos e burocracia 40 0,00 1,00 -1,775 2,165 

Programas governamentais 40 0,00 1,00 -1,830 2,660 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

governamental 

40 0,00 1,00 -1,442 2,636 

Investigadores governamentais, a 

tempo integral, no setor 

governamental 

39 0,00 1,00 -0,385 5,171 

Proteção da propriedade intelectual 40 0,00 1,00 -2,105 1,395 

Universidade 

Edução e formação superior para o 

empreendedorismo 
40 0,00 1,00 -1,994 2,073 

Transferência de I&D 40 0,00 1,00 -1,795 2,796 

Intenção empreendedora 40 0,00 1,00 -1,400 4,014 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

de Ensino Superior 

40 0,00 1,00 -1,834 1,943 
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Variável N Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

 

Total de pessoal de I&D, 

equivalente a tempo integral, no  

ensino superior  

39 0,00 1,00 -0,728 4,040 

Disponibilidade de serviços de 

investigação e formação 
40 0,00 1,00 -1,800 1,985 

Sociedade 

Normas culturais e sociais 40 0,00 1,00 -1,706 2,642 

Estatuto do empreendedorismo 

com sucesso 
40 0,0f0 1,00 -2,536 2,224 

Atenção dos meios de 

comunicação social para o 

empreendedorismo 

39 0,00 1,00 -2,135 1,728 

Taxa de investidores informais 40 0,00 1,00 -1,407 3,824 

População adulta com ensino 

superior 
37 0,00 1,00 -1,955 2,645 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

privado sem fins lucrativos 

30 0,00 1,00 -0,531 4,908 

Variáveis de 

Controlo 

Despesa interna bruta em I&D 40 0,00 1,00 -1,464 2,385 

Despesa interna bruta em I&D per 

capita  
40 0,00 1,00 -1,276 1,727 

Produto Interno Bruto 40 0,00 1,00 -0,493 4,332 

População  40 0,00 1,00 -0,330 5,944 

Total de Emprego  40 0,00 1,00 -0,297 6,013 

Força de Trabalho   40 0,00 1,00 -0,302 6,002 

Emprego industrial 38 0,00 1,00 -0,648 4,410 

Poupança nacional bruta 40 0,00 1,00 -1,619 3,420 

Índice de dimensão do mercado 

interno 
40 0,00 1,00 -2,302 2,267 

 

4.3. ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES EM ESTUDO 

4.3.1. Empresa 

Na dimensão Empresa, quando incluídos os 6 itens, o valor do Alfa de Cronbach está 

próximo do valor de 0,60, situando-se em 0,549, podendo-se considerar que as seis 

variáveis medem de forma próxima de aceitável uma única dimensão: a Empresa (Quadro 

48). Os testes do Quadro 49 indicam que o item “Zscore: Taxa de conhecimento 

empreendedor” está correlacionado de forma negativa com a escala e contribui para que 

o valor do Alfa não seja mais elevado. Por este motivo, o item “Zscore: Taxa de 

conhecimento empreendedor” não será utilizado na determinação desta dimensão, pelo 

que, é necessário, em seguida, recalcular os resultados da consistência interna para os 

restantes itens, sendo o valor do Alfa de Cronbach agora superior ao valor de 0,60, 
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situando-se em 0,677, pelo que podemos considerar que as cinco variáveis medem de 

forma aceitável uma única dimensão: a Empresa (Quadro 50). Os testes do Quadro 51 

indicam que já não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala. 

4.3.2. Governo 

Calculando a consistência interna para as 6 variáveis da dimensão Governo, verifica-se 

que o valor do Alfa de Cronbach é, de acordo com o Quadro 52, inferior a 0,60 situando-

se em 0,480, pelo que, não se pode considerar que as seis variáveis medem de forma 

aceitável esta dimensão. Os testes do Quadro 53 indicam que os itens “Zscore: 

Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor governamental” e 

“Zscore: Investigadores governamentais, a tempo integral, no setor governamental” estão 

correlacionados de forma negativa com a escala e contribuem para que o valor do Alfa 

não seja mais elevado, assim estes itens serão retirados e calculada a consistência interna 

para os restantes itens. O valor do Alfa de Cronbach é agora superior ao valor de 0,70, 

situando-se em 0,902, pelo que podemos considerar que as quatro variáveis medem de 

forma aceitável uma única dimensão: o Governo (Quadro 54). Os testes do Quadro 55 

indicam que ainda subsiste um item correlacionado de forma negativa com a escala, mas 

como o valor da consistência já é aceitável, será ainda assim utilizado na escala. 

4.3.3. Universidade 

Como se pode observar no Quadro 56, o valor do Alfa de Cronbach é inferior a 0,60, 

cifrando em 0,172, pelo que não se pode considerar que as seis variáveis medem de forma 

aceitável uma única dimensão: a Universidade. Os testes do Quadro 57 indicam que os 

itens “Zscore: Intenção empreendedora”, “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, 

em I&D, realizada pelo setor de Ensino Superior” e “Zscore: Total de pessoal de I&D, 

equivalente a tempo integral, no ensino superior” estão correlacionados de forma negativa 

com a escala e contribuem para que o valor do Alfa não seja mais elevado. Assim, estes 

itens não serão utilizados na determinação desta dimensão, pelo que se calculam agora os 

resultados da consistência interna para os restantes itens. O valor do Alfa de Cronbach é 

agora superior ao valor de 0,70, situando-se em 0,73, pelo que se pode considerar que as 

três variáveis medem de forma aceitável a dimensão a Universidade (Quadro 58). Os 

testes do Quadro 59 indicam que já não existem itens correlacionados de forma negativa 

com a escala. 
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4.3.4. Sociedade 

Como se pode verificar no Quadro 60, o valor de 0,532 do Alfa de Cronbach está próximo 

do valor de 0,60, pelo que podemos considerar que as seis variáveis medem de forma 

próxima de aceitável uma única dimensão: a Sociedade. Os testes do Quadro 61 indicam 

que não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala nem que 

contribuam para que o valor do Alfa seja mais elevado, pelo que serão utilizados todos os 

itens nesta dimensão. Deste modo, retirando qualquer um dos itens verifica-se uma 

redução do valor do Alfa de Cronbach.  

Em resumo, e como demonstra o Quadro 9, o valor do Alfa de Cronbach é superior ao 

valor de 0,80 para a dimensão Governo, para a qual podemos considerar os dados 

adequados como unidimensionais, é superior ao valor de 0,70 para a dimensão 

Universidade, para a qual podemos considerar os dados aceitáveis como unidimensionais, 

e para as outras duas dimensões é superior ou está próximo do valor de 0,60, pelo que 

podem consideradas também minimamente aceitáveis como unidimensionais. Portanto, 

podemos construir variáveis para medir todas as dimensões em estudo. 

Quadro 9 - Estatísticas de consistência interna 

 Alfa de Cronbach N de Itens 

Empresa (a) 0,677 5 

Governo (b) 0,902 4 

Universidade (c) 0,730 3 

Sociedade 0,532 6 

 
a) sem o item “Zscore: Taxa de conhecimento empreendedor”; 

b) sem os itens “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor 

governamental” e “Zscore: Investigadores governamentais, a tempo integral, no setor governamental”; 

c) sem os itens “Zscore: Intenção empreendedora”, “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em 

I&D, realizada pelo setor de Ensino Superior” e “Total de pessoal de I&D, equivalente a tempo integral, 

no ensino superior”. 
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4.3.5. Análise das dimensões 

Como se pode verificar no Quadro 10, para cada uma das dimensões, os seus valores 

foram determinadas a partir do cálculo da média dos itens que as constituem, com a 

exceção dos itens “Zscore: Taxa de conhecimento empreendedor” para a dimensão 

Empresa; dos itens “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada 

pelo setor governamental” e “Zscore: Investigadores governamentais, a tempo integral, 

no setor governamental” para a dimensão Governo e dos itens “Zscore: Intenção 

empreendedora”, “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo 

setor de ensino superior” e “Zscore: Total de pessoal de I&D, equivalente a tempo 

integral, no  ensino superior” para a dimensão Universidade. 

 

Quadro 10 - Estatísticas: Dimensões 

 

N Média 

Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

Zscore: Empresa 40 0,00 0,66 -1,252 0,989 

Zscore: Governo 40 0,00 0,88 -1,616 2,085 

Zscore: Universidade 40 0,00 0,81 -1,388 2,274 

Zscore: Sociedade 40 0,00 0,53 -0,913 1,329 

 

Uma vez que foram construídas a partir de variáveis padronizadas, a média dessas 

variáveis também apresenta valor igual a zero, com desvio padrão inferior à unidade, pois 

resultam da média de variáveis padronizadas. 

 

4.4. COMPARAÇÃO ENTRE OS PAÍSES EUROPEUS E NÃO EUROPEUS 

4.4.1. Análise das dimensões 

De modo a poder aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário recorrer ao teste 

K-S, para verificar o pressuposto da normalidade das distribuições das variáveis. No 

Quadro 11, constam os resultados do deste K-S aplicado às quatro dimensões dos países 

europeus e não europeus.  
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Quadro 11 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores das 

dimensões nos países europeus e não europeus 

  K-S 

 Países Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Empresa 
Europeus 0,636 27 0,813 

Não europeus 0,985 13 0,286 

Zscore: Governo 
Europeus 0,611 27 0,849 

Não europeus 0,554 13 0,919 

Zscore: Universidade 
Europeus 0,641 27 0,806 

Não europeus 0,570 13 0,901 

Zscore: Sociedade 
Europeus 0,460 27 0,984 

Não europeus 0,402 13 0,997 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todas as dimensões, pois todos os valores 

de prova são superiores a 5%, pelo que não se rejeita a hipótese nula da distribuição de 

valores ser normal. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os resultados 

apresentados no Quadro 12. 

Quadro 12 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre as dimensões e os países europeus e não 

europeus 

 Países N Média 
Desvio 

padrão 
t38 p 

Zscore: Empresa 
Europeus 27 -,048 ,6055 

-0,652 0,519 
Não europeus 13 ,099 ,7799 

Zscore: Governo 
Europeus 27 ,029 ,9305 

0,293 0,771 
Não europeus 13 -,059 ,7920 

Zscore: Universidade 
Europeus 27 -,013 ,8917 

-0,147 0,884 
Não europeus 13 ,027 ,6222 

Zscore: Sociedade 
Europeus 27 -,164 ,4462 

-3,168 ** 0,003 
Não europeus 13 ,343 ,5291 

** p < 0,01 

 

O valor de prova é inferior a 5% para a dimensão Sociedade, rejeita-se a hipótese da sua 

média ser igual para os países europeus e não europeus, pelo que, se verificam diferenças 

significativas. 

O valor de prova é superior a 5% para as dimensões Empresa, Governo e Universidade, 

não se rejeita a hipótese da sua média ser igual para os países europeus e não europeus: 

não se verificam diferenças significativas (Figura 10). 
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Figura 10 - Relações entre as dimensões e os países europeus e não europeus 

 

Na amostra, o valor médio da dimensão Empresa é superior para os países não europeus, 

mas as diferenças observadas não são estatisticamente significativas (t38=-0,652; 

p=0,519). 

Na amostra, o valor médio da dimensão Governo é superior para os países europeus, mas 

as diferenças observadas não são estatisticamente significativas (t38=0,293; p=0,771). 

Na amostra, o valor médio da dimensão Universidade é superior para os países não 

europeus, mas as diferenças observadas não são estatisticamente significativas (t38=-

0,147; p=0,884). 

O valor médio da dimensão Sociedade é superior para os países não europeus, sendo as 

diferenças observadas estatisticamente significativas (t38=-3,168; p=0,003). 

Portanto, podemos concluir que a dimensão Sociedade se verifica mais para os países não 

europeus. Quanto às dimensões Empresa, Governo e Universidade, não se verificam 

diferenças significativas entre os países europeus e não europeus. 
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4.4.2. Análise individual dos itens 

4.4.2.1. Dimensão Empresa 

No Quadro 13, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados do 

deste K-S aplicado à dimensão empresa dos países europeus e não europeus.  

Quadro 13 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Empresa nos países europeus e não europeus 

  K-S 

 Países Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Dinâmica do mercado interno 
Europeus 0,712 27 0,691 

Não europeus 0,579 13 0,890 

Zscore: Abertura do mercado interno 
Europeus 0,465 27 0,982 

Não europeus 0,787 13 0,566 

Zscore: Financiamento para empreendedores 
Europeus 0,541 27 0,931 

Não europeus 0,546 13 0,926 

Zscore: Taxa de conhecimento empreendedor 
Europeus 0,565 27 0,907 

Não europeus 0,600 13 0,865 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em 

I&D, realizada pelo setor empresarial 

Europeus 0,771 27 0,593 

Não europeus 0,481 13 0,975 

Zscore: Disponibilidade de capital de risco 
Europeus 0,550 27 0,923 

Não europeus 0,488 13 0,971 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 14. 

Quadro 14 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Empresa e os países 

europeus e não europeus 

 Países 
N Média 

Desvio 

padrão 
t38 p 

Zscore: Dinâmica do mercado interno 
Europeus 27 -,196 ,8171 

-1,842 0,073 
Não europeus 13 ,407 1,2397 

Zscore: Abertura do mercado interno 
Europeus 27 ,091 1,0573 

0,828 0,413 
Não europeus 13 -,189 ,8778 

Zscore: Financiamento para empreendedores 
Europeus 27 -,061 ,9693 

-0,554 0,582 
Não europeus 13 ,127 1,0901 

Zscore: Taxa de conhecimento  

Empreendedor 

Europeus 27 ,010 ,8680 
0,091 0,928 

Não europeus 13 -,021 1,2716 

Zscore: Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

empresarial 

Europeus 27 -,008 ,8610 
-0,070 0,945 

Não europeus 13 ,016 1,2820 

Zscore: Disponibilidade de capital de risco 
Europeus 27 -,064 ,9568 

-0,576 0,568 
Não europeus 13 ,132 1,1127 
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O valor de prova é superior a 5% para todos os itens da dimensão Empresa, não se 

verificam diferenças significativas entre os países europeus e não europeus (Figura 11). 

 

Figura 11 - Relações entre os itens da dimensão Empresa e os países europeus e não europeu 

 

Na amostra, o valor médio do item “Zscore: Abertura do mercado interno” é superior para 

os países europeus, o valor  médio dos itens “Zscore: Dinâmica do mercado interno”, 

“Zscore: Financiamento para empreendedores” e “Zscore: Disponibilidade de capital de 

risco” é superior para os países não europeus, e o valor médio dos itens “Zscore: Taxa de 

conhecimento empreendedor” e “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor empresarial” é semelhante nos dois grupos de países, no entanto, estas 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Portanto, podemos concluir que todos os itens da dimensão Empresa não apresentam 

diferenças significativas entre os países europeus e não europeus. 

 

4.4.2.2. Dimensão Governo 

No Quadro 15, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados do 

deste K-S aplicado à dimensão governo dos países europeus e não europeus.  
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Quadro 15 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Governo nos países europeus e não europeus 

  K-S 

 Países Estatística gl 
Valor de 

prova 

Zscore: Apoio e políticas governamentais 
Europeus 0,712 27 0,691 

Não europeus 0,579 13 0,890 

Zscore: Impostos e burocracia 
Europeus 0,465 27 0,982 

Não europeus 0,787 13 0,566 

Zscore: Programas governamentais 
Europeus 0,541 27 0,931 

Não europeus 0,546 13 0,926 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta,  em I&D, 

realizada pelo setor governamental 

Europeus 0,565 27 0,907 

Não europeus 0,600 13 0,865 

Zscore: Investigadores governamentais, a tempo integral, 

no setor governamental 

Europeus 0,771 27 0,593 

Não europeus 0,481 13 0,975 

Zscore: Proteção da propriedade intelectual 
Europeus 0,550 27 0,923 

Não europeus 0,488 13 0,971 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 16. 

Quadro 16 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Governo e os países 

europeus e não europeus 

 Países N Média 
Desvio  
padrão 

t38 p 

Zscore: Apoio e políticas governamentais 
Europeus 27 -,084 1,0377 -

0,763 
0,450 

Não europeus 13 ,175 ,9315 

Zscore: Impostos e burocracia 
Europeus 27 ,037 1,0102 

0,331 0,742 
Não europeus 13 -,076 1,0146 

Zscore: Programas governamentais 
Europeus 27 ,066 1,0992 

0,600 0,552 
Não europeus 13 -,138 ,7757 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, 

em I&D, realizada pelo setor governamental 

Europeus 27 ,009 ,9659 
0,084 0,934 

Não europeus 13 -,019 1,1081 

Zscore: Investigadores governamentais, a 

tempo integral, no setor governamental 

Europeus 27 -,119 ,6218 -

1,119 
0,270 

Não europeus 12 ,268 1,5581 

Zscore: Proteção da propriedade intelectual 
Europeus 27 ,095 ,9701 

0,866 0,392 
Não europeus 13 -,198 1,0715 

 

O valor de prova é superior a 5% para todos os itens da dimensão Governo, não se 

verificam diferenças significativas entre os países europeus e não europeus (Figura 12). 
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Figura 12 - Relações entre os itens da dimensão Governo e os países europeus e não europeus 

 

Na amostra, o valor médio dos itens “Zscore: Impostos e burocracia”, “Zscore: Programas 

governamentais” e “Zscore: Proteção da propriedade intelectual” é superior para os países 

europeus, o valor médio dos itens “Zscore: Apoio e políticas governamentais” e “Zscore: 

Investigadores governamentais, a tempo integral, no setor governamental” é superior para 

os países não europeus, e o valor médio do item “Zscore: Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor governamental” é semelhante nos dois grupos de 

países, no entanto, estas diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Portanto, podemos concluir que todos os itens da dimensão Governo não apresentam 

diferenças significativas entre os países europeus e não europeus. 

