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Resum
mo
Esta avaaliação tem por
p objetivo
o estimar o impacto dos Sistemas dee Incentivos ao investimento nas
empresaas do Quadro
o de Referên
ncia Estratégica Nacional 2007‐2013 (SI QREN).
O impacto dos SI QREN
Q
é avaaliado tendo
o em conta 50 variáveiis de desem
mpenho emp
presarial,
organizaadas em 11 dimensões:: investimen
nto, crescimeento, situação financeirra, qualificaçções dos
recursoss humanos, inovação, internacionaalização, co
ompetitividad
de, ecoeficiêência, iguald
dade de
género, qualidade do
d emprego
o e distribuiçção de rend
dimentos no seio das em
mpresas. Paara tal, o
estudo rrecorreu a várias
v
fontess de dados com
c
informaação ao níve
el da empressa, disponibilizadas à
equipa d
de avaliação através do INE, de modo
o a preservarr o segredo estatístico.
e
Os dados disponívveis revelam
m que, em média, ass empresas apoiadas pelos SI QR
REN têm
caracterrísticas distin
ntas das não
o apoiadas an
ntes ainda de
d o apoio te
er tido lugar. Em particular, os SI
QREN teendem a privvilegiar emp
presas com práticas
p
de negócios
n
maiis sofisticadaas e financeiiramente
robustass. Para estim
mar os impaactos dos SII QREN torna‐se assim necessário isolar os efeeitos dos
apoios p
públicos facee a outros faatores deterrminantes do
o desempen
nho das emp
presas, o que é feito
neste esstudo com reecurso a méttodos estatíssticos de avaliação contraafactual.
Os resultados obtid
dos sugerem
m que os SI QREN têm um impacto
o positivo so
obre o deseempenho
empresaarial nos seguintes dom
mínios: invesstimento, crrescimento, produtividade, qualificaação dos
recursoss humanos, inovação e internacion
nalização. Em
m muitos destes domín
nios a dimeensão do
impacto
o aumenta ao
a longo doss anos. Não foram iden
ntificados efeeitos sistemáticos relevaantes na
situação
o financeira das empressas, nos ráciios de rentaabilidade, ne
em na ecoefficiência. Em
mbora se
registe u
um aumento
o do volume de trabalhadores com contratos
c
sem
m termo nass empresas apoiadas,
a
aumentaa também a incidência de contrato
os temporárrios. Os resu
ultados suge
erem que os
o apoios
conduzeem a um au
umento doss ganhos méédios dos trrabalhadoress. Para algu
uns instrumeentos de
política específicos e para váários subgru
upos de em
mpresas deteetam‐se impactos positivos na
promoçãão da igualdade de género.
Vários d
dos resultado
os obtidos reevelam que os impactos dos SI QREN
N tendem a ser mais exp
pressivos
junto dee empresas que têm maiores
m
dificculdades no acesso a financiamento. Em particcular, os
SI QREN são mais eficazes
e
na produção
p
dee resultados por cada euro
e
de fund
dos públicoss quando
apoiam empresas que não são abrangidas por outros instrumento
i
s de políticaa de compettitividade
empresaarial (nomeadamente as linhas de créédito bonificcado e garantido).
A análisse por sistem
mas de incen
ntivos e porr conjuntos de
d empresass com caraccterísticas esspecíficas
leva a cconcluir quee diferentes tipologias desempenha
d
am um papeel relevante na prosseccução de
diferenttes objetivos para diferen
ntes tipos dee empresa. A heterogeneeidade dos im
mpactos corrresponde
em largaa medida ao que é esperrado de cada sistema de incentivos.
Finalmente, a comparação enttre empresaas apoiadas que benefiiciaram de diferentes níveis
n
de
intensidade de incentivo sugeree que intenssidades relattivamente reeduzidas con
nduzem a reesultados
mais favvoráveis em termos
t
de cu
usto‐eficáciaa para a geneeralidade dass variáveis de
e resultado.
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Abstract
This evaaluation aimeed to estimaate the impaact of SI QREEN – a set en
nterprise of support
s
mecchanisms
funded by the EU Cohesion
C
Policy in Portu
ugal under the National Strategic Re
eference Fraamework
2007‐20
013 – on the performancee of treated firms.
The imp
pact of SI QREN was asseessed with reegard to 50 variables
v
outcome variables, organizzed in 11
dimensions of firm
m performance: investment, grow
wth, financiaal situation, human resources
qualificaations, innovvation, intern
nationalizatio
on, competittiveness, eco
o‐efficiency, gender equality, job
quality, intra‐firm in
ncome distriibution. Theese analyses were madee possible byy the merging of an
unpreceedented set of
o firm‐level information, gathered frrom differen
nt institutionaal sources.
The available data show
s
that, on
o average, treated
t
and non‐treated
d firms preseent very diffferent ex
ante characteristicss. In particular, SI QREN
N is biased towards
t
mo
ore sophisticcated and financially
robust ffirms. In ord
der to account for these selection
n biases the impacts were estimateed using
matchin
ng methods and
a related bias‐correctio
b
on procedures.
We estim
mated that SI
S QREN had a positive and statisticaally significan
nt impact on firm perform
mance in
the following dom
mains: invesstment, gro
owth, productivity, hu
uman capitaal, innovation, and
internattionalization.. In many of these areaas, the stren
ngth of the impact increeases over time.
t
No
relevantt systematic effects weree identified on
o firms’ financial situattion, on proffitability ratio
os, or on
eco‐efficciency. Altho
ough there iss an increasee in the num
mber of workkers with perrmanent con
ntracts in
treated firms, the incidence
i
off temporary contracts also
a
increase
es. There is also an inccrease in
average wages. Forr some specific policy in
nstruments and
a for vario
ous subgrou
ups of treateed firms,
there arre positive im
mpacts on gender equalitty.
The imp
pacts of SI QR
REN tend to be strongerr in firms thaat face highe
er obstacles in accessing external
finance. In particular, SI QREN iss more cost‐effective wh
hen supporting firms that are not covered by
other bu
usiness comp
petitiveness policy instru
uments (notaably subsidize