 

4.4.2.3. Dimensão Universidade 

No Quadro 17, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados do 

deste K-S aplicado à dimensão universidade dos países europeus e não europeus.  
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Quadro 17 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Universidade nos países europeus e não europeus 

  K-S 

 Países Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Edução e formação superior para o  

Empreendedorismo 

Europeus 0,708 27 0,697 

Não europeus 0,315 13 1,000 

Zscore: Transferência de I&D 
Europeus 0,589 27 0,878 

Não europeus 0,416 13 0,995 

Zscore: Intenção empreendedora 
Europeus 0,938 27 0,343 

Não europeus 0,709 13 0,696 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em 

I&D, realizada pelo setor de Ensino Superior 

Europeus 0,354 27 1,000 

Não europeus 0,694 13 0,720 

Zscore: Total de pessoal de I&D, equivalente a 

tempo integral, no  ensino superior 

Europeus 1,602 27 0,012 

Não europeus 1,132 12 0,154 

Zscore: Disponibilidade de serviços de  

investigação e formação 

Europeus 0,675 27 0,752 

Não europeus 0,538 13 0,935 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 18. 

Quadro 18 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Universidade e os países 

europeus e não europeus 

 Países N Média 
Desvio 

padrão 
t38 p 

Zscore: Edução e formação superior 

para o Empreendedorismo 

Europeus 27 -,122 1,0617 
-1,118 0,271 

Não europeus 13 ,254 ,8391 

Zscore: Transferência de I&D 
Europeus 27 ,006 1,1126 

0,055 0,957 
Não europeus 13 -,013 ,7533 

Zscore: Intenção empreendedora 
Europeus 27 -,292 ,6408 

-2,908 
** 

0,006 Não europeus 13 ,607 1,3299 

Zscore: Percentagem de despesa 
interna bruta, em I&D, realizada 

pelo setor de Ensino Superior 

Europeus 27 ,073 ,8959 
0,659 0,514 

Não europeus 13 -,151 1,2142 

Zscore: Total de pessoal de I&D, 

equivalente a tempo integral, no  

ensino superior 

Europeus 27 -,162 ,7133 
-1,540 0,132 

Não europeus 12 ,363 1,4296 

Zscore: Disponibilidade de serviços 

de  investigação e formação 

Europeus 27 ,077 1,0816 
0,695 0,492 

Não europeus 13 -,159 ,8214 

** p < 0,01 

 

O valor de prova é inferior a 5% para o item “Zscore: Intenção empreendedora” da 

dimensão Universidade, verificam-se diferenças significativas entre os países europeus e 

não europeus. O valor de prova é superior a 5% para os restantes itens da dimensão 
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Universidade, não se verificam diferenças significativas entre os países europeus e não 

europeus (Figura 13). 

 

Figura 13 - Relações entre os itens da dimensão Universidade e os países europeus e não europeus 

 

O valor médio do item “Zscore: Intenção empreendedora” é superior para os países não 

europeus, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas (t38=-2,908; 

p=0,006). 

Na amostra, o valor médio dos itens “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em 

I&D, realizada pelo setor de Ensino Superior” e “Zscore: Disponibilidade de serviços de 

investigação e formação” é superior para os países europeus, o valor médio dos itens 

“Zscore: Edução e formação superior para o empreendedorismo” e “Zscore: Total de 

pessoal de I&D, equivalente a tempo integral, no  ensino superior” é superior para os 

países não europeus, e o valor médio do item “Zscore: Transferência de I&D” é 

semelhante nos dois grupos de países, no entanto, estas diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

Portanto, podemos concluir que a Intenção de Empreendedorismo se verifica mais para 

os países não europeus e que os restantes itens da dimensão Universidade não apresentam 

diferenças significativas entre os países europeus e não europeus. 
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4.4.2.4. Dimensão Sociedade 

No Quadro 19, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados do 

deste K-S aplicado à dimensão sociedade dos países europeus e não europeus.  

Quadro 19 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Sociedade nos países europeus e não europeus 

 
Países 

K-S 

 Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Normas culturais e sociais 
Europeus 0,546 27 0,927 

Não europeus 0,650 13 0,792 

Zscore: Estatuto do empreendedorismo com 

sucesso 

Europeus 0,571 27 0,901 

Não europeus 0,737 13 0,649 

Zscore: Atenção dos meios de comunicação social 

para o empreendedorismo 

Europeus 0,628 26 0,825 

Não europeus 0,489 13 0,970 

Zscore: Taxa de investidores informais 
Europeus 0,952 27 0,325 

Não europeus 0,717 13 0,682 

Zscore: População adulta com ensino superior 
Europeus 0,661 26 0,776 

Não europeus 0,698 11 0,714 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em 

I&D, realizada pelo setor privado sem fins 

lucrativos 

Europeus 1,022 20 0,247 

Não europeus 1,215 10 0,104 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Sociedade e os países 

europeus e não europeus 

 
Países N Média 

Desvio 

padrão 
t38 p 

Zscore: Normas culturais e sociais 
Europeus 27 -,306 ,8578 

-3,074 
** 

0,004 Não europeus 13 ,635 1,0041 

Zscore: Estatuto do empreendedorismo 

com sucesso 

Europeus 27 ,017 1,0568 
0,151 0,881 

Não europeus 13 -,035 ,9102 

Zscore: Atenção dos meios de 

comunicação social para o 

empreendedorismo 

Europeus 26 -,337 ,9278 
-3,358 

** 

0,002 Não europeus 13 ,675 ,7960 

Zscore: Taxa de investidores informais 
Europeus 27 -,160 ,7674 

-1,479 0,147 
Não europeus 13 ,332 1,3405 

Zscore: População adulta com ensino 

superior 

Europeus 26 ,004 ,8299 
0,032 0,974 

Não europeus 11 -,008 1,3704 

Zscore: Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

privado sem fins lucrativos 

Europeus 20 -,237 ,3951 
-1,918 0,065 

Não europeus 10 ,474 1,5869 

** p < 0,01 

O valor de prova é inferior a 5% para os itens “Zscore: Normas culturais e sociais” e 

“Zscore: Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo” da 

dimensão Sociedade, verificam-se diferenças significativas entre os países europeus e não 

europeus. O valor de prova é superior a 5% para os restantes itens da dimensão Sociedade, 

não se verificam diferenças significativas entre os países europeus e não europeus (Figura 

14). 

 

Figura 14 - Relações entre os itens da dimensão Sociedade e os países europeus e não europeus 
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O valor médio dos itens “Zscore: Normas culturais e sociais” (t38=-3,074; p=0,004) e 

“Zscore: Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo” (t38=-

3,358; p=0,002) é superior para os países não europeus, sendo as diferenças observadas 

estatisticamente significativas. 

Na amostra, o valor médio dos itens “Zscore: Taxa de investidores informais” e “Zscore: 

Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor privado sem fins 

lucrativos” é superior para os países não europeus, e o valor médio dos itens “Zscore: 

Estatuto do empreendedorismo com sucesso” e “Zscore: População adulta com ensino 

superior” é semelhante nos dois grupos de países, no entanto, estas diferenças observadas 

não são estatisticamente significativas. 

Portanto, podemos concluir que as normas culturais e sociais e a atenção dos mídia para 

o empreendedorismo se verifica mais para os países não europeus e que os restantes itens 

da dimensão Sociedade não apresentam diferenças significativas entre os países europeus 

e não europeus. 
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4.5. COMPARAÇÃO ENTRE OS 8 PAÍSES SELECIONADOS (4 DO NORTE E 4 

DO SUL DA EUROPA) 

Seguidamente será estabelecida a comparação entre os países europeus do norte versus 

os países europeus do sul, distribuídos de acordo com o Quadro 3. 

4.5.1. Análise das dimensões 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, com o teste K-S. Os resultados constm no 

Quadro 21.  

Quadro 21 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores das 

dimensões nos países da Europa do Sul e da Europa do Norte 

  K-S 

 Países Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Empresa 
Europa do Sul 0,439 4 0,991 

Europa do Norte 0,562 4 0,911 

Zscore: Governo 
Europa do Sul 0,550 4 0,923 

Europa do Norte 0,581 4 0,888 

Zscore: Universidade 
Europa do Sul 0,349 4 1,000 

Europa do Norte 0,638 4 0,810 

Zscore: Sociedade  
Europa do Sul 0,775 4 0,586 

Europa do Norte 0,375 4 0,999 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todas as dimensões, pois todos os valores 

de prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 22. 

Quadro 22 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre as dimensões e para os países da Europa do 

Sul e da Europa do Norte 

 Países N Média 
Desvio  
padrão t6 p 

Zscore: Empresa 
Europa do Sul 4 -,739 ,3968 

-5,194 
** 

0,002 Europa do Norte 4 ,525 ,2819 

Zscore: Governo 
Europa do Sul 4 -,749 ,6656 

-3,341 
* 

0,016 Europa do Norte 4 ,571 ,4259 

Zscore: Universidade 
Europa do Sul 4 -,653 ,6303 

-2,462 
* 

0,049 Europa do Norte 4 ,476 ,6665 

Zscore: Sociedade 
Europa do Sul 4 -,553 ,2126 

-6,136 
** 

0,001 Europa do Norte 4 ,238 ,1463 

* p<0,05 ** p < 0,01 
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O valor de prova é inferior a 5% para todas as dimensões Empresa, Governo, 

Universidade e Sociedade, verificam-se diferenças significativas entre os países da 

Europa do Sul e da Europa do Norte (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Relações entre as dimensões e para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte 
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Sociedade se verificam mais para os países da Europa do Norte. 

4.5.2. Análise individual dos itens 

4.5.2.1. Dimensão Empresa 

No Quadro 23, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados do 

deste K-S aplicado à dimensão empresa para os países da europa do sul e da europa do 

norte. 
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Quadro 23 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Empresa para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte 

  K-S 

 Países Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Dinâmica do mercado interno 
Europa do Sul 0,384 4 0,998 

Europa do Norte 0,621 4 0,835 

Zscore: Abertura do mercado interno 
Europa do Sul 0,516 4 0,953 

Europa do Norte 0,678 4 0,748 

Zscore: Financiamento para 

empreendedores 

Europa do Sul 0,507 4 0,959 

Europa do Norte 0,451 4 0,987 

Zscore: Taxa de conhecimento 

empreendedor 

Europa do Sul 0,530 4 0,941 

Europa do Norte 0,505 4 0,961 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, 

em I&D, realizada pelo setor empresarial 

Europa do Sul 0,567 4 0,905 

Europa do Norte 0,610 4 0,850 

Zscore: Disponibilidade de capital de Europa do Sul 0,578 4 0,892 

risco Europa do Norte 0,623 4 0,833 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 24. 

Quadro 24 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Empresa e para os países 

da Europa do Sul e da Europa do Norte 

 Países N Média 
Desvio 

padrão 
t6 p 

Zscore: Dinâmica do mercado interno 
Europa do Sul 4 -,425 ,4752 

-0,793 0,458 
Europa do Norte 4 -,110 ,6370 

Zscore: Abertura do mercado interno 
Europa do Sul 4 -,818 ,4885 

-1,943 0,100 
Europa do Norte 4 ,450 1,2101 

Zscore: Financiamento para  

empreendedores 

Europa do Sul 4 -,724 ,9403 
-2,436 0,051 

Europa do Norte 4 ,518 ,3945 

Zscore: Taxa de conhecimento  

empreendedor 

Europa do Sul 4 -,595 ,2819 
-3,049 

* 

0,023 Europa do Norte 4 ,492 ,6549 

Zscore: Percentagem de despesa interna 
bruta, em I&D, realizada pelo setor 

empresarial 

Europa do Sul 4 -,668 ,6308 
-2,086 0,082 

Europa do Norte 4 ,291 ,6684 

Zscore: Disponibilidade de capital de  risco 
Europa do Sul 4 -1,059 ,5107 -8,519 ** 

0,000 Europa do Norte 4 1,478 ,3066  

* p<0,05  ** p < 0,01 
 

Como se observa no Quadro 24, o valor de prova é inferior a 5% para os itens “Zscore: 

Taxa de conhecimento empreendedor” e “Zscore: Disponibilidade de capital de risco”, 

verificando-se diferenças significativas entre os países da Europa do Sul e da Europa do 

Norte. Para os restantes itens da dimensão Indústria, como o valor de prova é superior a 
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5%, não se verificam diferenças significativas entre os países da Europa do Sul e da 

Europa do Norte (Figura 16). 

 

Figura 16 - Relações entre os itens da dimensão Empresa e para os países da Europa do Sul e da Europa 

do Norte 
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são estatisticamente significativas. 

Portanto, podemos concluir que a taxa de conhecimento empreendedor e de 
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que os restantes itens da dimensão Empresa não apresentam diferenças significativas 

entre para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte. 
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4.5.2.2 Dimensão Governo 

No Quadro 25, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados do 

deste K-S aplicado à dimensão governo para os países da europa do sul e da europa do 

norte. 

Quadro 25 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Governo para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte 

  K-S 

 
Países Estatística gl 

Valor de 

prova 

Zscore: Apoio e políticas 

governamentais 

Europa do Sul 0,421 4 0,994 

Europa do Norte 0,291 4 1,000 

Zscore: Impostos e burocracia 
Europa do Sul 0,590 4 0,878 

Europa do Norte 0,467 4 0,981 

Zscore: Programas governamentais 
Europa do Sul 0,599 4 0,866 

Europa do Norte 0,826 4 0,502 

Zscore: Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

governamental 

Europa do Sul 0,270 4 1,000 

Europa do Norte 0,282 4 1,000 

Zscore: Investigadores governamentais, 

a tempo integral, no setor 

governamental 

Europa do Sul 0,526 4 0,945 

Europa do Norte 0,574 4 0,897 

Zscore: Proteção da propriedade 

intelectual 

Europa do Sul 0,515 4 0,953 

Europa do Norte 0,621 4 0,836 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 26. 

Quadro 26 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Governo e para os países 

da Europa do Sul e da Europa do Norte 

 Países N Média 
Desvio 

padrão 
t6 p 

Zscore: Apoio e políticas 

governamentais 

Europa do Sul 4 -,835 ,7478 -

1,833 
0,116 

Europa do Norte 4 ,240 ,9033 

Zscore: Impostos e burocracia 
Europa do Sul 4 -,899 ,6797 -

3,312 

* 

0,016 Europa do Norte 4 ,589 ,5873 

Zscore: Programas governamentais 
Europa do Sul 4 -,677 1,0149 -

1,945 
0,100 

Europa do Norte 4 ,384 ,4003 

Zscore: Percentagem de despesa interna 
bruta, em I&D, realizada pelo setor 

governamental 

Europa do Sul 4 ,090 ,7990 
1,315 0,236 

Europa do Norte 4 -,522 ,4761 

Zscore: Investigadores governamentais, 

a tempo integral, no setor 

governamental 

Europa do Sul 4 -,136 ,2123 

1,447 0,198 
Europa do Norte 4 -,293 ,0495 

Zscore: Proteção da propriedade 

intelectual 

Europa do Sul 4 -,587 ,2923 -

8,790 

** 

0,000 Europa do Norte 4 1,070 0,2381 

* p<0,05  ** p < 0,01 
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O valor de prova é inferior a 5% para os itens “Zscore: Impostos e burocracia” e “Zscore: 

Proteção da propriedade intelectual”, verificam-se diferenças significativas entre os 

países da Europa do Sul e da Europa do Norte. 

O valor de prova é superior a 5% para os restantes itens da dimensão Governo, não se 

verificam diferenças significativas entre para os países da Europa do Sul e da Europa do 

Norte (Figura 17). 

 

Figura 17 - Relações entre os itens da dimensão Governo e para os países da Europa do Sul e da Europa 

do Norte 
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diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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dimensão Governo não apresentam diferenças significativas entre para os países da 

Europa do Sul e da Europa do Norte. 

4.5.2.3 Dimensão Universidade 

No Quadro 27, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados 

do deste K-S aplicado à dimensão universidade para os países da europa do sul e da 

europa do norte 

Quadro 27 - Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Universidade para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte 

 
Países 

K-S 

 Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Edução e formação superior para o 

empreendedorismo 

Europa do Sul 0,529 4 0,942 

Europa do Norte 0,684 4 0,738 

Zscore: Transferência de I&D 
Europa do Sul 0,705 4 0,703 

Europa do Norte 0,487 4 0,972 

Zscore: Intenção empreendedora 
Europa do Sul 0,393 4 0,998 

Europa do Norte 0,690 4 0,728 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, 

em I&D, realizada pelo setor de Ensino 

Superior 

Europa do Sul 0,600 4 0,864 

Europa do Norte 0,411 4 0,996 

Zscore: Total de pessoal de I&D,  

equivalente a tempo integral, no  ensino 

superior 

Europa do Sul 0,597 4 0,868 

Europa do Norte 0,535 4 0,937 

Zscore: Disponibilidade de serviços de  
investigação e formação 

Europa do Sul 0,853 4 0,461 
Europa do Norte 0,579 4 0,890 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 28. 
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Quadro 28 – Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Universidade e para os 

países da Europa do Sul e da Europa do Norte 

  Países N Média 
Desvio 

padrão 
t6 p 

Zscore: Edução e formação superior para o 

empreendedorismo 

Europa do Sul 4 -,761 ,7232 
-0,888 0,409 

Europa do Norte 4 -,120 1,2493 

Zscore: Transferência de I&D 
Europa do Sul 4 -,438 ,7412 

-1,947 0,100 
Europa do Norte 4 ,446 ,5244 

Zscore: Intenção empreendedora 
Europa do Sul 4 -,427 ,4033 

1,503 0,183 
Europa do Norte 4 -,761 ,1874 

Zscore: Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor de 

Ensino Superior 

Europa do Sul 4 ,797 ,6058 
1,229 0,265 Europa do Norte 4 ,252 ,6473 

Zscore: Total de pessoal de I&D,  

equivalente a tempo integral, no  ensino 

superior 

Europa do Sul 4 ,050 ,4796 1,858 0,113 

Europa do Norte 4 -,415 ,1434   

Zscore: Disponibilidade de serviços de 

investigação e formação 

Europa do Sul 4 -,760 ,6940 
-4,714 

** 

0,003 Europa do Norte 4 1,103 ,3779 

** p < 0,01 

 

O valor de prova é inferior a 5% para o item “Zscore: Disponibilidade de serviços de 

investigação e formação”, verificam-se diferenças significativas entre os países da Europa 

do Sul e da Europa do Norte. 