ed and guaraanteed crediit lines).
The anaalysis by ince
entive system
ms and sets of companies with speecific charactteristics lead
ds to the
conclusion that diffferent typolo
ogies play a relevant ro
ole in the pu
ursuit of diffferent objecctives for
different types of co
ompanies. Th
he heterogen
neity of impacts largely correspondss to what is expected
e
from eacch incentive system.
Finally, tthe compariison betweeen supported
d firms that benefited frrom differen
nt levels of incentive
i
intensityy suggests th
hat relativelyy low intenssities lead to
o more cost‐‐effective ressults for most of the
outcomee variables.
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1. Inttrodução
O presente documento correspo
onde ao relatório final daa Avaliação do
d Impacto dos
d Fundos Europeus
E
Estruturrais e de Inveestimento (FFEEI) no Deseempenho das Empresas, que teve po
or objetivo estimar
e
o
impacto
o dos Fundoss Europeus Estruturais e de Investim
mento (FEEI) no desemp
penho das empresas
e
apoiadas, tendo porr referência o
os objetivos das políticass públicas so
ob análise. Mais
M especificcamente,
pretende‐se aferir os
o efeitos do
os apoios do
os Sistemas de
d Incentivos ao investim
mento nas empresas
e
(SI) do Q
Quadro de Referência
R
Esstratégica Nacional 2007
7‐2013 (QREEN) através de
d uma avalliação de
naturezaa contrafactu
ual.
O relató
ório está esstruturado de
d acordo com o previssto no Cade
erno de Enccargos da avaliação.
Começa‐se por desccrever brevem
mente os Sisstemas de Incentivos do QREN (SI QR
REN) e o conttexto em
que a sua
s implemeentação teve lugar (cap
pítulo 2). A descrição dos
d SI QREN
N visa evideenciar os
impacto
os esperadoss dos instru
umentos de política sob
b análise e os elementos fundameentais da
sequênccia causal qu
ue vai da su
ua implemen
ntação, passsando pelas alterações visadas
v
ao nível
n
dos
recursoss e comportaamentos dass empresas apoiadas, atté aos resulttados desejados no deseempenho
empresaarial. A análise do contexxto em que se deu a imp
plementação
o permite te
er em conta possíveis
especificcidades do período
p
espeecífico de im
mplementaçãão, que poderão condicionar a valid
dade dos
resultad
dos noutros contextos. Para
P
além da descrição do objeto da
d avaliação
o e do seu contexto,
c
apresentam‐se brevemente os objetivos
o
esp
pecíficos e do
o âmbito do estudo (capíítulo 3).
ulo 4, a disscussão da metodologiaa de avaliaçção. Os méttodos contraafactuais
Segue‐see, no capítu
utilizado
os são descrritos de mo
odo não téccnico, visand
do permitir a leitores in
nformados mas
m não
especialistas a comp
preensão da lógica que lh
hes subjaz e da justificaçção para as opções
o
tomaadas pela
equipa a este nível.. São tambéém brevemente apresentados alguns elementoss essenciais à leitura
dos resu
ultados apressentados no capítulo segguinte.
O capítu
ulo 5 constittui a parte central destte relatório, apresentando as respo
ostas às questões de
avaliação, centradas sobre a eficácia
e
dos SI QREN, a heterogen
neidade e sustentabilid
s
dade dos
impacto
os, e a relação
o entre resultados obtidos e custos.
Por fim apresentam‐se as princiipais conclussões do estudo e as reco
omendações que delas decorrem
d
para a conceção, a implementaçção a avaliação dos incen
ntivos às empresas financiados peloss FEEI em
Portugal.
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2. En
nquadram
mento e co
ontexto do
os SI QREN
Os sisteemas de ince
entivos ao investimento
o nas empreesas constitu
uem o princcipal instrum
mento de
política pública de promoção
p
daa competitivvidade empresarial em Portugal
P
cofinanciado peelos FEEI.
No âmb
bito do QREEN 2007‐201
13 vigoraram
m três SI – o Sistema de Incentivvos à Investigação e
Desenvo
olvimento Teecnológico (SSI I&DT), o Siistema de Incentivos à Qualificação
Q
e Internacion
nalização
de PMEE (SI QPMEE) e o Sisttema de In
ncentivos à Inovação (SI
( Inovação
o) – repressentando
conjuntaamente maiis de metad
de dos fundos alocadoss à Agenda Fatores de Competitividade do
QREN. N
No seu conju
unto, os SI do
d QREN ap
poiaram pertto de 10 miil projetos, permitindo
p
m
mobilizar
cerca dee 8.1 mil millhões de eurros de investtimento, a que
q correspo
ondem cercaa de 7 mil miilhões de
euros dee investimen
nto elegível total e 3.3 miil milhões dee euros de incentivo público.
Os SI do
o QREN destinaram‐se a apoiar
a
projettos nas regiõ
ões do Contin
nente1, repreesentando as regiões
do Objetivo Converggência – Norrte, Centro e Alentejo – perto
p
de 90%
% do fundo aprovado
a
(veer Tabela
1). O financiamento e gestão do
os SI do QREN
N ficou a cargo do PO Fatores de Com
mpetitividade (POFC)
e dos cinco PO Reggionais do Continente,
articulados através da Rede de Incentivos QR
C
REN, cuja
coorden
nação esteve
e a cargo da Comissão
C
Diretiva do PO
OFC (de acord
do com a Reesolução do Conselho
C
de Minisstros n.º 162
2/2007, de 1
12 de outub
bro). A afetaçção dos apo
oios por PO foi
f feita, reggra geral,
nos segu
uintes termo
os: os investimentos realizados nas reegiões de Lissboa e Algarvve foram financiados
pelos PO
O Regionais respetivos; nas restanttes três regiões o POFC
C assegurou o financiam
mento de
projetoss de médias e grandes empresas, enquanto
e
oss PO Regionaais do Norte
e, Centro e Alentejo
financiaram os projeetos de micro e pequen
nas empresas nas regiõees respetivass. Para além dos PO,
estiveram envolvido
os na gestão
o dos SI do QREN um cconjunto de agências pú
úblicas – deesignadas
neste âm
mbito por Organismos In
ntermédios (designadam
mente IAPMEEI, TP, AICEP
P e ANI) – em
m que as
Autoridaades de Gestão
G
dos PO delegaaram um conjunto
c
de
e competências (relaccionadas,
nomead
damente, com a análise dos projeto
os, a contratação dos apoios
a
e o acompanham
a
mento da
execução).
TTabela 1 – Distribuição regional
r
dos projetos apoiados peloss SI QREN, 2008‐2013 (%
%)

Norte
Centro
Lisboa
Alentejo
o
Algarve
Multireggiões
Total

Projetos apoiaados

Inve
estimento Totaal

49%
31%
4%
8%
3%
5%
100%

39%
37%
3%
11%
2%
7%
100%

mento Elegível
Investim
T
Total
41%
36%
3%
11%
2%
7%
100%
1

Incentivo
o Total
43%
%
33%
%
3%
11%
%
1%
8%
100%
%

Fonte: Sisteema de monitorizzação do QREN, tratamento
t
próprrio

1

No âmb
bito do QREN vigoraram
v
nas Regiões Autónomas dos Açorres e da Madeira sistemas dee incentivos àss empresas
distintos d
dos SI que são alvo
a de análise no contexto de
esta avaliação.
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Os princípios orien
ntadores e as regras gerais
g
dos SI do QREN
N foram esstabelecidos pelo já
mencion
nado Decreto‐Lei n.º 287
7/2007 (hab
bitualmente referido com
mo enquadraamento naciional dos
SI), ond
de se apreseentam como
o objetivos dos SI (Artº 4º): o acréscimo da produtividaade e da
competiitividade dass empresas, o desenvollvimento terrritorial, a in
nternacionallização da economia
e
nacional, o aumento
o do investim
mento empre
esarial e o fo
omento da co
ooperação. Estes
E
objetivos gerais
foram p
posteriormen
nte traduzidos em objettivos mais detalhados
d
n documen
nos
ntos regulam
mentares
específiccos a cada um dos SI do QREN. A Tabela 2 sintetiza os
o objetivos explicitados nesses
documeentos para caada um dos SI,
S bem como
o as respetivvas tipologiass/modalidades de projeto.

Tabelaa 2 – Objetivvos e tipologias dos SI do
o QREN
Objetivos exp
plicitados noss regulamento
os

SI I&DT

SI QPME

SI Inovaçção

Inten
nsificar o esforço nacional de
d I&DT e a crriação de
m vista ao aum
mento da
novos conhecimentos com
presas, promo
ovendo a
competitividade das emp
o entre estas e as entidadess do SCT.
articulação
Promover a compeetitividade dass empresas através do
aumento da produtividade
p
e, da flexibilidade e da
capaacidade de ressposta e prese
ença ativa dass PME no
merrcado global, por via do invvestimento em
m fatores
dinâmico
os da competittividade.
Promover a inovação no tecido
t
empressarial e o
d sua orientação para os mercados
m
reforço da
intern
nacionais, bem
m como o estíímulo ao
mpreendedorrismo qualificaado e ao invesstimento
em
estruturaante em novas áreas com potencial
p
cresccimento.

T
Tipologias/mo
odalidades dee projeto
 Projetos In
ndividuais
 Projjetos em Coprromoção*
 Vale
V I&DT
 Nú
úcleos/Centros de I&DT
 Projetos Mobilizadores*
 I&DTT coletiva*
 Projetos In
ndividuais
 Projetos de Coo
operação*
 Valee Inovação
 Projetos Co
onjuntos*
 Inovação Produtiva
 Projetos do Regime Especial
 Projetos de
d Interesse Esstratégico
 Empreend
dedorismo
Q
Qualificado