O valor de prova é superior a 5% para os restantes itens da dimensão Universidade, não 

se verificam diferenças significativas entre para os países da Europa do Sul e da Europa 

do Norte (Figura 18). 
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Figura 18 – Relações entre os itens da dimensão Universidade e para os países da Europa do Sul e da 

Europa do Norte 
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superior para os países da Europa do Sul, no entanto, estas diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

Portanto, podemos concluir que a disponibilidade de serviços de investigação e formação 

se verifica mais para os países da Europa do Norte e que os restantes itens da dimensão 

Universidade não apresentam diferenças significativas entre para os países da Europa do 

Sul e da Europa do Norte. 
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4.5.2.4. Dimensão Sociedade 

No Quadro 29, de modo a aferir o pressuposto da normalidade, constam os resultados do 

deste K-S aplicado à dimensão sociedade para os países da europa do sul e da europa do 

norte 

 
Quadro 29 – Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos valores dos itens 

da dimensão Sociedade para os países da Europa do Sul e da Europa do Norte 

 
Países 

K-S 

 Estatística gl Valor de prova 

Zscore: Normas culturais e sociais 
Europa do Sul 0,504 4 0,961 

Europa do Norte 0,525 4 0,946 

Zscore: Estatuto do empreendedorismo  

com sucesso 

Europa do Sul 0,590 4 0,877 

Europa do Norte 0,601 4 0,863 

Zscore: Atenção dos meios de  

comunicação social para o empreendedorismo 

Europa do Sul 0,662 4 0,773 

Europa do Norte 0,441 4 0,990 

Zscore: Taxa de investidores informais 
Europa do Sul 0,531 4 0,941 

Europa do Norte 0,488 4 0,971 

Zscore: População adulta com ensino  
Europa do Sul 0,510 4 0,957 

Europa do Norte 0,457 4 0,985 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, 

em I&D, realizada pelo setor privado sem fins 

lucrativos 

Europa do Sul 0,449 4 0,988 

Europa do Norte 0,368 2 0,999 

 

O pressuposto da normalidade verifica-se para todos os itens, pois todos os valores de 

prova são superiores a 5%. O teste paramétrico t pode ser utilizado, obtendo-se os 

resultados apresentados no Quadro 30. 

Quadro 30 - Estatística descritiva e Testes t: Relações entre os itens da dimensão Sociedade e para os 

países da Europa do Sul e da Europa do Norte 

 Países N Média 
Desvio  

padrão 
t6 p 

Zscore: Normas culturais e sociais 
Europa do Sul 4 -,783 ,1640 

-3,668 
* 

0,010 Europa do Norte 4 ,157 ,4853 

Zscore: Estatuto do empreendedorismo 

com sucesso 

Europa do Sul 4 -,363 ,6948 
-1,791 0,123 

Europa do Norte 4 ,749 1,0289 

Zscore: Atenção dos meios de  

comunicação social para o 
empreendedorismo 

Europa do Sul 4 -,762 ,8234 

-3,037 
* 

0,023 Europa do Norte 4 ,592 ,3413 

Zscore: Taxa de investidores informais 
Europa do Sul 4 -,773 ,2164 

-1,803 0,121 
Europa do Norte 4 -,229 ,5635 

Zscore: População adulta com ensino  

superior 

Europa do Sul 4 -,799 ,5749 
-3,652 

* 

0,011 Europa do Norte 4 ,293 ,1643 

Zscore: Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo setor 

privado sem fins lucrativos 

Europa do Sul 4 ,159 ,7272 

1,089 0,337 
Europa do Norte 2 -,437 ,0867 

* p < 0,05 
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O valor de prova é inferior a 5% para os itens “Zscore: Normas culturais e sociais”, 

“Zscore: Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo” e “Zscore: 

População adulta com ensino superior”, verificam-se diferenças significativas entre os 

países da Europa do Sul e da Europa do Norte. 

O valor de prova é superior a 5% para os restantes itens da dimensão Sociedade, não se 

verificam diferenças significativas entre para os países da Europa do Sul e da Europa do 

Norte (Figura 19). 

 

Figura 19 - Relações entre os itens da dimensão Sociedade e para os países da Europa do Sul e da Europa 

do Norte 

 

O valor médio dos itens “Zscore: Normas culturais e sociais” (t6=-3,668; p=0,010), 

“Zscore: Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo” (t6=-

3,037; p=0,023) e “Zscore: População adulta com ensino superior” (t6=-3,652; p=0,011) 

é superior para os países da Europa do Norte, sendo as diferenças observadas 

estatisticamente significativas. 

Na amostra, o valor médio dos itens “Zscore: Estatuto do empreendedorismo com 

sucesso” e “Zscore: Taxa de investidores informais” é superior para os países da Europa 

do Norte, o valor médio do item “Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor privado sem fins lucrativos” é superior para os países da Europa do 

Sul, no entanto, estas diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Portanto, podemos concluir que as normas culturais e sociais, a atenção dos média para o 

empreendedorismo e a percentagem da população adulta com o nível terciário de 

educação se verifica mais para os países da Europa do Norte e que os restantes itens da 

dimensão Sociedade não apresentam diferenças significativas entre para os países da 

Europa do Sul e da Europa do Norte. 

4.6. ESTUDAR AS RELAÇÕES ENTRE AS QUATRO DIMENSÕES EM 

ANÁLISE (GOVERNO, EMPRESA, UNIVERSIDADE E SOCIEDADE) E 

AS VARIÁVEIS DE CONTROLO 

De modo a apurar a relação entre as quatro dimensões em análise (Governo, Empresa, 

Universidade e Sociedade) e as variáveis de controlo elaborou-se o teste Correlação de 

Pearson, cujos resultados estão elencados no Quadro 62, em anexo. Verifica-se uma 

correlação positiva estatisticamente significativa entre “Zscore: Despesa interna bruta em 

I&D” e as dimensões “Zscore: Empresa” (r=0,636, p<0,001), “Zscore: Governo” 

(r=0,457, p=0,003) e “Zscore: Universidade” (r=0,469, p=0,002), o que significa que a 

um aumento do valor de “Despesa interna bruta em I&D” está associado um aumento 

significativo das dimensões Empresa, Governo e Universidade. 

Verifica-se uma correlação positiva estatisticamente significativa entre “Zscore: Despesa 

interna bruta em I&D per capita” e as dimensões “Zscore: Empresa” (r=0,690, p<0,001), 

“Zscore: Governo” (r=0,684, p<0,001) e “Zscore: Universidade” (r=0,658, p<0,001), o 

que significa que a um aumento do valor de “Despesa interna bruta em I&D per capita” 

está associado um aumento significativo das dimensões Empresa, Governo e 

Universidade. 

Verifica-se uma correlação positiva estatisticamente significativa entre “Zscore: 

Poupança nacional bruta” e as dimensões “Zscore: Empresa” (r=0,362, p=0,022) e 

“Zscore: Governo” (r=0,314, p=0,048), o que significa que a um aumento do valor de 

“Poupança nacional bruta” está associado um aumento significativo das dimensões 

Empresa e Governo. 

Não se verifica mais nenhuma correlação estatisticamente significativa entre as variáveis 

de controlo e as dimensões em estudo. 
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4.7. MODELO DE REGRESSÃO MULTIVARIADA PARA ESTUDAR O EFEITO 

DAS VARIÁVEIS DE CONTROLO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE AS 

QUATRO DIMENSÕES EM ANÁLISE E OS PAÍSES EUROPEUS E NÃO 

EUROPEUS  

4.7.1. Modelo Linear Generalizado 

O procedimento de Modelos Lineares Generalizados Univariados (Multivariate General 

Linear Models) permite modelar os valores de variáveis dependentes (VDs) quantitativas 

padronizadas (Governo, Universidade, Empresa e Sociedade), com base nas suas relações 

com uma variável preditora qualitativa (o tipo de países europeus ou não europeus) e 

variáveis quantitativas (as variáveis de controlo). O procedimento tem por base o modelo 

linear geral, em que se assume que os fatores apresentam relações lineares com as 

variáveis dependentes (VDs). 

A variável qualitativa é um fator fixo, com várias categorias, cujos níveis podem ter 

efeitos diferentes sobre o valor das variáveis dependentes. As variáveis quantitativas são 

fatores cujos níveis podem ter efeitos sobre o valor das variáveis dependentes (VDs). 

O procedimento MANOVA testa as seguintes hipóteses: 

 Hipótese nula: As VDs não apresentam relação com os fatores quantitativos e as 

VDs apresentam médias iguais para as duas categorias dos fatores qualitativos em estudo. 

 Hipótese alternativa: As VDs apresentam relação com os fatores quantitativos 

e/ou as duas categorias dos fatores qualitativos em estudo apresentam médias diferentes 

para as VDs. 

No decorrer dos testes de hipóteses realizados relativamente às estimativas dos 

parâmetros, será realizado o estudo de alguns pressupostos. 

 

4.7.2 Resultados 

 

O Quadro 31 apresenta quatro testes multivariados de significância para cada fator do 

modelo.  
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Quadro 31 – Testes Multivariados 

Fator  Valor F 
gl 

hipótese 

gl 

Erro 
p 

Eta 

parcial2 

Potência 

do teste 

Interceção 

  

Pillai's Trace ,188 1,391 4,000 24,000 0,267 0,188 0,366 
Wilks' Lambda ,812 1,391 4,000 24,000 0,267 0,188 0,366 

Hotelling's Trace ,232 1,391 4,000 24,000 0,267 0,188 0,366 

Roy's Largest Root ,232 1,391 4,000 24,000 0,267 0,188 0,366 

Países (Europeus 

vs não Europeus) 

  

  

Pillai's Trace ,464 5,189 4,000 24,000 ** 0,004 0,464 0,929 

Wilks' Lambda ,536 5,189 4,000 24,000 ** 0,004 0,464 0,929 

Hotelling's Trace ,865 5,189 4,000 24,000 ** 0,004 0,464 0,929 

Roy's Largest Root ,865 5,189 4,000 24,000 ** 0,004 0,464 0,929 

Zscore: Despesa 

interna  

bruta em I&D 

  

Pillai's Trace ,311 2,702 4,000 24,000 0,055 0,311 0,658 

Wilks' Lambda ,689 2,702 4,000 24,000 0,055 0,311 0,658 

Hotelling's Trace ,450 2,702 4,000 24,000 0,055 0,311 0,658 

Roy's Largest Root ,450 2,702 4,000 24,000 0,055 0,311 0,658 

Zscore: Despesa 

interna  

bruta em I&D per 
capita 

Pillai's Trace ,454 4,982 4,000 24,000 ** 0,005 0,454 0,918 

Wilks' Lambda ,546 4,982 4,000 24,000 ** 0,005 0,454 0,918 

Hotelling's Trace ,830 4,982 4,000 24,000 ** 0,005 0,454 0,918 
Roy's Largest Root ,830 4,982 4,000 24,000 ** 0,005 0,454 0,918 

Zscore: Produto 

Interno  

Bruto 

Pillai's Trace ,082 ,538 4,000 24,000 0,709 0,082 0,156 

Wilks' Lambda ,918 ,538 4,000 24,000 0,709 0,082 0,156 

Hotelling's Trace ,090 ,538 4,000 24,000 0,709 0,082 0,156 

Roy's Largest Root ,090 ,538 4,000 24,000 0,709 0,082 0,156 

Zscore: População 

Pillai's Trace ,073 ,476 4,000 24,000 0,753 0,073 0,143 

Wilks' Lambda ,927 ,476 4,000 24,000 0,753 0,073 0,143 

Hotelling's Trace ,079 ,476 4,000 24,000 0,753 0,073 0,143 

Roy's Largest Root ,079 ,476 4,000 24,000 0,753 0,073 0,143 

Zscore: Total de  

Emprego  

Pillai's Trace ,147 1,034 4,000 24,000 0,410 0,147 0,276 

Wilks' Lambda ,853 1,034 4,000 24,000 0,410 0,147 0,276 

Hotelling's Trace ,172 1,034 4,000 24,000 0,410 0,147 0,276 

Roy's Largest Root ,172 1,034 4,000 24,000 0,410 0,147 0,276 

Zscore: Força de  
Trabalho 

Pillai's Trace ,094 ,620 4,000 24,000 0,653 0,094 0,175 

Wilks' Lambda ,906 ,620 4,000 24,000 0,653 0,094 0,175 
Hotelling's Trace ,103 ,620 4,000 24,000 0,653 0,094 0,175 

Roy's Largest Root ,103 ,620 4,000 24,000 0,653 0,094 0,175 

Zscore: Emprego  

 industrial 

Pillai's Trace ,181 1,330 4,000 24,000 0,288 0,181 0,350 

Wilks' Lambda ,819 1,330 4,000 24,000 0,288 0,181 0,350 

Hotelling's Trace ,222 1,330 4,000 24,000 0,288 0,181 0,350 

Roy's Largest Root ,222 1,330 4,000 24,000 0,288 0,181 0,350 

Zscore: Poupança  

nacional bruta 

Pillai's Trace ,058 ,372 4,000 24,000 0,826 0,058 0,120 

Wilks' Lambda ,942 ,372 4,000 24,000 0,826 0,058 0,120 

Hotelling's Trace ,062 ,372 4,000 24,000 0,826 0,058 0,120 

Roy's Largest Root ,062 ,372 4,000 24,000 0,826 0,058 0,120 

Zscore: Índice de  

 dimensão do 

mercado  

 interno 

Pillai's Trace ,142 ,993 4,000 24,000 0,431 0,142 0,266 

Wilks' Lambda ,858 ,993 4,000 24,000 0,431 0,142 0,266 

Hotelling's Trace ,165 ,993 4,000 24,000 0,431 0,142 0,266 

Roy's Largest Root ,165 ,993 4,000 24,000 0,431 0,142 0,266 

** p<0,01 * p<0,05   
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Normalmente, considera-se o Traço de Pillai9 a estatística mais robusta de todas as 

apresentadas, nomeadamente quando há violação de pressupostos do modelo.  

Cada estatística multivariada é transformada numa estatística de teste com uma 

distribuição aproximada à distribuição F de Snedecor. São também apresentados os graus 

de liberdade da hipótese (numerador) e do erro (denominador) para a distribuição F. 

Quando os valores de prova (p) do fator são inferiores a 0,05, tal indica que o fator 

contribui para o modelo. Quando os valores de prova (p) do fator são superiores a 0,05, 

tal indica que o fator não contribui para o modelo. 

Neste caso, todos os testes indicam que “Países (europeus vs não europeus)” e “Zscore: 

Despesa interna bruta em I&D per capita” são as variáveis estatisticamente significantes 

para explicar as variáveis dependentes (p<0,05). 

Uma forma de determinar a importância do fator para a explicação das VDs consiste em 

analisar o valor do eta parcial ao quadrado, cuja estatística está relacionada com a 

significância de cada termo, com base na razão entre a variação determinada pelo fator e 

a soma da variação explicada pelo fator com a variação devido ao erro, sendo que valores 

superiores de eta parcial ao quadrado indicam uma maior quantidade de variação no 

modelo, explicada pelo fator, até um máximo de 1. O eta parcial ao quadrado apresenta 

valores entre 5,8% para “Zscore: Poupança nacional bruta” e 46,4% para “Países 

(europeus vs não europeus)”, que indicam que a percentagem da variação das VDs 

explicadas por cada uma das Variáveis Independentes (VIs). 

                                                
9 Traço de Pillai é uma estatística positivamente valorizada, pelo que o aumento dos valores da estatística indicam que os fatores 

contribuem mais para o modelo. 

Lambda de Wilks é uma estatística positiva com valor que varia entre 0 e 1. Menores valores da estatística indicam fatores que 

contribuem mais para o modelo. 

Traço de Hotelling é a soma dos valores próprios da matriz de teste. É também uma estatística positivamente valorizada, pelo que o 

aumento dos valores da estatística indicam que os fatores contribuem mais para o modelo. O seu valor é sempre superior ao traço de 

Pillai, mas quando os valores destas duas estatísticas são quase iguais, tal indica que o fator provavelmente não contribui muito para 

o modelo.  

A maior raiz de Roy também é uma estatística positivamente valorizada, pelo que o aumento dos valores da estatística indicam que 

os fatores contribuem mais para o modelo. Os seus valores são sempre inferiores ou iguais ao Traço de Hotelling. Quando estas duas 

estatísticas são iguais, o fator está predominantemente associada com apenas uma das variáveis dependentes, existe uma forte 

correlação entre as variáveis dependentes, ou o fator não contribui muito para o modelo. 
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A potência do teste varia entre 12,0% para “Zscore: Poupança nacional bruta” e 92,9% 

para “Países (europeus vs não europeus)”, para os vários testes multivariados utilizados, 

estando proporcionalmente associada aos valores do eta parcial ao quadrado. 

4.7.3. Pressuposto do modelo: 

Para analisar o pressuposto da homogeneidade de variância das Variáveis Dependentes 

entre os grupos utiliza-se o teste de Levene, que testa a hipótese nula de que a variância 

das VDs se mantém constante nas várias categorias estudadas, como se pode no Quadro 

32. 

Quadro 32 – Teste de Levene à homogeneidade de variâncias 

 F gl1 gl2 p 

Zscore: Empresa 1,321 1 36 0,258 

Zscore: Governo ,915 1 36 0,345 

Zscore: Universidade ,844 1 36 0,364 

Zscore: Sociedade ,008 1 36 0,928 

 

Os resultados obtidos permitem não rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias dentro 

dos grupos para as VDs (p>0,05). Sendo assim, verifica-se o pressuposto da 

homogeneidade de variâncias. 