* Tipologias/modalidade
es de projetos de
d natureza coleetiva e/ou colaborativa

d apoio direeto às empresas, sob a forma
f
de
De uma forma gerall, os SI consistem em insstrumentos de
cofinancciamento daas despesas de investim
mento em caapacidade produtiva, em
m atividadess de I&D
e/ou em
m “fatores dinâmicos de competitiviidade” (Prop
priedade industrial; Criaçção, Moda e Design;
Organizaação, Gestão
o, TIC e Eco
onomia Digittal; Qualidad
de; Ambientte; Consultoria para a In
novação;
Certificaação; Diveersificação e Eficiên
ncia Energgética; Co
omercializaçãão e ma
arketing;
Internaccionalização; Responsab
bilidade social e segurança e saú
úde no trab
balho, Iguald
dade de
Oportun
nidades).
Embora os projetos de empresas indivviduais sejaam largameente predominantes entre
e
os
investim
mentos apoiaados (tanto em
e número de projetos como em montantes
m
dee incentivo), algumas
das tipo
ologias/modaalidades de projeto
p
prevvistas nos SI (assinaladass na Tabela 2 com um asterisco)
a
visam aapoiar iniciaativas conjuntas e consórcios liderados por empresas, ou
o mesmo projetos
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promovidos e/ou liiderados po
or associações empresariais ou enttidades do sistema científico e
tecnológgico (SCT). Nestes
N
últimos casos, oss projetos ap
poiados envo
olvem um conjunto alarrgado de
entidadees empresariais e não em
mpresariais.
Importa realçar também a especcificidade do
os apoios a p
projetos simp
plificados de inovação e de I&D –
os cham
mados “Vale inovação” e “Vale I&DTT”. Os “Valees” consistem
m na concesssão às PMEEs de um
apoio sim
mplificado e de montantte reduzido visando
v
a aquisição de se
erviços de co
onsultoria, dee apoio à
inovação
o ou à I&DT a entidades especializad
das, em particular as quee integram o Sistema Cieentífico e
Tecnológico Nacionaal (SCTN). Um
m propósito essencial do
os “Vales” consiste em esstimular a prrocura de
serviços avançados por parte d
das PME, beem como incentivar a aproximação
a
o entre emp
presas de
pequenaa e média dimensão e as entidad
des do SCTN
N, assumind
do que estee tipo de reelação e
colaboraação pode constituir
c
um
m elemento
o crucial de reforço da competitividade das empresas
e
portuguesas.
os aspetos de
d natureza regulamentar, os três SI
S diferem entre
e
si pelo
o tipo de
Para aléém de outro
despesaas de investimento quee apoiam de
e forma preedominante: o SI I&DT foi concebido para
cofinancciar despesass relacionadaas com as attividades de I&D (incluind
do despesas com pessoaal técnico
do prom
motor, aquissição de pattentes, matéérias‐primas e compone
entes para in
nstalações piloto
p
ou
protótip
pos, assistência técnica e científica, equipamentto científico e técnico e software esspecífico,
etc.); o SSI QPME visaa cofinanciarr investimenttos das PMEE em fatores dinâmicos de
d competitivvidade; e
o SI Ino
ovação prevêê o cofinancciamento a projetos
p
de empresas de
d qualquer dimensão, incluindo
i
despesaas com aquisição de máquinas
m
e equipamenttos na áreaa da produçção, para além dos
chamados fatores diinâmicos de competitivid
dade.
Dada a sua incidência em projetos com uma forte co
omponente de
d investimeento em cap
pacidade
produtivva, que resullta em volum
mes médios mais
m elevado
os de investim
mento por projeto,
p
o SI Inovação
que representa quase ¾ do inveestimento ellegível mobilizado pelos SI do QREN, apesar de envolver
apenas 1
1/5 dos projetos e das empresas apo
oiadas. Por contraste, o SI
S QPME representa pertto de 2/3
das emp
presas e das operações aprovadas,
a
m não maiss de 15% do investimento
mas
o elegível e do
d fundo
validado
o. Já o SI I&D
DT apresentaa um peso equilibrado nos vários ind
dicadores referidos. Valee a pena,
porém aassinalar, qu
ue os valorees globais ap
presentados para cada um dos trêês SI são forrtemente
influenciados por dois grupos de
d tipologiass de apoio com
c
caracteerísticas a esste nível opo
ostas: os
Vales In
novação e I&
&DT (já refeeridos acimaa), cujos mo
ontantes méédios de apo
oio por projjeto não
chegam a 25 mil euros; e as várrias tipologiaas de apoio de naturezaa contratual (projetos em
m regime
especial, de interessse estratégico e transitad
dos do QCA III),
I cujos mo
ontantes méd
dios de invesstimento
do projeeto variam en
ntre 15 e 125
5 milhões dee euros (ver Tabela
T
A.1 em anexo).
Os apoios concedid
dos no âmbiito dos SI asssumem a forma
f
de incentivos reeembolsáveis ou não‐
reembolsáveis. Os incentivos não‐reembo
olsáveis são geralmentee aplicados a projetos de I&D,
despesaas em formaçção de recurrsos humano
os no âmbito
o dos projeto
os de investimento produtivo, ou
a incenttivos de mon
ntantes de m
menor dimensão. No caso
o dos incentivos reembo
olsáveis, os prazos
p
de
financiamento variam entre cincco e dez anos, envolvend
do períodos de carência de capital dee dois ou
três ano
os (variando em
e função da
d tipologia e da naturezaa dos projeto
os).
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Os monttantes de inccentivos são definidos co
omo proporçção do total de
d despesas elegíveis do
o projeto,
podendo
o variar entre 15% e 75
5% em função do tipo de
d investimeento, da classe de dimeensão da
empresaa, do envolvvimento de entidades do SCTN, enttre outros faatores de majoração.
m
O limites
Os
máximos de incenttivo a atribu
uir em cadaa caso são definidos
d
no
os enquadraamentos naccionais e
comunittários, sendo
o calculadoss em Equivaalente de Subvenção Bruta
B
(ESB; ou seja, o valor do
incentivo, convertid
do em subsíd
dio não reem
mbolsável, se
s aplicável, atualizado para o mom
mento da
concessãão).
Assim, o
os SI propo
orcionam às empresas beneficiáriass o acesso a financiam
mento em co
ondições
particulaarmente favo
oráveis, por comparação
o com aquelaas que tipicaamente enfreentam nos m
mercados
de crédito (especialm
mente no caso das PME). Este aspeto
o revelou‐se crucial ao lo
ongo de gran
nde parte
do perío
odo de imple
ementação do
d QREN. Dee facto, a paartir do finall de 2008 (na sequência da crise
financeira internacio
onal) e espeecialmente depois
d
de 20
010 (após o início da criise da zona euro) as
empresaas portugueesas passaraam a enfren
ntar fortes restrições no
n acesso ao
a crédito bancário,
b
traduzin
ndo‐se em taxas
t
de juro substanccialmente mais
m
elevadas e em maaiores exigências de
garantiaas por parte das instituiçções bancárias. Como see pode ver nas
n Figuras 1 e 2, tais reestrições
mantiveeram‐se a nívveis elevadoss até 2015.