Para analisar o pressuposto da igualdade das covariâncias das VDs entre os grupos, 

utiliza-se o teste de Box, que testa a hipótese nula de que a matriz de covariâncias 

observadas nas VDs se mantém constante nas várias categorias estudadas. Portanto, o 

teste de Box verifica a hipótese de igualdade das matrizes de variância-covariância para 

a situação em estudo, que é um pressuposto de aplicação da análise, como se pode no 

Quadro 33. 

Quadro 33 - Teste de Box 

Box's M F Gl1 Gl2 Valor de prova 

12,737 1,064 10 1725,558 0,387 

 

O valor de prova é superior a 5%, pelo que não se rejeita a hipótese de igualdade das 

matrizes de variância-covariância para entre as categorias dos tipos de economias em 

estudo, logo também se verifica este pressuposto de aplicação do modelo de regressão. 

Para aplicar este modelo, é necessário verificar ainda o pressuposto da normalidade da 
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distribuição dos resíduos estandardizados do modelo, com o teste K-S, como se pode ver 

no Quadro 34. 

Quadro 34 – Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos resíduos 

 K-S (a) 

 Estatística gl Valor de prova 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Empresa 38 0,645 0,799 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Governo 38 0,687 0,732 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Universidade 38 1,066 0,205 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Sociedade 38 0,526 0,945 

 

A normalidade da distribuição dos resíduos estandardizados verifica-se, pois, todos os 

valores de prova são superiores a 5%, pelo que, não se rejeita a hipótese da normalidade. 

Ficam portanto, demonstrados todos os pressupostos que validam a aplicação do modelo 

que se passa a fazer de seguida. 

4.7.4. Resultados do modelo 

 

No Quadro 35 são explanados os resultados do modelo, tendo as seguintes hipóteses: 

Hipótese nula: As VDs não apresentam relação com os fatores quantitativos e as 

VDs apresentam médias iguais para as duas categorias dos fatores qualitativos em estudo. 

Hipótese alternativa: As VDs apresentam relação com os fatores quantitativos 

e/ou as duas categorias dos fatores qualitativos em estudo apresentam médias diferentes 

para as VDs. 
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Quadro 35 – Testes dos Efeitos entre Sujeitos 

Fonte VD 
Soma dos 

quadrados 
gl 

Média dos 

quadrados 
F p 

Eta 

parcial2 

Modelo 

Zscore: Empresa 8,755(b) 10 0,875 3,778 ** 0,003 0,583 

Zscore: Governo 17,310(c) 10 1,731 4,619 ** 0,001 0,631 

Zscore: Universidade 13,797(d) 10 1,38 3,249 ** 0,007 0,546 

Zscore: Sociedade 5,543(e) 10 0,554 3,019 * 0,011 0,528 

Interceção 

Zscore: Empresa 0,058 1 0,058 0,249 0,622 0,009 

Zscore: Governo 0,081 1 0,081 0,215 0,646 0,008 

Zscore: Universidade 0,035 1 0,035 0,082 0,777 0,003 

Zscore: Sociedade 0,809 1 0,809 4,406 0,045 0,14 

Países 

(europeus vs  

 não europeus) 

Zscore: Empresa 0,239 1 0,239 1,031 0,319 0,037 

Zscore: Governo 0,235 1 0,235 0,626 0,436 0,023 

Zscore: Universidade 0,213 1 0,213 0,501 0,485 0,018 

Zscore: Sociedade 3,76 1 3,76 20,475 ** 0,000 0,431 

Zscore: 

Despesa  

 interna bruta 

em I&D 

Zscore: Empresa 0,018 1 0,018 0,077 0,783 0,003 

Zscore: Governo 3,292 1 3,292 8,785 ** 0,006 0,245 

Zscore: Universidade 1,741 1 1,741 4,1 0,053 0,132 

Zscore: Sociedade 0,186 1 0,186 1,011 0,324 0,036 

Zscore: 

Despesa  

 interna bruta 
em I&D per 

capita 

Zscore: Empresa 0,823 1 0,823 3,553 0,07 0,116 

Zscore: Governo 7,743 1 7,743 20,663 ** 0,000 0,434 

Zscore: Universidade 4,823 1 4,823 11,359 ** 0,002 0,296 

Zscore: Sociedade 0,261 1 0,261 1,42 0,244 0,05 

Zscore: 

Produto  

 Interno Bruto 

  

Zscore: Empresa 0,203 1 0,203 0,875 0,358 0,031 

Zscore: Governo 0 1 0 0 0,986 0 

Zscore: Universidade 0,018 1 0,018 0,043 0,837 0,002 

Zscore: Sociedade 0,218 1 0,218 1,185 0,286 0,042 

Zscore: 

População 

Zscore: Empresa 0,276 1 0,276 1,192 0,285 0,042 

Zscore: Governo 0,115 1 0,115 0,306 0,585 0,011 

Zscore: Universidade 0,007 1 0,007 0,017 0,896 0,001 

Zscore: Sociedade 0,046 1 0,046 0,25 0,621 0,009 

Zscore: Total 

de 

 Emprego 

Zscore: Empresa 0,025 1 0,025 0,108 0,745 0,004 
Zscore: Governo 0,053 1 0,053 0,142 0,709 0,005 

Zscore: Universidade 0,053 1 0,053 0,125 0,727 0,005 

Zscore: Sociedade 0,559 1 0,559 3,043 0,092 0,101 

Zscore: Força 

de  

Trabalho 

Zscore: Empresa 0,03 1 0,03 0,131 0,72 0,005 

Zscore: Governo 0,043 1 0,043 0,114 0,739 0,004 

Zscore: Universidade 0,188 1 0,188 0,443 0,511 0,016 

Zscore: Sociedade 0,124 1 0,124 0,673 0,419 0,024 

Zscore: 

Emprego  

industrial 

Zscore: Empresa 0,055 1 0,055 0,238 0,629 0,009 

Zscore: Governo 0,101 1 0,101 0,268 0,609 0,01 

Zscore: Universidade 0,04 1 0,04 0,095 0,76 0,004 

Zscore: Sociedade 0,747 1 0,747 4,07 0,054 0,131 

Zscore: 

Poupança  

 nacional bruta 

Zscore: Empresa 0,002 1 0,002 0,007 0,932 0 

Zscore: Governo 0,285 1 0,285 0,761 0,391 0,027 

Zscore: Universidade 0,302 1 0,302 0,712 0,406 0,026 

Zscore: Sociedade 0,176 1 0,176 0,957 0,337 0,034 

Zscore: Índice 

de  dimensão 

do mercado 

interno    

Zscore: Empresa 0,004 1 0,004 0,018 0,896 0,001 

Zscore: Governo 0 1 0 0,001 0,981 0 

Zscore: Universidade 0,005 1 0,005 0,012 0,912 0 

Zscore: Sociedade 0,699 1 0,699 3,807 0,061 0,124 
a R2 = 0,583 (R2 Ajustado = 0,429)     ** p<0,01 * p<0,05 

b R2 = 0,631 (R2 Ajustado = 0,494) 

c R2 = 0,528 (R2 Ajustado = 0,378) 

a R2 = 0,147 (R2 ajustado = 0,353) 
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Para o modelo global, as VDs Empresa (p=0,003), Governo (p=0,001), Universidade 

(p=0,007) e Sociedade (p=0,011) estão relacionadas com as VIs utilizadas no modelo, de 

forma estatisticamente significativa.  

Uma forma de determinar quais os fatores mais importantes para a explicação das VDs 

consiste em analisar o valor do eta parcial ao quadrado, cuja estatística está relacionada 

com a significância de cada termo, com base na razão entre a variação determinada pelo 

fator e a soma da variação explicada pelo fator com a variação devido ao erro, sendo que 

valores superiores de eta parcial ao quadrado indicam uma maior quantidade de variação 

no modelo, explicada pelo fator, até um máximo de 1. Observam-se portanto as relações 

significativas que são estatisticamente mais fortes, Governo (Eta2=0,631), seguida de 

Empresa (Eta2=0,583), seguida depois de Universidade (Eta2=0,546) e finalmente de 

Sociedade (Eta2=0,52). Note-se que os valores do Eta2 são os valores do coeficiente de 

determinação R2, representando a proporção da variação das VDs que é explicada pelas 

VIs incluídas no modelo. 

No Quadro 36, apresentam-se os valores médios das VDs para as categorias do fator em 

estudo, que já tinham sido apresentados no ponto 4.4.1. 

Quadro 36 - Estatística descritiva: Relações entre as dimensões e os tipos de economias 

 
Países N Média 

Desvio 

padrão 
p 

Zscore: Empresa 
Europeus 27 -,048 ,6055 

0,319 
Não europeus 11 ,159 ,7174 

Zscore: Governo 
Europeus 27 ,029 ,9305 

0,436 
Não europeus 11 ,073 ,7000 

Zscore: Universidade 
Europeus 27 -,013 ,8917 

0,485 
Não europeus 11 ,065 ,6740 

Zscore: Sociedade 
Europeus 27 -,164 ,4462 ** 

0,000 Não europeus 11 ,348 ,5731 

** p < 0,01 

 

Os resultados não são exatamente os mesmos que já tinham sido obtidos com a utilização 

do teste t, devido à existência de valores omissos para algumas variáveis do modelo, que 

fazem com que apenas sejam utilizados 11 países não europeus no modelo global. Os 

valores de prova (p) alteram-se, mas as conclusões mantêm-se, continuando a dimensão 

Sociedade a ser a única que apresenta valores significativamente diferentes entre os dois 
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grupos de países, continuando esta dimensão a ser significativamente superior para os 

países não europeus. 

Quanto às dimensões Empresa, Governo e Universidade, não se verificam diferenças 

significativas entre os países europeus e não europeus. 

Portanto, globalmente, podemos concluir que as variáveis de controlo não afetam a 

relação anteriormente estudada entre as quatro dimensões e os países europeus e não 

europeus. 

Relativamente à relação das variáveis de controlo com as VDs, existem diferenças entre 

as análises bivariadas, apresentadas no ponto 4.6, em que se verificavam relações 

positivas entre: 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D” e as dimensões “Zscore: Empresa, “Zscore: 

Governo” e “Zscore: Universidade. 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D per capita” e as dimensões “Zscore: 

Empresa”, “Zscore: Governo” e “Zscore: Universidade”. 

 “Zscore: Poupança nacional bruta” e as dimensões “Zscore: Empresa” e “Zscore: 

Governo”. 

Enquanto que no modelo global de regressão multivariada algumas destas relações 

deixam de se verificar pelo efeito moderador de umas variáveis de controlo sobre as 

outras, passando a verificarem-se relações positivas apenas entre: 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D” e a dimensão “Zscore: Governo” (p=0,006). 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D per capita” e as dimensões “Zscore: 

Governo” (p<0,001) e “Zscore: Universidade” (p=0,002). 
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4.8. MODELO DE REGRESSÃO MULTIVARIADA PARA ESTUDAR O EFEITO 

DAS VARIÁVEIS DE CONTROLO SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE AS 

QUATRO DIMENSÕES EM ANÁLISE E OS PAÍSES DA EUROPA DO 

SUL OU EUROPA DO NORTE 

Como o número de casos em estudo (oito) é inferior ao número de variáveis do modelo 

de regressão, não é possível proceder ao desenvolvimento deste modelo. 

Para ter viabilidade matemática, são selecionadas apenas algumas variáveis de controlo, 

as que apresentam correlações estatisticamente significativa com as dimensões (ponto 

4.6): “Zscore: Despesa interna bruta em I&D”, “Zscore: Despesa interna bruta em I&D 

per capita” e “Zscore: Poupança nacional bruta”. 

No Quadro 37 são apresentados os resultados dos testes multivariados aplicados. 

Quadro 37 – Testes Multivariados 

Fator  Valor F 
gl 

hipótese 

gl 

Erro 
p 

Eta 

parcial2 

Potência 

do teste 

Interceção 

Pillai's Trace ,838 1,725 3,000 1,000 0,498 0,838 0,085 

Wilks' Lambda ,162 1,725 3,000 1,000 0,498 0,838 0,085 

Hotelling's Trace 5,176 1,725 3,000 1,000 0,498 0,838 0,085 

Roy's Largest Root 5,176 1,725 3,000 1,000 0,498 0,838 0,085 

Países (europa do 

norte vs europa do 

sul) 

Pillai's Trace ,899 2,969 3,000 1,000 0,398 0,899 0,104 

Wilks' Lambda ,101 2,969 3,000 1,000 0,398 0,899 0,104 

Hotelling's Trace 8,907 2,969 3,000 1,000 0,398 0,899 0,104 

Roy's Largest Root 8,907 2,969 3,000 1,000 0,398 0,899 0,104 

Zscore: Despesa 

interna bruta em 

I&D 

Pillai's Trace ,886 2,580 3,000 1,000 0,422 0,886 0,098 

Wilks' Lambda ,114 2,580 3,000 1,000 0,422 0,886 0,098 

Hotelling's Trace 7,740 2,580 3,000 1,000 0,422 0,886 0,098 

Roy's Largest Root 7,740 2,580 3,000 1,000 0,422 0,886 0,098 

Zscore: Despesa 

interna bruta em 

I&D per capita 

Pillai's Trace ,891 2,730 3,000 1,000 0,412 0,891 0,100 

Wilks' Lambda ,109 2,730 3,000 1,000 0,412 0,891 0,100 

Hotelling's Trace 8,191 2,730 3,000 1,000 0,412 0,891 0,100 

Roy's Largest Root 8,191 2,730 3,000 1,000 0,412 0,891 0,100 

Zscore: Poupança  

nacional bruta 

Pillai's Trace ,823 1,550 3,000 1,000 0,519 0,823 0,082 

Wilks' Lambda ,177 1,550 3,000 1,000 0,519 0,823 0,082 

Hotelling's Trace 4,651 1,550 3,000 1,000 0,519 0,823 0,082 

Roy's Largest Root 4,651 1,550 3,000 1,000 0,519 0,823 0,082 

** p<0,01 * p<0,05   

Neste caso, todos os testes indicam que nenhuma variável é estatisticamente significante 

para explicar as variáveis dependentes (p>0,05). 
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O eta parcial ao quadrado apresenta valores entre 82,3% para “Zscore: Poupança nacional 

bruta” e 89,9% para “Países (europa do norte vs europa do sul)”, que indicam que a 

percentagem da variação das VDs explicadas por cada uma das Variáveis Independentes 

(VIs). 

A potência do teste varia entre 8,2% para “Zscore: Poupança nacional bruta” e 10,4% 

para “Países (europa do norte vs europa do sul)”, para os vários testes multivariados 

utilizados, estando proporcionalmente associada aos valores do eta parcial ao quadrado. 

4.8.1. Pressuposto do modelo: 

Para analisar o pressuposto da homogeneidade de variância das Variáveis Dependentes 

entre os grupos utiliza-se o teste de Levene, que testa a hipótese nula de que a variância 

das VDs se mantém constante nas várias categorias estudadas, como apresentado no 

Quadro 38. 

Quadro 38 – Teste de Levene à Homogeneidade de variâncias 

 F gl1 gl2 p 

Zscore: Empresa 2,392 1 6 0,173 

Zscore: Governo ,571 1 6 0,478 

Zscore: Universidade 26,760 1 6 
** 

0,002 

Zscore: Sociedade ,184 1 6 0,683 

 

Os resultados obtidos permitem não rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias dentro 

dos grupos para três das VDs (p>0,05), mas não para a VD “Zscore: Universidade”. Sendo 

assim, verifica-se o pressuposto da homogeneidade de variâncias, com a exceção referida. 

Devido à reduzida dimensão da amostra, não é possível analisar o pressuposto da 

igualdade das covariâncias das VDs entre os grupos, com o teste de Box.  

Para aplicar este modelo, é necessário verificar ainda o pressuposto da normalidade da 

distribuição dos resíduos estandardizados do modelo, com o teste K-S, cujos resultados 

constam no Quadro 39. 

 
  



Capítulo IV – Apresentação e Análise dos Resultados                                                                                   . 

 

Página | 97  
 

 

Quadro 39 – Teste K-S: Verificação do pressuposto da normalidade da distribuição dos resíduos 

 K-S (a) 

 Estatística gl Valor de prova 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Empresa 0,892 8 0,246 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Governo 0,957 8 0,779 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Universidade 0,968 8 0,884 

Resíduos Estandardizados para Zscore: Socedade 0,872 8 0,157 

 

A normalidade da distribuição dos resíduos estandardizados verifica-se, pois todos os 

valores de prova são superiores a 5%, pelo que não se rejeita a hipótese da normalidade. 

Ficam, portanto, demonstrados todos os pressupostos que validam a aplicação do modelo 

que se passa a fazer de seguida. 

4.8.2. Resultados do modelo: 

No Quadro 40 são explanados os resultados do modelo, tendo as seguintes hipóteses: 

Hipótese nula: As VDs não apresentam relação com os fatores quantitativos e as 

VDs apresentam médias iguais para as duas categorias dos fatores qualitativos em estudo. 