Figura 1 ‐ Taxas de juro
j
de novo
os empréstim
mos
a empresas não finance
eiras (%)

Figura 2 ‐ Perrcentagem de empresas com
limitaçções ao inve
estimento

Fonte: Banco
B
de Portugal

Fonte: INE

o económico
o refletiu‐se na gestão dos SI, a qual procurou acomodar
A alteração drástica do contexto
(
critério
os de seletiviidade e metaas de desempenho) ao papel
p
que
alguns aaspetos regulamentares (e.g.,
os SI deesempenharaam enquanto opção inccontornável de financiam
mento para muitas emp
presas no
período em questão
o.
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3. Oss objetivos e âmbitto da avaliiação
O objetiivo primordial da presen
nte avaliação
o consiste em
m estimar oss impactos dos
d SI do QREN e das
bem como a relação
suas várrias tipologiaas à luz dos objetivos
o
de política que lhes estão subjacentes,
s
entre oss impactos esstimados e o custo das in
ntervenções respetivas.
Embora os docume
entos regulamentares exxplicitem a intenção de
e contribuir para a prod
dução de
efeitos que se fazzem sentir a diferentees escalas ((empresas individuais,
i
grupos de agentes
económ
micos, conjunto do tecido
o económico regional e nacional),
n
o âmbito
â
destaa avaliação restringe‐
se à anáálise dos imp
pactos nas fases do proce
esso de transformação do
d tecido pro
odutivo que são mais
diretamente afetadaas pelas intervenções em
m causa – maais especificaamente, ao nível
n
do deseempenho
das emp
presas apoiad
das.
As dimensões de desempenho das
d empresass que serão aanalisadas in
ncluem: a intternacionalizzação das
empresaas; a produttividade; a criação de emprego e, em particu
ular, de emprego qualifficado; a
incorporração e valorização de attividades de I&DT; a sob
brevivência das
d empresass; a competitividade.
Estas dim
mensões con
nstam do Caaderno de En
ncargos como aspetos ceentrais da an
nálise a realizar. Para
além das dimensõess referidas, a equipa de avaliação
a
pro
opôs‐se aferir eventuais impactos do
os apoios
ao nível das empressas em dimeensões como
o: a ecoeficiêência; a igualdade de gén
nero; a qualidade do
emprego
o; e a distrib
buição de ren
ndimentos.
É sabido
o que os imp
pactos dos incentivos àss empresas podem diferrir em função das caractterísticas
dos ben
neficiários, podendo
p
tam
mbém apresentar difereenças em função dos te
erritórios ab
brangidos
(decorreentes, por exemplo, de condições distintas
d
do contexto de
e negócios em
e cada região). Por
consegu
uinte, a pressente avaliaçção pretend
de também aferir a heterogeneidad
de dos impaactos das
políticass. Esta inforrmação poderá constitu
uir um elem
mento útil para
p
a introdução de eventuais
e
ajustamentos estraatégicos e/o
ou operacionais das in
ntervenções, na medida em que permite
identificcar as medid
das específiccas de política pública e os perfis de
d beneficiários para oss quais a
eficácia das interven
nções – e a sua relação com os cusstos respetivvos – é maiss favorável, à luz das
dimensõ
ões de impaccto sob análise.
Finalmente, importaa referir quee entre os objetivos
o
da avaliação in
ncluem‐se também: a divulgação
das prááticas de avaliação
a
co
ontrafactual, a capacitaação de váários tipos de atores para o
desenvo
olvimento deeste tipo de análises, bem como a disseminação
d
o dos resultaados desta avaliação,
não apeenas junto do
os stakeholders mais direetos dos SI, mas
m de um público
p
mais alargado inccluindo a
comunid
dade académ
mica e de avaaliadores, a comunicação
c
o social e os cidadãos
c
em
m geral.
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4. Me
etodologiia da Avalliação
O elemeento essenciaal e distintivo da presentte avaliação consiste na aplicação de
e métodos de análise
contrafaactual à avaliiação de imp
pactos dos in
ncentivos às empresas.
e
A implementaação desses métodos
foi preccedida de um
u esforço de explicittação e aprrofundamentto da teoria da mudaança das
interven
nções em cau
usa, bem como de um trrabalho exau
ustivo de traatamento e análise
a
descrritiva dos
dados a utilizar nas estimações de impactoss. Nas secçõees seguintes apresentam
m‐se de formaa sucinta
os aspettos fundameentais das trêês fases do trrabalho referridas.

4.1. Exp
plicitação e aprofunda
amento da teoria
t
da mudança
m
A teoria da mudançaa correspond
de neste con
ntexto ao enttendimento sobre os objjetivos dos SSI e sobre
os proccessos causaais através dos
d quais se
s espera que estes incentivos pú
úblicos produzam as
mudançças desejadass no tecido p
produtivo. A teoria da mu
udança aqui adotada con
nstitui a basee sobre a
qual asssentam algum
mas das opçções metodo
ológicas maiss relevantes – desde a escolha
e
dos métodos
de estim
mação e daas variáveis relevantes, passando pela
p
seleção
o das dimen
nsões de an
nálise de
heterogeneidade do
os impactos, até à seleção
o das dimensões a realçaar na análisee dos resultad
dos.
O proceesso de expllicitação e aprofundame
a
ento da teoria da mudaança no âmbito desta avaliação
a
decorreu ao longo dos primeirros dois meeses do projjeto, tendo constituído um dos prropósitos
fundameentais de três eventoss que tiveraam lugar neeste período: um workkshop meto
odológico
(realizad
do a 16‐17 de
d novembro
o de 2017), um
u seminário de lançam
mento (a 17/11/2017) e um
u focus
group co
om especialistas em sisttemas de inccentivos (a 29/11/2017)
2
). Dessas inte
erações resu
ultou um
entendim
mento partilhado sobree os objetivo
os fundamentais dos SII, distinguind
do‐se dois níveis
n
de
análise:
i)

os ao nível ag
gregado, que incluem: aumentar
a
o peso
p
na econ
nomia das attividades
Objetivo
baseadaas no conheccimento e tecnologia, e dirigidas
d
a prrocuras interrnacionais dinâmicas;
e aumeentar o emp
prego, o valor acrescentado, a pro
odutividade e a compettitividade
internaccional da eco
onomia portu
uguesa.

ii)

Objetivo
os ao nível microeconóm
m
mico, que incluem: reforççar as compeetências inteernas das
PME; au
umentar as atividades
a
dee inovação e internacionaalização das empresas; aumentar
o emprreendedorism
mo qualificaado; reforçaar as interaações entre atores do sistema
nacional de inovaçãão; e aumen
ntar a comp
petitividade das empressas cujas estratégias
estão alinhadas com
m os objetivos de política pública aqui listados.

Estes ob
bjetivos são prosseguido
os através dos
d SI propo
orcionando às
à empresass e outras entidades
e
beneficiárias o acessso a financiiamento em condições mais favoráveis do que as que tipicamente
os, sob a
enfrentaam, ou que não
n consegu
uem obter dee todo, nos mercados
m
de
e crédito (em
m alguns caso
forma de incentivos não reembo
olsáveis). Dee modo a asssegurar que as despesas realizadas com
c
base
nos recu
ursos financeeiros assim p
proporcionad
dos contribueem para os objetivos
o
listados, o acessso aos SI
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está sujeeito a vários mecanismoss de seleção dos promottores e dos projetos,
p
estaabelecidos nos vários
documeentos regulam
mentares relevantes (en
nquadramentto nacional dos SI, regulamentos específicos
a cada SI, avisos de abertura de concurso
o e outros documentos
d
s normativoss e orientad
dores). O
essenciaal da teoria da
d mudança dos SI consiste na descrição da sequência de processos cau
usais que
vai desd
de a conceçãão das políticas – incluindo a elabo
oração dos documentos
d
regulamenttares e a
decisão sobre a afe
etação dos recursos dissponíveis – à produção dos resultados esperad
dos. Esta
sequênccia encontra‐‐se sintetizad
da na Figura 3 e será disccutida em maior detalhe de seguida.

Figgura 3 – Sequ
uência causaal de efeitos decorrentess dos incentiivos

Os docu
umentos reggulamentaress do SI estab
belecem os critérios de elegibilidad
de dos prom
motores e
das tipo
ologias de invvestimento, delimitam as
a despesas elegíveis
e
parra apoio, esp
pecificam os critérios
de seleçção de projetos, definem
m a fixação de
d metas e o
os prazos para a sua con
ncretização por
p parte
dos beneficiários, beem como as penalizações em que estes podem incorrer caso
o as metas nãão sejam
cumprid
das. Estes mecanismos constituem
c
elementos
e
d
definidores
essenciais
e
do
o modo atraavés dos
quais oss SI pretendeem contribuir para as traansformaçõees desejadass no tecido produtivo
p
po
ortuguês,
sendo pois o ponto de
d partida paara a constru
ução da teorria da mudan
nça dos SI.
os SI a consid
derar diz resspeito aos sectores de atividade
a
Uma priimeira dimensão de seleetividade do
económ
mica elegíveiss para apoio
o. Como regra geral, os
o SI do QR
REN são dirigidos a pro
ojetos de
investim
mento das in
ndústrias exxtrativa e trransformado
ora, da prod
dução de en
nergia, do comércio
c
(apenas PME), do tu
urismo (alojaamento, resttauração, alu
ugueres de automóveis,
a
agências de viagens,
atividades recreativaas, etc.), doss transportees rodoviário
os e da logísttica, da reco
olha e tratam
mento de
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resíduoss sólidos e águas residuaais, dos serviços de tecn
nologias de in
nformação, e serviços téécnicos e
de conssultoria às empresas.
e
Sãão tipicamen
nte excluído
os dos SI do
o QREN (com
m algumas exceções
e
pontuaiss) projetos que
q se inserrem nos secttores da agrricultura e pescas
p
(que são objeto de
d apoio
através de fundos fo
ora do âmbito do QREN), da construçção, engenhaaria civil e atividades imo
obiliárias,
dos transportes feerroviários, aéreos e aquáticos,
a
d
das
atividad
des postais, das atividades de
telecom
municação e difusão,
d
dos serviços financeiros, do
os serviços coletivos
c
e dos serviços pessoais.
p
Embora várias destas exclusõ
ões decorraam dos reegulamentos comunitários, não reefletindo
necessariamente op
pções de políítica pública nacionais, a delimitação do âmbito sectorial
s
dos projetos
elegíveiss permite identificar
i
u
uma
orientaação favorávvel aos invvestimentos em “atividades de
produçãão de bens e serviçoss transacionáveis ou in
nternacionalizáveis, bem
m como em
m outras
atividades de serviçços e de disstribuição qu
ue contribuaam para o desenvolvime
d
ento daquelles”, que
constitui outro dos princípios orrientadores dos SI (alíneea m) do artºº4 do enquaadramento nacional).
n
Na prática, os SI do
o QREN inciidiram forte
emente em projetos de investimentto na indústtria, que
represen
ntam cerca de 70% do incentivo
i
concedido (segguem‐se os projetos em
m setores do
o turismo
com 12%
%, de serviço
os intensivos em conhecimento com 10% e o com
mércio com 4%).
4
Dentro de cada secttor de ativid
dade, os SI procuraram
p
privilegiar projetos emp
presariais com certas
caracterrísticas. Em particular,
p
a análise dos documentos regulamen
ntares sugere
e que os SI do
d QREN
visam apoiar projettos de empresas com condições
c
fiinanceiras e organizacio
onais razoavvelmente
robustass, cujas estraatégias de negócios asseentam no refforço do con
nhecimento e das competências,
na inovaação e/ou naa internacion
nalização. Esttas orientaçõ
ões refletem
m‐se em váriaas normas do
os SI, tais
como:








a imposição
o de requisitos mínim
mos quanto
o à organizzação, autonomia finan
nceira e
competênciaas dos promotores dos projetos
p
a ap
poiar;
restrições quanto à eleggibilidade dee projetos qu
ue visam a mera
m
expansãão ou reprod
dução de
atividades produtivas sem conteúdo de conhecimeento avançado, inovaação ou
internacionaalização2;
não elegibilidade de deespesas em ativo fixo corpóreo nãão afeto a áreas produ
utivas ou
operacionaiss;
valorização de projetoss inseridos em estratéggias empressariais coereentes, aposttadas na
diferenciaçãão face à con
ncorrência, no
n aumento do emprego
o qualificado e no crescim
mento da
produtividad
de, do valor acrescentad
do, do volum
me de vendass e das exporrtações, com
m recurso
a capitais prróprios;
dotação esp
pecífica para projetos de investimentto em atividaades de I&D empresarial, por via
de um SI esp
pecificamentte vocacionado para essee tipo de ativvidades (o SI I&DT).

2

Estas restrições foram aligeiradas ao longo do período do QREN, procurando reesponder às cre
escentes dificuldades das
empresas em obter finan
nciamento paraa investimento produtivo atraavés do sistemaa bancário e do
o mercado de ccapitais em
geral.
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Segundo
o a lógica subjacente
s
a SI, o acesso aos incentivos por
aos
p parte dee empresas com as
carateríssticas acima descritas, viisando financiar projetoss alinhados com
c
as priorridades identtificadas,
leva as empresas a canalizar mais
m
recurso
os para as atividades
a
de inovação, internacion
nalização,
colaboraação em rede e empreen
ndedorismo,, face ao quee fariam na ausência dos incentivos.. Um dos
pressupostos centraais dos SI consiste precissamente na noção de qu
ue os apoioss devem pro
omover a
realizaçãão de um níível de invesstimento privvado superio
or ao que existiria na ausência do incentivo
i
(efeito d
de adicionalid
dade ou de incentivo3).
Indepen
ndentemente
e da verificação do “efeito de incentivo” nos teermos acima referidos, espera‐se
e
que o accesso a cond
dições de financiamento mais favoráveis contribu
ua para melh
horar o deseempenho
das emp
presas beneeficiárias, traaduzindo‐se na melhoriaa de indicad
dores como: valor acrescentado,
emprego
o, produtividade, volume de neggócios, renttabilidade, redução
r
do risco finan
nceiro e
sobrevivvência.
A melho
oria do desempenho dass empresas apoiadas,
a
po
or sua vez, contribui
c
parra as transfo
ormações
desejadaas nos tecidos produtiivos regionaais e nacion
nal, tanto direta
d
como
o indiretameente. Os
impacto
os dos SI são
o diretos na medida em que o melh
hor desempe
enho das em
mpresas beneficiárias
conduzirria a um refforço do pesso na econo
omia de ativvidades econ
nómicas e projetos emp
presariais
assentess no conheccimento, na inovação e na internaacionalização
o. Espera‐se também que os SI
produzaam efeitos indiretos na medida em que peermitem geerar informaação e dessenvolver
conhecim
mentos e co
ompetênciass que benefficiam o con
njunto do teecido produttivo nacionaal (e não
apenas aas empresass apoiadas) por
p diferentees vias: dispo
onibilizando informação sobre oportu
unidades
de invesstimento em
m domínios pouco presen
ntes na econ
nomia portugguesa (sejam
m eles em produtos e
processo
os inovadores, em novas
n
formaas de orgaanização daas empresaas e das relações
interempresariais, em
e mercados de desttino e nichos de merccado menos explorado
os, etc.);
produzin
ndo conhecimento tecno
ológico que pode ser utilizado sem custos
c
(ou co
om custos reeduzidos)
por diferentes emprresas; contribuindo para a formação de competêências que podem
p
ser diifundidas
no conjunto da eco
onomia atravvés da mob
bilidade de trabalhadore
t
es e gestores, ou das diferentes
formas de
d interação
o e colaboraçção entre ageentes económ
micos; entre
e outras.4
Finalmente, a lógicca de atuação dos SI assume qu
ue a prosseecução dos objetivos de nível
microeconómico co
ontribui paraa alcançar os objetivos agregados de
d política pública,
p
favo
orecendo
assim o crescimento
o sustentado da economiia portuguessa.

3

O enquaadramento naccional (DL nº65
5/2009, Artº4º) refere‐se ao princípio
p
de “ad
dicionalidade”, encontrando‐se noutros
documenttos a referência ao “efeito
o de incentivvo” (por exem
mplo, no Regulamento Esp
pecífico do Do
omínio da
Competitiividade e Intern
nacionalização do
d PT2020, Porrtaria n.º 57‐A/2015, artº27º).
4

Os difereentes tipos de externalidades
e
positivas gerad
das pelos investtimentos apoiados são habituaalmente apontaados como
ovação, da
justificaçãão teórica fundamental para o apoio público
o a investimentos empresariais nos domínioss da I&D, da ino
internacio
onalização e da formação proffissional. Ver, po
or exemplo, Edler & Fagerbergg (2017).
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Embora a lógica global de progrramação disccutida na seecção anterio
or se apliquee ao conjuntto dos SI,
importa ter presentte que as várias medidas em causa apresentam diferenças significativass no que
respeitaa aos tipos de
d empresas, projetos e despesas viisados, bem como aos resultados
r
essperados
dos apoios. A Figuraa 4 classifica as diferentees tipologiass dos SI de acordo com as
a característticas dos
beneficiários diretoss, da naturezza dos projettos e dos seu
us objetivos primordiais.
p