Hipótese alternativa: As VDs apresentam relação com os fatores quantitativos 

e/ou as duas categorias dos fatores qualitativos em estudo apresentam médias diferentes 

para as VDs. 
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Quadro 40 - Testes dos Efeitos entre Sujeitos 

Fonte VD 
Soma dos 

 quadrados gl 

Média dos 

 quadrados F p 

Eta  

parcial2 

Modelo 

Zscore: Empresa 3,603(b) 4 ,901 8,907 0,052 0,922 

Zscore: Governo 5,113(c) 4 1,278 15,582 * 0,024 0,954 

Zscore: Universidade 4,207(d) 4 1,052 3,642 0,158 0,829 

Zscore: Sociedade 1,287(e) 4 ,322 5,834 0,090 0,886 

Interceção 

Zscore: Empresa ,071 1 ,071 ,706 0,462 0,190 

Zscore: Governo ,757 1 ,757 9,225 0,056 0,755 

Zscore: Universidade ,810 1 ,810 2,803 0,193 0,483 

Zscore: Sociedade ,052 1 ,052 ,943 0,403 0,239 

Países  (europa do 

norte vs  europa do 

sul) 

Zscore: Empresa ,551 1 ,551 5,448 0,102 0,645 

Zscore: Governo 1,565 1 1,565 19,079 * 0,022 0,864 

Zscore: Universidade 2,269 1 2,269 7,857 0,068 0,724 

Zscore: Sociedade ,096 1 ,096 1,742 0,279 0,367 

Zscore: Despesa  

 interna bruta em  

 I&D 

Zscore: Empresa ,326 1 ,326 3,225 0,170 0,518 

Zscore: Governo 1,554 1 1,554 18,943 * 0,022 0,863 

Zscore: Universidade 1,323 1 1,323 4,581 0,122 0,604 

Zscore: Sociedade ,002 1 ,002 ,031 0,871 0,010 

Zscore: Despesa  

 interna bruta em  

 I&D per capita 

Zscore: Empresa ,266 1 ,266 2,633 0,203 0,467 

Zscore: Governo 1,458 1 1,458 17,778 * 0,024 0,856 

Zscore: Universidade 1,548 1 1,548 5,359 0,104 0,641 

Zscore: Sociedade ,000 1 ,000 ,005 0,948 0,002 

Zscore: Poupança  

 nacional bruta 

Zscore: Empresa ,171 1 ,171 1,692 0,284 0,361 

Zscore: Governo ,913 1 ,913 11,130 * 0,045 0,788 

Zscore: Universidade ,795 1 ,795 2,751 0,196 0,478 

Zscore: Sociedade ,000 1 ,000 ,009 0,931 0,003 

a R2 = 0,922 (R2 Ajustado = 0,819)     ** p<0,01 * p<0,05 

b R2 = 0,954 (R2 Ajustado = 0,893) 

c R2 = 0,829 (R2 Ajustado = 0,602) 

a R2 = 0,886 (R2 ajustado = 0,734) 

 

Para o modelo global, apenas a VD Governo (p=0,024) está relacionada com as VIs 

utilizadas no modelo, de forma estatisticamente significativa.  

Observam-se portanto as relações significativas que são estatisticamente mais fortes, 

Governo (Eta2=0,954), seguida de Empresa (Eta2=0,922), seguida depois de Sociedade 

(Eta2=0,886) e finalmente de Universidade (Eta2=0,829). Note-se que os valores do Eta2 

são os valores do coeficiente de determinação R2, representando a proporção da variação 

das VDs que é explicada pelas VIs incluídas no modelo. 

No Quadro 41 seguinte, apresentam-se os valores médios das VDs para as categorias do 

fator em estudo, que já tinham sido apresentados no ponto 4.5.1. 
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Quadro 41 – Estatística descritiva e Testes t: Relações entre as dimensões e os países da Europa do Sul e 

da Europa do Norte 

 Países N Média 
Desvio 

padrão 
t6 p 

Zscore: Empresa 
Europa do Sul 4 -,739 ,3968 

-5,194 0,102 
Europa do Norte 4 ,525 ,2819 

Zscore: Governo 
Europa do Sul 4 -,749 ,6656 

-3,341 
* 

0,022 Europa do Norte 4 ,571 ,4259 

Zscore: Universidade 
Europa do Sul 4 -,653 ,6303 

-2,462 0,068 
Europa do Norte 4 ,476 ,6665 

Zscore: Sociedade 
Europa do Sul 4 -,553 ,2126 

-6,136 0,279 
Europa do Norte 4 ,238 ,1463 

* p<0,05  ** p < 0,01 

 

Os resultados dos valores de prova não são os mesmos que já tinham sido obtidos com a 

utilização do teste t, devido ao efeito das variáveis de controlo sobre as relações entre as 

quatro dimensões em análise e os países da Europa do Sul e da Europa do Norte e também 

à reduzida dimensão da amostra. Os valores de prova (p) alteram-se, passando a ser a 

dimensão Governo a única que apresenta valores significativamente diferentes entre os 

dois grupos de países, continuando esta dimensão a ser significativamente superior para 

os países da Europa do Norte. Para as restantes dimensões não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos de países. 

Quanto às dimensões Empresa, Governo e Universidade, não se verificam diferenças 

significativas entre os países da Europa do Sul e da Europa do Norte. 

Portanto, podemos concluir que as variáveis de controlo afetam a relação anteriormente 

estudada entre as quatro dimensões e os países da Europa do Sul e da Europa do Norte. 

Relativamente à relação das variáveis de controlo com as VDs, existem diferenças entre 

as análises bivariadas, apresentadas no ponto 4.6, em que se verificavam relações 

positivas entre: 

 “Zscore: Poupança nacional bruta” e as dimensões “Zscore: Empresa, “Zscore: 

Governo” e “Zscore: Universidade. 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D per capita” e as dimensões “Zscore: 

Empresa”, “Zscore: Governo” e “Zscore: Universidade”. 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D” e as dimensões “Zscore: Empresa” e 

“Zscore: Governo”. 



                                                                           Capítulo IV – Apresentação e Análise dos Resultados 

Página | 100 

Enquanto que no modelo global de regressão multivariada algumas destas relações 

deixam de se verificar pelo efeito moderador de umas variáveis de controlo sobre as 

outras, passando a verificarem-se relações positivas apenas entre: 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D” e a dimensão “Zscore: Governo” (p=0,022). 

 “Zscore: Despesa interna bruta em I&D per capita” e a dimensão “Zscore: Governo” 

(p=0,024). 

 “Zscore: Poupança nacional bruta” e a dimensão “Zscore: Governot” (p=0,045). 
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5.1. DISCUÇÃO DOS RESULTADOS  

No seguimento dos resultados obtidos no capítulo anterior, mediante a análise e 

comparação de determinadas geografias, podem-se identificar dimensões e variáveis do 

modelo quadruple helix que apresentam diferenças significativas entre regiões. 

No que respeita ao primeiro estudo efetuado, pela comparação entre países europeus e 

não europeus, os resultados revelam, unicamente, a existência de diferenças 

estatisticamente significativas no caso da dimensão Sociedade, verificando-se que existe 

um maior peso nos países não europeus. Recorrendo à análise individual desta dimensão 

verifica-se que os itens “Zscore: Normas culturais e sociais” e “Zscore: Atenção dos 

meios de comunicação social para o empreendedorismo” apresentam diferenças 

estatisticamente significativas, sendo a média destas duas variáveis superior para os 

países não europeus face aos países europeus. Estes resultados estão de acordo com o 

relatório GEM 2016/2017, segundo o qual, os países europeus, quando comparados com 

outras regiões mundiais, registam a mais baixa crença no empreendedorismo como uma 

boa carreira profissional e a mais baixa atenção dos meios de comunicação social para o 

empreendedorismo (Herrington & Kew, 2017). Nos países europeus, apesar de existirem 

diferenças culturais regionais, verifica-se a presença de dinâmicas comuns que 

aproximam os diferentes países para uma cultura europeia comum, de carácter 

supranacional (Liñán & Fernandez-Serrano, 2014). De acordo com Schwartz (2008), a 

proximidade geográfica, política, histórica e económica desempenha um papel central na 

configuração dos valores culturais. Dado que a cultura não é estática (McGrath, 

MacMillan, Yang, & Tsai, 1992) mas muda lentamente ao longo do tempo, no caso da 

europa, mais particularmente da União Europeia, tem-se assistido a um aumento da 

integração e ao esbatimento de diferenças culturais. Deste modo, sendo a cultura europeia 

carateristicamente mais homogénea, é plausível a existência de diferenças significativas, 

quando comparada com culturas de diversas geografias mundiais, caracteristicamente 

heterogéneas, tendo em conta a sua dispersão.  

Quanto aos itens constituintes das dimensões Empresa e Governo, verifica-se que nenhum 

apresenta diferenças significativas entre países europeus e não europeus. Todavia, na 

dimensão Universidade, contatou-se que a variável “Zscore: Intenção empreendedora” 

apresenta diferenças estatisticamente significativas, sendo o valor médio superior para os 
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países não europeus. Assim, o GEM não distingue o empreendedorismo formal e 

informal, pelo que, na amostra constituinte dos países não europeus, temos economias 

como o Chile ou a Argentina, que apresentam um nível muito elevado de 

empreendedorismo informal. Por outro lado, nos países europeus a intenção 

empreendedora mede essencialmente o empreendedorismo formal e, como tal, é plausível 

que apresentem um nível de intensão empreendedora inferior (Galvão et al., 2017). Neste 

seguimento, o relatório GEM 2016/17 refere que a intenção empreendedora tende a ser 

mais elevada em economias impulsionadas pelos fatores e mais baixa em economias 

impulsionadas pela inovação, pelo que, na amostra dos países europeus verifica-se que 

quase a totalidade das economias são orientadas para a inovação (Herrington & Kew, 

2017). 

Com a introdução das variáveis de controlo verifica-se que estas não afetam a relação 

entre as dimensões e os países europeus e não europeus, continuando a dimensão 

Sociedade a ser a única que apresenta valores estatísticos significativamente diferentes. 

Verifica-se, ainda, a existência de relações positivas entre a variável “Zscore: Despesa 

interna bruta em I&D” e a dimensão “Zscore: Governo”, bem como, entre a variável 

“Zscore: Despesa interna bruta em I&D per capita” e as dimensões “Zscore: Governo” e 

“Zscore: Universidade”. A existência destas relações está de acordo com a revisão de 

literatura efetuada anteriormente, dado que, o investimento em I&D, por parte do 

Governo, é um fator central no fomento da inovação e do desenvolvimento económico 

das nações (e.g., Wang et al., 2007; Wu, Tang, & Lin, 2010). Para além de políticas 

diretas de I&D, os Governos, central e local, desenvolvem estratégias de exploração do 

conhecimento, por meio de universidades e centros de investigação, financiando projetos 

de inovação e empreendedorismo (e.g., Vincett, 2010). 

A Figura 20 resume os resultados obtidos, neste primeiro estudo, demonstrando as 

relações entre as variáveis e os países europeus e não europeus. 
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Figura 20 – Resultados do modelo conceptual de investigação: relações entre as variáveis e os países 

europeus e não europeus 

 

Quanto ao segundo estudo efetuado, pela comparação entre quatro países europeus do 

norte (Suécia, Noruega, Finlândia e Holanda) e quatro países europeus do sul (Portugal, 

Espanha, Itália e Grécia), a análise das dimensões revelou que todas as dimensões 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, sendo a média superior, em todas 

as hélices, para os países nórdicos.   

Os resultados da análise individual das dimensões revelaram as variáveis que apresentam 

diferenças estatisticamente significativas entre os países do norte e os países do sul da 

europa. Na dimensão Empresa, os itens “Zscore: Taxa de conhecimento empreendedor” 

e ”Zscore: Disponibilidade de capital de risco” apresentam diferenças estatisticamente 

significativas, sendo a média destas variáveis superior nos países nórdicos. Assim, em 
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consonância com Cavallini et al. (2016), a dimensão empresa assume uma forte influência 

nos países nórdicos, o que poderá estar associado à elevada concentração de empresas 

(parques ciência e tecnologia), formação de clusters, presença de empresas intensivas em 

conhecimento e alta tecnologia e, ainda, à existência de uma empresa relevante na área 

das TIC. Segundo Capello e Lenzi (2017) os países do sul da europa caracterizam-se, 

essencialmente, por uma empresa de cariz tradicional, com uma baixa intensidade em 

conhecimento e tecnologia de ponta. Por outro lado, na perspetiva de Proksch et al. 

(2017), nos países nórdicos, verifica-se uma elevada disponibilidade de capital de risco, 

o que incentiva a inovação e o empreendedorismo.  

No que diz respeito à dimensão Governo, os itens “Zscore: Impostos e burocracia” e 

“Zscore: Proteção da propriedade intelectual” apresentam, igualmente, diferenças 

estatisticamente significativas, apresentando, uma vez mais, os países nórdicos uma 

média superior à dos países mediterrâneos. Nos países nórdicos, o Governo procura, por 

um conjunto de políticas governamentais, incentivar a inovação e o empreendedorismo 

(Cavallini et al., 2016). Essas políticas têm como objetivo garantir o acesso eficiente a 

meios de financiamento, através da disponibilização de capital de risco, bem como, da 

redução de impostos e burocracias. (Proksch et al., 2017; Herrington, 2017). De acordo 

com o GCI 2017/2018 é possível verificar que nos países nórdicos verifica-se claramente 

uma maior proteção da propriedade intelectual (Schwab & Sala-i-Martin, 2017). Para 

Proksch et al. (2017), países onde a propriedade intelectual é efetivamente protegida 

tendem a deter uma maior produção inovadora.  

Na dimensão Universidade, a única variável que apresenta diferenças estatisticamente 

significativas entre os países do norte e do sul da europa  é  a “Zscore: Disponibilidade 

de serviços de investigação e formação”, sendo o valor médio superior nos países 

nórdicos. Os presentes resultados vão ao encontro do estudo efetuado por Makkonen & 

Inkinen (2013), segundo o qual, as regiões mais inovadoras são as que apresentam níveis 

mais elevados de ensino e desenvolvimento económico. Os autores verificaram que os 

países nórdicos se destacam, claramente, face aos países do sul, pela detenção de níveis 

distintos de educação superior, orientada para a excelência científica e difusão do 

conhecimento.  



Capítulo V – Reflexões e Recomendações                                                                                                      . 

Página | 107  

 

Na dimensão Sociedade, os itens " Zscore:  Normas culturais e sociais”, “Zscore: 

Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo” e “Zscore: 

População adulta com ensino superior” apresentam diferenças estiticamente 

significativas, sendo que a média dos países do norte é, uma vez mais, superior á dos 

países do sul. Neste seguimento Liñán e Fernandez-Serrano (2014) referem que apesar da 

europa ser um continente culturalmente semelhante, verificam-se diferentes culturas 

regionais, nomeadamente entre países mediterrâneos e países nórdicos. Segundo este 

estudo ambas as regiões são caracterizadas pelo igualitarismo (prevalência de valores 

como a justiça, liberdade, responsabilidade ou honestidade) e harmonia (prevalência de 

valores como a paz, proteção do meio ambiente), sendo que os países nórdicos se 

distinguem por uma maior autonomia (prevalência de valores como a curiosidade, espírito 

aberto, criatividade ou vida excitante). Pinillos e Reyes (2011) observam que países com 

níveis semelhantes de riqueza exibem diferenças persistentes nos níveis de 

empreendedorismo e inovação, pelo que, este facto advém de diferenças culturais.  

Com a introdução das variáveis de controlo verifica-se que apenas a dimensão Governo 

apresenta diferenças estatisticamente significativas, sendo a média superior para os países 

nórdicos. Relativamente á relação das variáveis de controlo sobre as dimensões verifica-

se a existência de relações positivas entre o Governo e as variáveis “Zscore: Despesa 

interna bruta em I&D”, “Zscore: Despesa interna bruta em I&D per capita” e “Zscore: 

Poupança nacional bruta”. Os presentes resultados são consistentes com (Minkov & 

Hofstede, 2012) que defendem o papel central da cultura no processo de desenvolvimento 

económico. Como se pode ver em Herrington (2017), os países nórdicos são detentores 

de um elevado PIB per capita, o que segundo Proksch et al. (2017) conjugado com uma 

elevada percentagem de despesas governamentais no ensino superior permite aumentar o 

potencial inovador destes países. Por outro lado, para Chorianopoulos (2003) os países 

do sul da europa apresentam uma infraestrutura social e política, diferente da assumida 

pelos restantes países da União Europeia, nomeadamente na configuração da delegação 

de poderes pela administração central nas administrações locais, enfrentando limitações 

na articulação de acordos de governança orientados para o empreendedorismo e a 

inovação.  

A Figura 21 resume os resultados obtidos, neste primeiro estudo, demonstrando as 

relações entre as variáveis e os países do norte e do sul da europa. 
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Figura 21 - Resultados do modelo conceptual de investigação: relações entre as variáveis e os países do 

norte e do sul da europa 

5.2. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

A recente crise económico-financeira, com repercussões à escala mundial, veio abalar 

muitos dos ditames vigentes nas economias modernas, obrigando os decisores políticos e 

a comunidade científica a refletir, uma vez mais, sobre a temática do desenvolvimento 

económico. Neste contexto, os conceitos de inovação e o empreendedorismo ganharam 

particular evidência, com muitos autores a enaltecer os seus papeis decisivos (e.g., 

Galindo, Méndez, & Alfaro, 2010; Amorós et al., 2012; Audretsch & Peña-Legazkue, 

2012; Sánchez, 2013; Casadella & Uzunidis, 2017). Com o intuito de estudar esta relação 
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alguns autores (Carayannis & Campbell, 2009; Cavallini et al., 2016) têm utilizado o 

modelo TH ou QH.  

Com este estudo, procedeu-se à construção do modelo QH, a partir de variáveis de 

inovação e empreendedorismo recolhidas em diferentes bases de dados secundárias 

(GEM, OECD, GCI), ao qual foram adicionadas variáveis de controlo, tendo como 

objetivo apurar a existência de diferenças no funcionamento das hélices quando se 

comparam diferentes regiões multinacionais. 

No primeiro estudo realizado, os resultados demostram que a dimensão Sociedade 

apresenta diferenças significativamente estatísticas, observando-se uma média superior 

para os países não europeus. Deste modo, pode-se concluir que Sociedade tem um papel 

mais relevante nos países não europeus do que nos países europeus. Atendendo às 

variáveis constituintes desta dimensão denota-se, ainda, que as “Normas sociais e 

culturais” e ”Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo” 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, tendo, igualmente, um papel de 

maior relevância nos países não europeus. Esta evidência poderá estar associada ao facto 

da cultura europeia ser caracteristicamente mais homogénea, uma vez que, apesar de se 

registarem diferenças culturais regionais, observarem-se dinâmicas comuns, tais como a 

proximidade geográfica, política, histórica e económica, que determinam uma 

aproximação cultural entre os diferentes países (Liñán & Fernandez-Serrano, 2014).  

Quanto às dimensões Empresa, Governo e Universidade não se registaram quaisquer 

diferenças significativas, com ressalva para a variável “Zscore: Intenção empreendedora” 

que têm maior importância nos países não europeus, relembrando que GEM considera 

tanto o empreendedorismo formal como o informal.  

Neste estudo registou-se que as variáveis de controlo não interferem na dinâmica do 

modelo, notando-se a existência de uma relação positiva entre a dimensão Governo e as 

variáveis “Zscore: Despesa interna bruta em I&D” e “Zscore: Despesa interna bruta em 

I&D per capita” e entre a segunda e a dimensão Universidade. Estas relações poderão ter 

na sua génese a política de investimento em I&D do Governo, que poderá, por uma via 

financiar diretamente a inovação e o empreendedorismo (Wu et al., 2010), ou por outra 

via, transferir verba para a Universidade para que esta possa desenvolver a investigação 

(Vincett, 2010). 
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No segundo estudo efetuado, pela comparação entre os países nórdicos e mediterrâneos, 

os resultados indicam que todas as dimensões aprestam diferenças estatisticamente 

significativas, revelando um maior impacto nos países do norte. Assim, pode-se concluir 

que o modelo QH apresenta uma maior eficácia nos países nórdicos, pelo que todas as 

dimensões contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento económico destes 

países. Observando individualmente as dimensões temos diversas variáveis que 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, constatando-se que todas têm um 

maior impacto nos países nórdicos. 

Na dimensão Empresa destacam-se as variáveis “Zscore: Taxa de conhecimento 

empreendedor” e ”Zscore: Disponibilidade de capital de risco”, o que poderá estar 

relacionado com uma forte concentração de empresas, a existência de clusters ou a com 

a presença de empresas intensivas em conhecimento e tecnologia de ponta (Cavallini et 

al., 2016). No que se refere à dimensão Governo distinguem-se as variáveis “Zscore: 

Impostos e burocracia” e “Zscore: Proteção da propriedade intelectual”. Nos países 

nórdicos assiste-se à adequada implementação de um conjunto de políticas que visam 

incentivar a inovação e o empreendedorismo, tais como, o acesso a meios de 

financiamento, a redução de impostos e burocracia ou uma maior proteção da propriedade 

intelectual (Proksch et al., 2017). Por outro lado, na dimensão Universidade, a variável 

“Zscore: Disponibilidade de serviços de investigação e formação” é a única que se 

distingue, pelo que, nos países nórdicos é possível constatar níveis mais elevados de 

educação superior, claramente vocacionada para a excelência científica e a difusão do 

conhecimento (Makkonen & Inkinen, 2013). Na dimensão Sociedade, denotam-se as 

variáveis "Zscore: Normas culturais e sociais”, “Zscore: Atenção dos meios de 

comunicação social para o empreendedorismo” e “Zscore: População adulta com ensino 

superior”. Segundo Liñán e Fernandez-Serrano (2014), apesar da europa ser um 

continente culturalmente semelhante, verificam-se diferenças culturais regionais. Neste 

sentido, os autores concluíram que os países mediterrâneos e países nórdicos distinguem-

se pelo facto de os segundos registarem uma maior autonomia, ou seja, a prevalência de 

valores como a curiosidade, espírito aberto ou criatividade.  

Por fim, neste segundo estudo, observa-se que as variáveis de controlo interferem na 

dinâmica do modelo, passando a registarem-se diferenças estatisticamente significativas 

unicamente na dimensão Governo. Para este resultado poderá ter contribuído a 
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necessidade de retirar da amostra variáveis de controlo, uma vez que eram superiores ao 

número de dimensões. Observa-se ainda a existência de relações positivas entre o 

Governo e as variáveis “Zscore: Despesa interna bruta em I&D”, “Zscore: Despesa 

interna bruta em I&D per capita” e “Zscore: Poupança nacional bruta”. Para 

Chorianopoulos (2003), os países do sul da europa apresentam uma infraestrutura social 

e política diferente da assumida pelos restantes países da União Europeia. 

Espera-se que esta investigação possa vir a ter implicações futuras, tanto na comunidade 

científica como na comunidade governamental. Ao nível da comunidade científica 

pretende-se reforçar a importância da inovação e do empreendedorismo no 

desenvolvimento económico das nações. Este estudo veio colmatar algumas lacunas 

identificadas anteriormente na literatura, nomeadamente, através da utilização de diversas 

bases de dados (GEM, GCI, OECD); pela abrangência territorial da amostra com a 

comparação entre diferentes regiões multinacionais; por meio do estudo da influência da 

cultura (hélice Sociedade) no desenvolvimento económico; e, por fim, através da 

construção do modelo QH que englobe, adicionalmente, variáveis de controlo com vista 

a medir as características endógenas dos países.  

Ao nível da comunidade governamental, espera-se que este trabalho possa servir para a 

definição de políticas e estratégias que fomentem a inovação e o empreendedorismo, com 

vista a um aumento sustentado do nível de desenvolvimento económico. Neste contexto, 

os governos dos países do sul da europa devem procurar encetar políticas com vista a uma 

diminuição dos impostos e da burocracia de modo a incentivar a criação de novas PME; 

reforçar a proteção da propriedade intelectual; intensificar o investimento no ensino 

superior com vista, por um lado, à formação de quadros altamente qualificados e, por 

outro lado, ao financiamento de projetos de inovação e empreendedorismo que permitam 

a transferência de tecnologia ou incentivar a criação de fundos de capital de risco que 

financiam as PME. A implementação destas políticas irá permitir aos países do sul, o 

esbatimento de diferenças, em termos de nível de desenvolvimento económico, em 

relação aos países nórdicos.  

5.3. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO   

Ao longo desta investigação foram detetadas algumas limitações que importa referir e 

que deverão ser tidas em consideração em futuras investigações deste âmbito. 
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A primeira limitação identificada está relacionada com a subjetividade, dado que, apesar 

de se tomarem todas as precauções, a escolha das variáveis independentes de inovação e 

empreendedorismo e a sua distribuição pelas hélices, bem como, a seleção das variáveis 

de controlo, acarreta alguma discricionariedade.  

A segunda limitação inerente a este estudo passa pelo facto de se verificar uma grande 

heterogeneidade na escala das variáveis em estudo, o que obrigou á uniformização da 

escala, pelo meio da padronização das variáveis. 

A terceira limitação, decorrente da utilização de múltiplas bases de dados, passa pela 

baixa uniformidade quanto aos países que constituem as mesmas. Assim, apenas foram 

selecionados os países que tinham dados disponíveis para todas as variáveis em estudo, o 

que determinou a exclusão de vários países da amostra final, na sua maioria não europeus. 

Este facto determinou que os países europeus tivessem uma maior preponderância maior 

na amostra.  

O facto desta investigação ter estas limitações não significa que este estudo não contribua 

para a literatura existente nas áreas da inovação, empreendedorismo e desenvolvimento 

económico.  

5.4. SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES  

Ao longo desta investigação e através das limitações apresentadas no ponto anterior é 

possível sugerir investigações futuras que possam melhorar e completar este trabalho. 

Considera-se que estas sugestões podem trazer novas evidências sobre a relação entre 

empreendedorismo, inovação e desenvolvimento económico, mais concretamente, sobre 

fatores de inovação e empreendedorismo decisivos para o desenvolvimento económico. 

A primeira sugestão passar por escolher novas variáveis ou acrescentar variáveis às já 

existentes no que toca às quatro dimensões do modelo QH, bem como, selecionar outras 

variáveis de controlo, de modo a verificar se os resultados obtidos são consistentes.  

A segunda sugestão passa por, se possível, utilizar variáveis na mesma escala, o que 

permitirá uma interpretação mais efetiva dos resultados dos testes, no que toca, por 

exemplo, aos valores médios.  

A terceira sugestão, diretamente relacionada com a escolha das variáveis, tem que ver 

com a escolha das bases de dados. Dadas as diferenças dos países constituintes das bases 



Capítulo V – Reflexões e Recomendações                                                                                                      . 

Página | 113  

 

de dados utilizadas nesta investigação, principalmente da OECD, seria interessante 

utilizar outras bases de dados que não limitassem a amostra do estudo. Esta sugestão 

conduziria ao reforço da amostra quanto aos países não europeus, o que, por conseguinte, 

permitiria novas comparações entre regiões, como por exemplo, comparando o continente 

europeu e o continente americano, países europeus e países asiáticos ou ainda países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento. 
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Anexos 

Quadro 42 - Descrição das variáveis do modelo 

Variável Descrição 

Indústria 

Dinâmica do mercado interno Nível de mudança nos mercados de ano para ano. 

Abertura do mercado interno Medida na qual as novas empresas são livres de entrar nos mercados existentes. 

Financiamento para 

empreendedores 

Disponibilidade de recursos financeiros - capital e dívida - para pequenas e médias empresas 

(PMEs) (incluindo subvenções e subsídios). 

Taxa de conhecimento 

empreendedor 

Percentagem da população entre os 18-64 anos que conhecem pessoalmente alguém que 

iniciou um negócio nos últimos 2 anos. 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo 

setor empresarial 

Percentagem da despesa interna bruta em I&D realizada por unidades pertencentes ao setor 

empresarial, que inclui todas as empresas residentes, privadas e públicas. 

Disponibilidade de capital de 

risco  

Facilidade com que os empreendedores iniciantes, como projeto inovadores, mas arriscados, 

conseguem obter financiamento de capital. [1 = extremamente difícil; 7 = extremamente fácil]. 

Governo 

Apoio e políticas 

governamentais 

Medida em que as políticas públicas apoiam o empreendedorismo - o empreendedorismo é 

visto como um questão económica relevante. 

Impostos e burocracia 
Medida em que as políticas públicas apoiam o empreendedorismo - os impostos ou os 

regulamentações são de dimensão neutra ou incentivam novas PMEs. 

Programas governamentais 
Presença e qualidade dos programas que assistem diretamente as PMEs a todos os níveis de 

governo (nacionais, regionais, municipais) 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo 

setor governamental 

Percentagem da despesa interna bruta em I&D realizada por unidades pertencentes ao setor 

governamental, quer sejam unidades pertencentes ao governo central, regional ou local. 

Excluem-se os fundos de segurança social, unidades de ensino superior e instituições sem fins 

lucrativos. As empresas públicas estão incluídas no setor empresarial. 

Investigadores governamentais, a 

tempo integral, no setor 

governamental 

Os investigadores governamentais são profissionais que trabalham para instituições 

governamentais envolvidas na concepção ou criação de novos conhecimentos, produtos, 

processos, métodos e sistemas, bem como na gestão dos projetos em causa. Este indicador é 

medido em cada 1000 pessoas empregadas e em número de investigadores. 

Proteção da propriedade 

intelectual  
Em que medida a propriedade intelectual é protegida [1 = não; 7 = Em grande medida]. 

Universidade 

Edução e formação superior para 

o empreendedorismo 

Medida em que a formação na criação ou gestão das pequenas e médias empresas é 

incorporada no sistema de educação, como o ensino superior, a formação profissional ou 

escolas de gestão. 

Transferência de I&D 
Medida em que a I&D nacional conduzirá e novas oportunidades comerciais e está disponível 

para as PMEs. 

Intenção empreendedora 

Percentagem da população entre os 18-64 anos (excluídos os indivíduos envolvidos em 

qualquer fase de atividade empreendedora) que são empreendedores latentes e tencionam 

iniciar uma atividade económica no espaço de três anos. 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo 

setor de Ensino Superior 

Percentagem da despesa interna bruta em I&D realizada por unidades  pertencentes ao sector 

do ensino superior,  que compreende todas as universidades, faculdades de tecnologia e outras 

instituições que fornecem programas formais de educação terciária, seja qual for a sua fonte de 

financiamento ou de estatuto jurídico. 

Total de pessoal de I&D, 

equivalente a tempo integral, no  

ensino superior  

O pessoal de investigação numa unidade estatística inclui todas as pessoas envolvidas 

diretamente na investigação, seja empregado pela unidade estatística ou colaboradores 

externos totalmente integrados nas atividades de investigação da unidade estatística, bem 

como aqueles que prestam serviços diretos para as atividades de investigação (como gestores 

da investigação, administradores, técnicos e pessoal administrativo). 

Disponibilidade de serviços de 

investigação e formação 

Em que medida são disponibilizados serviços de formação especializados? [1 = não são 

disponibilizados; 7 = amplamente disponíveis]. 

Sociedade 

Normas culturais e sociais 

Medida em que as normas sociais e culturais encorajam ou permitem ações que conduzem 

novos métodos de negócio ou a atividades que podem potencialmente aumentar a riqueza 

pessoal ou o salário. 
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Atenção dos meios de 

comunicação social para o 

empreendedorismo 

Percentagem de população entre os 18-64 anos que concordam com a afirmação de que nos 

países muitas vezes ouvem-se histórias, nos media, sobre negócios bem sucedidos. 

Taxa de investidores informais 
Percentagem de população entre os 18-64 anos que, pessoalmente, fornecem fundos para um 

novo negócio, iniciado por outra pessoa, nos últimos três anos. 

Estatuto do empreendedorismo 

com sucesso 

Percentagem de população entre os 18-64 anos que concordam com a afirmação de que nos 

seus países, os empreendedores de sucesso possuem um estatuto privilegiado. 

População adulta com ensino 

superior 

Percentagem da população com ensino superior é definida como aquela que concluiu o nível 

mais alto de educação, por faixa etária. Isto inclui tanto os programas teóricos que conduzem à 

investigação avançada ou profissões de alta habilidade, como a medicina e mais programas 

vocacionais que conduzem ao mercado de trabalho. 

Percentagem de despesa interna 

bruta, em I&D, realizada pelo 

setor privado sem fins lucrativos 

Percentagem da despesa interna bruta em I&D realizada por unidades pertencentes ao setor 

privado sem fins lucrativos, que compreende todas as instituições sem fins lucrativos ao 

serviço das famílias (non-profit institutions serving households (NPISH)), com exceção das 

que pertencem ao sector do ensino superior. 

Variáves de Controlo 

Despesa interna bruta em I&D Despesa interna bruta em I&D, em % do PIB.  

Despesa interna bruta em I&D 

per capita  
Despesa total em I&D, durante um determinado período, por habitante. 

Produto Interno Bruto  

Produto Interno Bruto (milhões de PPP atual). O PIB é uma medida para a atividade 

econômica. É definido como o valor de todos os bens e serviços produzidos menos o valor de 

quaisquer bens ou serviços utilizados na sua criação. 

População  

Para fins censitários, a população total do país é constituída por todas as pessoas abrangidas 

pelo âmbito do censo. No sentido mais lato, o total pode incluir todos os residentes habituais 

do país ou todas as pessoas presentes no país no momento do censo. Em milhares. 

Total de Emprego  

Compreende todas as pessoas acima de uma idade determinada que, durante um breve período 

de tempo específico, uma semana ou um dia, se encontravam nas seguintes categorias: -

emprego remunerado; - auto-emprego. Em milhares. 

Emprego industrial 
Total de emprego no setor secundário, incluindo indústria transformadora e construção. Em 

milhares. 

Força de Trabalho 

Inclui todos os trabalhadores assalariados e desempregados e exclui as pessoas 

economicamente inativas, como as crianças do pré-escolar, as crianças da escola, os estudantes 

e os pensionistas. Em milhares. 

Poupança nacional bruta 
Poupança nacional bruta,% PIB. Percentagem do rendimento nacional disponível que não é 

afetada à despesa de consumo final.  

Índice de dimensão do mercado 

interno 

A dimensão do mercado interno que é a soma do produto interno bruto mais o valor das 

importações de bens e serviços, menos o valor das exportações de exportações de bens e 

serviços, normalizado em uma escala 1-7 (Melhor). 
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Dados Recolhidos - Média 2007-2015 

 

Quadro 43 - Dados recolhidos: Empresa 

Empresa 

 País 
Dinâmica do 

mercado 

interno 

Abertura do 
mercado 

interno 

Financiamento 
para 

empreendedores 

Taxa de 
conhecimento 

empreendedor 

Percentagem 
de despesa 

interna bruta, 
em I&D, 

realizada 
pelo setor 

empresarial 

Disponibilidade 
de capital de 

risco 

África do 

Sul 
2,99 2,68 2,87 35,24 50,92 3,27 

Alemanha 3,13 3,11 3,04 26,83 67,97 3,38 

Argentina 3,3 2,73 2,21 34,82 26,21 2,06 

Austrália 3,59 3,47 2,88 30,24 58,38 3,76 

Áustria 2,6 3,19 2,66 38,63 69,79 3,16 

Bélgica 2,93 3,43 3,53 24,06 69,39 3,58 

Canadá 3,03 3,47 3,63 30,15 52,38 3,78 

Chile 2,54 2,61 2,55 45,11 33,92 3,38 

China 4,39 2,88 2,91 57,04 74,98 3,48 

Coreia do 

Sul 
4,4 2,6 2,55 39,75 76,6 2,79 

Dinamarca 2,47 2,99 2,68 38,68 66,66 3,37 

Eslováquia 3,02 3 2,74 41,71 39,46 2,99 

Eslovénia 3,35 2,63 2,67 44,53 70,73 2,69 

Espanha 2,71 2,65 2,38 32,64 53,09 2,93 

Estados 
Unidos da 

América 

3,4 2,99 3,22 30,31 70,04 4,42 

Estónia 3,95 3,44 3,29 38,89 49,24 3,57 

Finlândia 3,03 3,01 3,05 46,76 70 4,38 

França 3,06 2,3 2,68 39,02 63,75 3,34 

Grécia 3,14 2,42 2,23 32,12 33,92 2,28 

Holanda 3,14 3,77 3,25 34,4 53,18 4,01 

Hungria 3,38 2,63 2,67 29,85 62,49 2,39 

Irlanda 2,89 3,26 3 36,03 69,14 3,15 

Islândia 3,5 2,94 2,21 59,52 56,31 3,1 

Israel 2,76 2,69 3,4 39,05 83,99 4,39 

Itália 3,28 2,65 2,56 27,46 54,09 2,24 

Japão 4,46 3,08 2,95 18,21 77,17 3,23 

Letónia 2,91 3,12 2,76 36 29,98 2,87 

Luxemburgo 3,18 3,83 3,14 35,63 64,68 4,28 

México 3,07 2,48 2,58 49,78 33,95 2,55 

Noruega 2,93 2,74 2,97 35,94 52,6 4,51 

Polónia 4,46 3,13 3,07 40 35,61 2,73 

Portugal 2,99 2,86 3,07 29,1 48,08 2,8 

Reino Unido 3,26 3,13 3,04 29,04 63,06 3,84 

República 
Checa 

2,78 2,73 2,28 23,46 56,09 2,81 

Roménia 3,39 2,95 2,6 33,64 37,91 2,63 

Rússia 3,12 2,27 2,13 33,75 60,97 2,64 

Singapura 3,24 3,11 3,38 18,07 63,1 4,39 

Suécia 3,66 2,94 2,89 42,32 69,9 4,34 

Suíça 2,68 3,39 3,46 32,03 71,38 3,7 

Turquia 3,73 2,64 2,47 31,9 44,2 2,48 
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Quadro 44 - Dados recolhidos: Governo 

 Governo 

País 
Apoio e 
políticas 

governamentais 

Impostos 
e 

burocracia 

Programas 
governamentais 

Percentagem de 
despesa interna 
bruta, em I&D, 
realizada pelo 

setor 
governamental 

Investigadores 
governamentais, 
a tempo integral, 

no setor 

governamental 

Proteção da 
propriedade 
intelectual 

África do 

Sul 
2,95 2,24 2,24 22,14 2833 5,24 

Alemanha 3,11 2,87 3,8 14,56 51402,04 5,75 

Argentina 2,07 1,67 2,62 42,64 21420 2,56 

Austrália 2,56 2,97 3,01 11,73 8194,46 5,61 

Áustria 2,79 2,88 3,52 4,92 1546,11 5,71 

Bélgica 3,49 2,44 3,36 8,33 3224,65 5,35 

Canadá 3,37 3,46 3,53 9,75 9202,86 5,58 

Chile 2,99 3,04 3,08 6,55 522,6 3,79 

China 3,33 2,96 2,9 17,23 258989,5 3,9 

Coreia do 

Sul 
3,43 2,74 3,25 11,81 20806,72 4,33 

Dinamarca 3,04 3,07 3,23 2,39 1238,43 5,69 

Eslováquia 2,43 2,44 2,49 28,99 2911,41 3,81 

Eslovénia 2,51 2,25 2,83 16,83 1914 4,33 

Espanha 2,7 2,54 3,12 19,02 22009,88 4,21 

Estados 

Unidos da 

América 

2,92 2,62 2,88 11,86   5,32 

Estónia 2,79 3,79 3,62 10,01 535,49 4,8 

Finlândia 3,52 3,33 3,1 8,72 4362,32 6,23 

França 3,19 2,9 3,24 14,3 27491,98 5,79 

Grécia 2,12 1,94 2,15 26,32 4941,25 3,94 

Holanda 2,52 2,97 3,14 15,81 4456 5,63 

Hungria 2,19 1,89 2,42 17,58 4825,56 3,97 

Irlanda 3,22 3,04 3,58 5,26 508,44 5,61 

Islândia 2,85 3,66 2,96 13,31 386,06 5,3 

Israel 2,42 2,04 2,75 1,86 490,12 4,6 

Itália 2,31 1,76 2,38 13,65 18876,06 3,9 

Japão 3,34 2,62 2,95 8,53 31682,44 5,59 

Letónia 2,75 2,73 2,99 25,38 711,78 3,78 

Luxemburgo 4,03 4,07 4,35 23,11 669 5,92 

México 3,02 2,33 3,23 33,92 7789,22 3,4 

Netherlands 3,12 3,46 3,52 11,97 7726,18 5,85 

Polónia 3,18 2,35 3,03 30,96 13435,29 3,65 

Portugal 2,89 2,57 3,13 6,94 2216,66 4,56 

Reino Unido 3,08 2,81 2,87 8,4 8093,15 5,73 

República 

Checa 
1,94 2,04 2,24 20,59 6569,28 3,96 

Roménia 2,56 2,49 2,64 39,85 6132,22 3,26 

Rússia 2,38 2,1 2,12 30,48 146421,7 2,76 

Singapura 3,53 4,05 3,57 10,55 1780,37 6,16 

Suécia 2,87 2,67 3,13 4,29 2133 5,85 

Suíça 3,52 3,77 3,74 0,75 452,2 6,12 

Turquia 2,75 2,42 2,5 11,12 5834,72 3,19 
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Quadro 45 - Dados recolhidos: Universidade 

 Universidade (UNI) 

País 

Edução e 
formação superior 

para o 
empreendedorismo 

Transferência 
de I&D 

Intenção 
empreendedora 

Percentagem 
de despesa 

interna bruta, 
em I&D, 
realizada 

pelo setor de 
Ensino 

Superior 

Total de 
pessoal de 

I&D, 
equivalente 

a tempo 
integral, no  

ensino 

superior 

Disponibilidade 
de serviços de 
investigação e 

formação 

África do Sul 2,75 2,28 12,62 25,63 13567,91 4,53 

Alemanha 2,92 2,94 5,91 17,47 121949,3 6,02 

Argentina 3,38 2,59 24,18 29,47 23995,5 4,3 

Austrália 3,31 2,77 11,35 27,07 70968,15 5,29 

Áustria 3,03 2,87 7,32 24,87 15995,52 5,77 

Bélgica 3,44 3,18 8,3 21,56 22654,45 5,83 

Canadá 3,69 3,13 12,38 37,39 66635,71 5,53 

Chile 3,06 2,33 40,43 38,41 6225,58 4,63 

China 3,19 2,87 24,68 7,79 301443,2 4,38 

Coreia do Sul 2,87 2,86 12,9 10,08 70298,59 4,78 

Dinamarca 2,69 2,65 5,77 30,55 18530,16 5,58 

Eslováquia 3,06 2,23 15,37 31,35 9545,96 4,4 

Eslovénia 2,9 2,56 10,04 12,38 2565,89 4,57 

Espanha 2,69 2,53 6,63 27,72 77590,31 4,71 

Estados 
Unidos da 
América 

3,16 2,81 9,93 13,91   5,78 

Estónia 3,38 3,28 15,57 39,21 2744,18 4,81 

Finlândia 2,98 2,89 6,88 20,61 16239,21 5,81 

França 2,99 2,57 14,98 20,61 107184,7 5,57 

Grécia 2,71 2,37 10,94 38,71 22690,22 3,77 

Holanda 3,63 3,21 7,05 34,85 33111,45 6,02 

Hungria 3,06 2,49 12,95 18,32 8063,67 4,04 

Irlanda 3,14 3,06 8,22 25,6 7331,78 5,04 

Islândia 3,37 2,85 14,36 28,93 1037,48 5,01 

Israel 3,28 2,99 16,04 12,91 9905,44 4,95 

Itália 2,92 2,54 8,24 29,06 74203 4,75 

Japão 2,97 3,17 3,11 12,82 198138,2 5,55 

Letónia 3,4 2,47 16,71 44,64 3419,11 4,13 

Luxemburgo 3,74 3,71 13,16 12,21 658,07 4,92 

México 3,5 2,68 19,78 28,47 22617,85 4,33 

Noruega 2,9 2,95 6,27 31,58 12238 5,4 

Polónia 2,75 2,49 19,41 33,18 43155,69 4,75 

Portugal 3,17 3,02 12,91 38,48 24432,09 4,7 

Reino Unido 2,97 2,66 6,76 26,46 173590,2 5,74 

República 
Checa 

2,5 2,21 13,83 22,85 14901,55 5,07 

Roménia 3,13 2,68 19,01 21,91 8703,11 3,82 

Rússia 2,88 2,1 2,94 8,36 114993,7 4,04 

Singapura 3,23 3,04 13,09 26,35 14573,8 5,4 

Suécia 2,77 2,74 9,25 25,62 20001 5,78 

Suíça 3,73 3,83 7,69 26,16 24363,03 6,35 

Turquia 3,03 2,54 18,43 44,68 35461,61 4,14 
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Quadro 46 – Dados recolhidos: Sociedade 

Sociedade 

País 

Normas 

culturais e 
sociais 

Estatuto do 

empreendedorismo 
com sucesso 

Atenção dos meios 

de comunicação 
social para o 

empreendedorismo 

Taxa de 

investidores 
informais 

População 
adulta 

com 
ensino 

superior 

Percentagem 
de despesa 

interna bruta, 
em I&D, 

realizada 
pelo setor 

privado sem 
fins 

lucrativos 

África do 

Sul 
2,72 71,72 72,68 2,33 5,64 1,31 

Alemanha 2,86 77,03 49,8 3,04 24,63   

Argentina 3,18 65,98 70,14 3,94   1,68 

Austrália 3,74 68,32 71,22 4,1 37,83 2,85 

Áustria 2,45 73,62 57,12 4,69 18,74 0,42 

Bélgica 2,64 52,08 44,92 2,98 30,49 0,72 

Canadá 4,13 69,92 68,65 6,08 50,65 0,48 

Chile 3,02 68,08 57,53 13,47 19,5 21,12 

China 3,38 74,83 76,69 7,16 9,68   

Coreia do 

Sul 
3,53 68,52 60,41 3,74 35,97 1,51 

Dinamarca 2,81 76,79 30,95 2,68 32,81 0,4 

Eslováquia 2,44 63,93 54,56 7,88 18,48 0,2 

Eslovénia 2,35 72,92 57,06 3,51 22,58 0,07 

Espanha 2,67 57,39 44,15 3,35 26,76 0,18 

Estados 

Unidos da 
América 

4,25 70,55 66,64 5,25 40,34 4,2 

Estónia 3,99 62,17 43,65 7,23 35,02 1,54 

Finlândia 2,98 85,6 68,67 3,23 33,32 0,67 

França 2,3 70,24 44,25 3,84 25,71 1,35 

Grécia 2,58 68,62 38,45 3,15 21,59 1,06 

Holanda 3,57 67,14 59,52 3,02 29,3   

Hungria 2,46 71,14 31,2 3,58 20,6   

Irlanda 3,46 80,95 64,41 3,46 33,61   

Islândia 4,02 67,07 75,92 6,93 37,09 2,54 

Israel 4,61 75,03 51,52 4,01 44,36 1,25 

Itália 2,55 69,22 45,29 2,33 12,67 3,2 

Japão 2,78 52,88 58,27 1,35 34,51 1,48 

Letónia 3,17 64,18 58,6 6,75 26,08   

Luxemburgo 3,02 69,2 41,3 6,21 35,16   

México 3,24 56,66 46,92 7,79 15,49 3,66 

Noruega 2,98 72,99 64,36 4,2 32,38   

Polónia 3,11 58,71 55,75 3,72 21,33 0,24 

Portugal 2,76 65,9 61,28 2,46 14,3 6,5 

Reino Unido 3,18 76,53 52,34 2,15 35,88 2,08 

República 

Checa 
2,11 48,22   7,25 16,15 0,46 

Roménia 2,78 69,95 56,99 4,35   0,33 

Rússia 2,67 60,62 44,62 1,64 58,12 0,2 

Singapura 3,22 61,93 76,91 3,52     

Suécia 3,19 70,34 61,02 5,88 30,15 0,19 

Suíça 3,57 70,55 54,68 5,07 34,57 1,72 

Turquia 3,11 77,74 59,36 7,25 12,34   
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Quadro 47 – Dados recolhidos: Variáveis de Controlo 

Variáveis de Controlo 

País 

Despesa 

interna 

bruta em 

I&D 

Despesa 

interna 

bruta em 

I&D per 

capita 

Produto 

Interno Bruto 
População 

Total de 

Emprego 

Força de 

Trabalho 

Emprego 

industrial 

Poupança 

nacional 

bruta 

Índice de 

dimensão 

do 

mercado 

interno 

África do 

Sul 
0,79 94,96 636637,4 51230,38 14475,72 19119,55 10156,81 15,22 4,75 

Alemanha 2,75 1165,02 3409780 80726,67 41642 41654,38 30411,22 23,98 5,83 

Argentina 0,56 107,26 785341,6 40746,38 17291,32 18750,47   23,58 4,82 

Austrália 2,17 933,41 981634,4 22597,09 11262,86 11823,66 8228,05 23,86 5,03 

Áustria 2,79 1243,58 373905,1 8420,53 4159,13 4261,11 3175,72 24,84 4,35 

Bélgica 2,19 911,05 453193,9 10945,33 4504,2 4871,63 3099,49 21,46 4,47 

Canadá 1,8 744,44 1437415 34379,19 17653,77 18681,1 13118,89 21,37 5,33 

Chile 0,36 71,41 341914,2 17291,22 7324,45 7857,4 5373,64 23,05 4,2 

China 1,77 190,59 14106547 1347697 762715 782422,5   51,17 6,7 
Coreia do 

Sul 
3,7 1163,75 1549066 49687 24430,17 25291,88 19793,57 31,57 5,35 

Dinamarca 2,89 1277,43 245629,1 5569,11 2827,11 2949,29 1874,11 23,74 4,01 

Eslováquia 0,71 187,76 139420,1 5412,05 2210,81 2699,87 1736,47 20,89 3,67 

Eslovénia 2,12 622,67 59770,97 2047,29 956,01 1024,9 776,39 23,36 3,12 

Espanha 1,29 422,87 1522159 46348,37 19328,34 23117,91 14579,57 19,79 5,35 
Estados 

Unidos da 

América 
2,75 1391,13 15819309 311964,2 145792,4 156118,1 101339,3 13,38 7 

Estónia 1,6 398,3 32752,43 1328,28 601,89 687,02 455,96 24,17 2,66 

Finlândia 3,42 1368,31 216021,7 5387,63 2514,66 2702,77 1774,47 21,7 3,97 

França 2,18 814,33 2439962 65276,33 27161,78 28992,29 18686,16 18,73 5,67 

Grécia 0,72 196,63 305130,5 11024,49 4409,97 4931,85 3404,82 9,43 4,33 

Holanda 1,84 857,16 774776,4 16666,22 8802,89 8892,61 6305,11 26,62 4,79 

Hungria 1,2 275,55 225129,3 9956,4 4087,95 4286,41 3135,89 19,32 3,96 

Irlanda 1,5 688,07 221016,2 4557,93 1965,45 2200,04 1461,17 16,49 3,83 

Islândia 2,32 983 13468,7 321,08 173,84 183,42 124,17 11,03 2,11 

Israel 4,19 1298,66 242388,4 7776,42 3536,51 3516,47 2281,27 20,58 4,09 

Itália 1,25 443,28 2127786 60000,27 24786,79 24948,06 18459,4 17,61 5,53 

Japão 3,42 1201,63 4473328 127636 65016,45 66164,63 52975,72 24,2 6,14 

Letónia 0,61 126,15 42399,24 2077,5 916,05 1054,1 705,14 22,13 2,91 

Luxemburgo 1,46 1308,48 47417,04 522,09 370,24 382,87 290,35 24,99 2,62 

México 0,51 81,92 1863246 115560,6 46791,51 49812,41 39290,54 22,46 5,45 

Noruega 1,67 1027,96 304910,5 4952,78 2653,56 2645,17 1712,52 37,81 4,09 

Polónia 0,78 175,06 843515,8 38378,11 15571,61 17223,33 12274,72 18,14 4,9 

Portugal 1,38 376,38 286890 10503,49 4761,53 5395,47 3629 12,24 4,18 

Reino Unido 1,66 623,43 2369290 63218,33 29838,33 31893,3 21539,61 12,83 5,69 
República 

Checa 
1,59 472,24 306659,6 10482,84 5104,69 5268,4 4101,22 22,25 4,17 

Roménia 0,47 80,93 350906,3 20292,67 8950,86 9472,37 7812,02 20,29 4,27 

Rússia 1,07 243,55 3273658 143382,6 70974,78 75684,78 53518,33 27,22 5,64 

Singapura 2,19 1567,55 381381,4 5154,78 3185,36 3222,23 2797,35 45,99 4,07 

Suécia 3,3 1435,14 412693,9 9456,51 4609 5020,42 3056,44 26,09 4,38 

Suíça 2,85 1565,45 443850,8 7929,85 4674,79 4864,79 3528,08 33,36 4,3 

Turquia 0,86 148,05 1290684 73895,09 23645,56 26456,33 20270,45 16,77 5,16 
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Na amostra, a variável “Dinâmica do mercado interno” apresenta um valor médio de 3,25, com uma 

dispersão de valores de 16%, com um mínimo de 2,47 e um máximo de 4,46, com a distribuição de valores 

a verificar-se principalmente entre 2,5 e 4,5 e os valores superiores a 4 são outliers, correspondente ao 

Japão, Polónia, Coreia e China, casos extremos que estão fora da distribuição normal de valores. 

 

Figura 23– Gráfico de Frequências e Box Plot: Abertura do mercado interno 

 
 Na amostra, a “Abertura do mercado interno” apresenta um valor médio de 2,95, com uma dispersão de 

valores de 13%, com um mínimo de 2,27 e um máximo de 3,83, com a distribuição de valores a verificar-

se principalmente entre 2,0 e 3,5. 
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Figura 22 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Dinâmica do mercado interno 

Figura 24– Gráfico de Frequências e Box Plot: Financiamento para empreendedores 
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Na amostra, a variável “Financiamento para empreendedores” apresenta um valor médio de 2,84, com uma 

dispersão de valores de 14%, com um mínimo de 2,13 e um máximo de 3,63, com a distribuição de valores 

a verificar-se principalmente entre 2,0 e 3,5. 

 

Na amostra, a variável “Taxa de conhecimento empreendedor” apresenta um valor médio de 35,54%, com 

uma dispersão de valores de 25%, com um mínimo de 18,07% e um máximo de 59,52%, com a distribuição 

de valores a verificar-se principalmente entre 25% e 50%, sendo os valores superiores a 50 outliers, 

correspondente à Islândia e China. 

 

 

Na amostra, a “Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor empresarial” apresenta 

um valor médio de 57,13%, com uma dispersão de valores de 26%, com um mínimo de 26,21% e um 

máximo de 83,99%, com a distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 30% e 80%. 
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Figura 25– Gráfico de Frequências e Box Plot: Taxa de conhecimento empreendedor 

Figura 26– Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada 

pelo setor empresarial 
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Figura 27 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Disponibilidade de capital de risco 

 

Na amostra, a variável “Disponibilidade de capital de risco” apresenta um valor médio de 3,29, com uma 

dispersão de valores de 21%, com um mínimo de 2,06 e um máximo de 4,51, com a distribuição de valores 

a verificar-se principalmente entre 2 e 4,5. 

 

 

Figura 28 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Apoio e políticas governamentais 

 

Na amostra, a variável “Apoio e políticas governamentais” apresenta um valor médio de 2,89, com uma 

dispersão de valores de 16%, com um mínimo de 1,94 e um máximo de 4,03, com a distribuição de valores 

a verificar-se principalmente entre 2 e 3,75. 

 

Figura 29 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Impostos e burocracia 
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Na amostra, a variável “Impostos e burocracia” apresenta um valor médio de 2,75, com uma dispersão de 

valores de 22%, com um mínimo de 1,67 e um máximo de 4,07, com a distribuição de valores a verificar-

se principalmente entre 1,75 e 3,5. 

 

Figura 30 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Programas governamentais 

 

Na amostra, o “Programas governamentais” apresenta um valor médio de 3,03, com uma dispersão de 

valores de 16%, com um mínimo de 2,12 e um máximo de 4,35, com a distribuição de valores a verificar-

se principalmente entre 2,0 e 3,75. 

 

 

Figura 31 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada 

pelo setor governamental 

 

Na amostra, a variável “Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor 

governamental” apresenta um valor médio de 15,56%, com uma dispersão de valores de 66%, com um 

mínimo de 0,75%e um máximo de 42,64%, com a distribuição de valores a verificar-se principalmente 

entre 0% e 35%. 
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Figura 32 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Investigadores governamentais 

 

Na amostra, a variável “Investigadores governamentais” apresenta um valor médio de 18326, com uma 

dispersão de valores de 254%, com um mínimo de 386,06 e um máximo de 258989,54, com a distribuição 

de valores a verificar-se principalmente entre 0 e 30000, sendo os valores superiores a 20000 outliers, 

correspondentes à China, Rússia, Alemanha, Japão, França, Espanha, Argentina e Coreia. 

 

Figura 33 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Proteção da propriedade intelectual 

 

Na amostra, a “Proteção da propriedade intelectual” apresenta um valor médio de 4,77, com uma dispersão 

de valores de 22%, com um mínimo de 2,56 e um máximo de 6,23, com a distribuição de valores a verificar-

se principalmente entre 3 e 6. 

 

Figura 34 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Edução e formação superior para o empreendedorismo 
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Na amostra, variável “Edução e formação superior para o empreendedorismo” apresenta um valor médio 

de 3,11, com uma dispersão de valores de 10%, com um mínimo de 2,50 e um máximo de 3,74, com a 

distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 2,6 e 3,8. 

 

Figura 35 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Transferência de I&D 

 

Na amostra, a variável “Transferência de I&D” apresenta um valor médio de 2,78, com uma dispersão de 

valores de 14%, com um mínimo de 2,10 e um máximo de 3,83, com a distribuição de valores a verificar-

se principalmente entre 2,0 e 3,25, sendo os valores superiores a 3,5 outliers, correspondentes à Suíça e 

Luxemburgo. 

 

 

Figura 36 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Intenção empreendedora 

 

Na amostra, a variável “Intenção empreendedora” apresenta um valor médio de 12,63, com uma dispersão 

de valores de 55%, com um mínimo de 2,94 e um máximo de 40,43, com a distribuição de valores a 

verificar-se principalmente entre 5 e 20, sendo o valor superior outlier, correspondente ao Chile. 
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Figura 37 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada 

pelo setor de Ensino Superior 

 

Na amostra, a variável “Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor de Ensino 

Superior” apresenta um valor médio de 25,71%, com uma dispersão de valores de 38%, com um mínimo 

de 7,79 e um máximo de 44,68, com a distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 10 e 40. 

 

Figura 38 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Total de pessoal de I&D, equivalente a tempo integral, 
no  ensino superior 

 

Na amostra, a variável “Total de pessoal de I&D, equivalente a tempo integral, no ensino superior” 

apresenta um valor médio de 46887, com uma dispersão de valores de 136%, com um mínimo de 658,07 e 

um máximo de 301443,18, com a distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 0 e 90000, 

sendo os valores superiores a 120000 outliers, correspondentes à China, Japão e Reino Unido. 

 

Figura 39 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Disponibilidade de serviços de investigação e formação 
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Na amostra, a “Disponibilidade de serviços de investigação e formação” apresenta um valor médio de 5,00, 

com uma dispersão de valores de 14%, com um mínimo de 3,77 e um máximo de 6,35, com a distribuição 

de valores a verificar-se principalmente entre 4 e 6. 

 

Figura 40 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Normas culturais e sociais 

 

Na amostra, a variável “Normas culturais e sociais” apresenta um valor médio de 3,09, com uma dispersão 

de valores de 19%, com um mínimo de 2,11 e um máximo de 4,61, com a distribuição de valores a verificar-

se principalmente entre 2,25 e 3,75, sendo o valor superior outlier, correspondente a Israel. 

 

Figura 41 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Atenção dos meios de comunicação social para o 

empreendedorismo 

 

Na amostra, a variável “Atenção dos meios de comunicação social para o empreendedorismo” apresenta 

um valor médio de 68,13%, com uma dispersão de valores de 12%, com um mínimo de 48,22%e um 

máximo de 85,60%, com a distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 60% e 80%, sendo o 

valor inferior outlier, correspondente à República Checa. 
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Figura 42 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Taxa de investidores informais 

 

Na amostra, a variável “Taxa de investidores informais” apresenta um valor médio de 56,35%, com uma 

dispersão de valores de 21%, com um mínimo de 30,95%e um máximo de 76,91%, com a distribuição de 

valores a verificar-se principalmente entre 40% e 60%. 

 

 

Figura 43 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Estatuto do empreendedorismo com sucesso 

 

Na amostra, a variável “Estatuto do empreendedorismo com sucesso” apresenta um valor médio de 4,61%, 

com uma dispersão de valores de 50%, com um mínimo de 1,35% e um máximo de 13,47%, com a 

distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 2% e 8%, sendo o valor inferior outlier, 

correspondente ao Chile. 
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Figura 44 – Gráfico de Frequências e Box Plot: População adulta com ensino superior 

 

Na amostra, a variável “População adulta com ensino superior total” apresenta um valor médio de 27,94%, 

com uma dispersão de valores de 41%, com um mínimo de 5,64% e um máximo de 58,12%, com a 

distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 10% e 40%. 

 

Figura 45 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada 

pelo setor privado sem fins lucrativos 

 

Na amostra, a variável “Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, realizada pelo setor privado sem 

fins lucrativos apresenta um valor médio de 2,12%, com uma dispersão de valores de 183%, com um 

mínimo de 0,07% e um máximo de 21,12%, com a distribuição de valores a verificar-se principalmente 

entre 0% e 5%, sendo os valores superiores a 5% outliers, correspondentes ao Chile e Portugal. 

 

Figura 46– Gráfico de Frequências e Box Plot: Despesa interna bruta em I&D 
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Na amostra, a variável “Despesa interna bruta em I&D” apresenta um valor médio de 1,82%, com uma 

dispersão de valores de 55%, com um mínimo de 0,36% e um máximo de 4,19%, com a distribuição de 

valores a verificar-se principalmente entre 0,5% e 3,5%. 

 

Figura 47– Gráfico de Frequências e Box Plot: Despesa interna bruta em I&D per capita 

 

Na amostra, a variável “Despesa interna bruta em I&D per capita” apresenta um valor médio de 707,11$, 

com uma dispersão de valores de 70%, com um mínimo de 71,41$ e um máximo de 1576,55$, com a 

distribuição de valores a verificar-se em toda a gama de valores. 

 

 

Figura 48 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Produto Interno Bruto 

 

Na amostra, a variável  “Produto Interno Bruto” apresenta um valor médio de 1 628 774 milhões, com uma 

dispersão de valores de 201%, com um mínimo de 13468 milhões e um máximo de 15 819 308 milhões, 

com a distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 0 e 3 000 000 milhões, sendo os valores 

superiores a 4 000 000 milhões outliers, correspondentes ao USA, China e Japão. 
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Figura 49 – Gráfico de Frequências e Box Plot: População 

 

Na amostra, a variável “População” apresenta um valor médio de 71 270 milhares, com uma dispersão de 

valores de 301%, com um mínimo de 321 milhares e um máximo de 1 347 697 milhares, com a distribuição 

de valores a verificar-se principalmente entre 0 e 400 000 milhares, sendo os valores superiores a 130 000 

milhares outliers, correspondentes à China, USA e Rússia. 

 

 

Figura 50– Gráfico de Frequências e Box Plot: Total de Emprego 

 

Na amostra, a variável “Total de Emprego” apresenta um valor médio de 36 042 milhares, com uma 

dispersão de valores de 335%, com um mínimo de 173 milhares e um máximo de 762 715 milhares, com a 

distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 0 e 50 000 milhares, sendo os valores superiores 

a 50 000 milhares outliers, correspondentes à China, USA, Rússia e Japão. 
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Figura 51 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Força de Trabalho 

 

Na amostra, a variável “Força de Trabalho” apresenta um valor médio de 37 664 milhares, com uma 

dispersão de valores de 329%, com um mínimo de 183 milhares e um máximo de 782 422 milhares, com a 

distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 0 e 50 000 milhares, sendo os valores superiores 

a 50 000 milhares outliers, correspondentes à China, USA, Rússia e Japão. 

 

Figura 52: – Gráfico de Frequências e Box Plot: Emprego industrial 

 

Na amostra, a variável “Emprego industrial” apresenta um valor médio de 13 086 milhares, com uma 

dispersão de valores de 153%, com um mínimo de 124 milhares e um máximo de 101 339 milhares, com a 

distribuição de valores a verificar-se principalmente entre 0 e 20 000 milhares, sendo os valores superiores 

a 40 000 milhares outliers, correspondentes ao USA, Rússia e Japão. 
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Figura 53 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Poupança nacional bruta 

 

Na amostra, a variável “Poupança nacional bruta” apresenta um valor médio de 22,84%, com uma dispersão 

de valores de 36%, com um mínimo de 9,43% e um máximo de 51,17%, com a distribuição de valores a 

verificar-se principalmente entre 10% e 30%, sendo os valores superiores a 35% outliers, correspondentes 

à China, Singapura e Noruega. 

 

 

Figura 54 – Gráfico de Frequências e Box Plot: Índice de dimensão do mercado interno 

 

Na amostra, a variável “Índice de dimensão do mercado interno” apresenta um valor médio de 4,57 com 

uma dispersão de valores de 23%, com um mínimo de 2,11 e um máximo de 7,00, com a distribuição de 

valores a verificar-se principalmente entre 3,5 e 6,0. 

 

Quadro 48 - Estatísticas de consistência interna: Empresa 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,549 6 
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Quadro 49 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Empresa 

 

Correlação Item-Total 

Corrigida 

Alfa de Cronbach 

sem o item 

Zscore: Dinâmica do mercado interno ,037 ,614 

Zscore: Abertura do mercado interno ,432 ,435 

Zscore: Financiamento para empreendedores ,572 ,361 

Zscore: Taxa de conhecimento empreendedor -,129 ,677 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor empresarial 
,383 ,460 

Zscore: Disponibilidade de capital de risco ,602 ,344 

 

Quadro 50 - Estatísticas de consistência interna: Empresa 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,677 5 

 

Quadro 51 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Empresa 

 

Correlação Item-Total 

Corrigida 

Alfa de Cronbach 

sem o item 

Zscore: Dinâmica do mercado interno ,005 ,793 

Zscore: Abertura do mercado interno ,516 ,587 

Zscore: Financiamento para empreendedores ,701 ,496 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 
realizada pelo setor empresarial 

,417 ,632 

Zscore: Disponibilidade de capital de risco ,615 ,540 

 

Quadro 52 - Estatísticas de consistência interna: Governo 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,480 6 

 

Quadro 53 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Governo 

 

Correlação Item-Total 

Corrigida 

Alfa de Cronbach 

sem o item 

Zscore: Apoio e políticas governamentais ,748 ,111 

Zscore: Impostos e burocracia ,704 ,143 

Zscore: Programas governamentais ,677 ,163 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor governamental 
-,494 ,750 

Zscore: Investigadores governamentais, a tempo 

integral, no setor governamental 
-,095 ,597 

Zscore: Proteção da propriedade intelectual ,371 ,361 

 

Quadro 54 - Estatísticas de consistência interna: Governo 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,902 4 
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Quadro 55 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Governo 

 

Correlação Item-Total 

Corrigida 

Alfa de Cronbach sem o 

item 

Zscore: Apoio e políticas governamentais ,771 ,876 

Zscore: Impostos e burocracia ,825 ,856 

Zscore: Programas governamentais ,826 ,856 

Zscore: Zscore: Proteção da propriedade 

intelectual 
,699 ,902 

 

Quadro 56 - Estatísticas de consistência interna: Universidade 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,172 6 

 

Quadro 57 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Universidade 

 

Correlação Item-

Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 

sem o item 

Zscore: Edução e formação superior para o 

empreendedorismo 
,510 -,329(a) 

Zscore: Transferência de I&D ,435 -,235(a) 

Zscore: Intenção empreendedora -,152 ,332 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor de Ensino Superior 
-,102 ,291 

Zscore: Total de pessoal de I&D, equivalente a tempo 

integral, no  ensino superior 
-,203 ,367 

Zscore: Disponibilidade de serviços de investigação e 

formação 
,121 ,102 

(a) O valor é negativo devido a uma covariância média negativa entre os itens. 

 

Quadro 58 - Estatísticas de consistência interna: Universidade 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,730 3 

 

Quadro 59 - Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Universidade 

 

Correlação Item-Total 

Corrigida 

Alfa de Cronbach sem 

o item 

Zscore: Edução e formação superior para o 

empreendedorismo 
,481 ,726 

Zscore: Transferência de I&D ,816 ,296 

Zscore: Disponibilidade de serviços de 
investigação e formação 

,406 ,809 

 

 

Quadro 60 - Estatísticas de consistência interna: Sociedade 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,532 6 
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Quadro 61 – Correlação item-total e efeito da eliminação de cada item: Sociedade 

 

Correlação Item-

Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 

sem o item 

Zscore: Normas culturais e sociais ,550 ,331 

Zscore: Estatuto do empreendedorismo com sucesso ,120 ,556 

Zscore: Atenção dos meios de comunicação social para o 

empreendedorismo 
,345 ,458 

Zscore: Taxa de investidores informais ,348 ,450 

Zscore: População adulta com ensino superior ,120 ,561 

Zscore: Percentagem de despesa interna bruta, em I&D, 

realizada pelo setor privado sem fins lucrativos 
,221 ,514 

 

Quadro 62 – Correlação de Pearson: Relações entre as quatro dimensões em análise (Governo, Empresa, 

Universidade e Sociedade) e as variáveis de controlo 

N=40  
Zscore: 

Empresa 

Zscore: 

Governo 

Zscore: 

Universidade 

Zscore: 

Sociedade 

Zscore: Despesa 

interna bruta em 

I&D 

Coef. Correlação  0,636(**) 0,457(**) 0,469(**) 0,182 

Valor de prova (p) 0,000 0,003 0,002 0,261 

Zscore: Despesa 

interna bruta em 

I&D  

 per capita 

Coef. Correlação  0,690(**) 0,684(**) 0,658(**) 0,224 

Valor de prova (p) 0,000 0,000 0,000 0,164 

Zscore: Produto  

Interno Bruto 

Coef. Correlação  0,254 -0,009 0,034 0,218 

Valor de prova (p) 0,114 0,956 0,835 0,176 

Zscore: População 
Coef. Correlação  0,180 -0,032 -0,045 0,169 

Valor de prova (p) 0,266 0,845 0,781 0,298 

Zscore: Total de  

Emprego 

Coef. Correlação  0,191 -0,018 -0,034 0,170 

Valor de prova (p) 0,237 0,912 0,833 0,294 

Zscore: Força de  

 Trabalho 

Coef. Correlação  0,189 -0,021 -0,037 0,170 

Valor de prova (p) 0,242 0,899 0,819 0,293 

Zscore: Emprego  

industrial 

Coef. Correlação  0,047 -0,136 -0,044 0,053 

Valor de prova (p) 0,780 0,414 0,791 0,752 

Zscore: Poupança  

 nacional bruta 

Coef. Correlação  0,362(*) 0,314(*) 0,256 0,159 

Valor de prova (p) 0,022 0,048 0,111 0,326 

Zscore: Índice de  

dimensão do 

mercado interno 

Coef. Correlação  0,062 -0,145 -0,083 -0,056 

Valor de prova (p) 0,704 0,372 0,609 0,733 

* p < 0,05 ** p < 0,01. 

 