F
Figura
4 – Diversidade de
e característticas das tipo
ologias dos SI
S

Conform
me ilustrado, as tipologgias dos SI QREN
Q
podem
m ser divididas entre as
a que visam
m apoiar
projetoss promovido
os por emprresas individuais por viaa de concurssos (são os casos mais comuns,
represen
ntando 90% dos projeto
os apoiados e 70% do inccentivo conccedido) e outras tipologias (onde
se inclueem alguns grandes
g
projetos de inve
estimento, o que justificca o seu maior peso relaativo em
termos d
de incentivo).
As tipolo
ogias que vissam apoiar projetos
p
pro
omovidos por empresas individuais através
a
de co
oncursos
podem, por sua vez,, ser subdivid
didas em trêss grandes grupos:
i)

Projjetos de empresas indivviduais que visam o acesso a competências exxternas. Traata‐se de
apoios de pequeenos montan
ntes (máximo de 25 mil €),
€ que envo
olvem processsos simplificcados de
seleção (por exe
emplo, ao nívvel dos critérios de elegibilidade e dee mérito) e que
q prossegu
uem dois
objeetivos em sim
multâneo: facilitar o acessso a fontes externas de
e competências tecnológicas e de
gesttão; e estimu
ular a procurra deste tipo de serviços por parte daas empresas de menor diimensão.
Inclu
uem‐se aqui o Vale Inovaação e o Valee I&DT.
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ii) Projjetos de emp
presas indivviduais que visam
v
o refo
orço das com
mpetências internas. Inccluem‐se
aqui: os projeto
os individuais do SI QPM
ME (que visa estimular as
a atividadess das empreesas para
refo
orçar dimensões como a internacionaalização, o marketing,
m
o design, a propriedade in
ndustrial,
as ttecnologias de informação, a certificação, a eficiência energética, entre
e
outross fatores
dinââmicos de competitividaade, envolveendo uma reduzida
r
com
mponente de investimeentos em
máq
quinas e equ
uipamentos)) e os apoio
os às atividaades de I&DT de empre
esas individu
uais (que
visam o desenvo
olvimento de projetos, bem
b
como a criação e o reforço de núcleos de I&DT no
seio
o das empressas, que ten
ndencialmente envolvem
m uma comp
ponente maiior de investtimentos
tanggíveis, afetoss ao desenvo
olvimento de
e atividades de
d I&D).
iii) Projjetos de emp
presas indivviduais que visam o aum
mento da capacidade produtiva
p
inovadora.
Inclu
uem‐se aqui os projeto
os de inovaçção produtivva e de em
mpreendedorrismo qualifiicado do
SI In
novação, os quais se diistinguem pela sua fortte componente de inve
estimento em
m ativos
tanggíveis afetos a atividadess produtivas e operacion
nais (distingu
uindo‐se entrre si pelo faccto de se
diriggirem a empresas já existentes
e
ou
u a empressas recentess, incluindo‐‐se aqui os spinoffs
emp
presariais).

ologias que apoiam
a
projjetos de em
mpresas indivviduais seleccionados através de
Para aléém das tipo
concurso
o, é possível identificar mais
m três gru
upos de tipologias dos SI do QREN, a saber:
s
iv) Gran
ndes projeto
os empresariais de naturreza contratu
ual. Incluem‐‐se aqui os projetos
p
indivviduais e
em co‐promoção em regim
me especial do
d SI I&DT e do SI Inovaação, bem como
c
os pro
ojetos de
interesse estraté
égico e transsitados do QCA
Q III. Trata‐‐se em qualq
quer caso dee um número
o restrito
de projetos
p
de grande
g
dimeensão (48 prrojetos com um investim
mento mínim
mo de 5 M€) onde os
apoios públicos são justificad
dos mais pellos efeitos dee arrastamento sobre o sistema de produção
p
e in
novação naccional do que pela exp
pectativa dee competitivvidade acrescida das empresas
e
apoiadas.
v) Projjetos empressariais de I&D
D de naturezza colaboratiiva. Incluem‐‐se aqui as tipologias de projetos
em co‐promoção
c
o e mobilizadores do SI I&DT, que viisam promovver a constituição e conssolidação
de redes de colaaboração enttre empresass, e entre esttas e outras entidades do
o sistema cieentífico e
tecn
nológico, no
o âmbito de
d atividad
des de inveestigação te
ecnológica e desenvolvimento
expeerimental. Embora a lógica colaborativa seja o aaspeto distintivo destas medidas,
m
os projetos
em causa envo
olvem por vezes invesstimentos aavultados em
m capacidade e comp
petências
cien
ntíficas e tecn
nológicas dass empresas envolvidas.
e
vi) Projjetos coletivo
os e conjuntos. Trata‐see de projeto
os geralmen
nte promovidos por asssociações
emp
presariais no
os domínios da internacionalização ou da I&D
D, com o ob
bjetivo de promover
p
sineergias e gerarr externalidaades que ben
neficiem um conjunto alaargado de em
mpresas.

20

A discusssão acima permite‐nos
p
identificar a relevância específica para
p
cada tip
pologia dos o
objetivos
de nível microeconómico identtificados no início destaa secção paara os SI no
o seu conjun
nto. Essa
identificcação enconttra‐se traduzzida na Tabella 3.

Tabela 3 – Relação entre
e
as tipollogias e os objetivos
o
miccroeconómiccos dos SI
Reforçar as
a
competências
internas daas
PME

Aum
mentar o
investim
mento em
inovaação e
internacio
onalização

Aumentar o
empreende‐
dorismo
qualificado

Reforçar as
interações entre
atores do SNI

Aumentar o
dese
empenho
competitivo das
em
mpresas

Vale Inovaação

+

+

++

+

Vale I&DT

+

+

++

+

Núcleos dee I&DT

+++

++

+++

++

Projetos In
ndividuais de
I&DT

+++

++

+++

++

Projetos In
ndividuais de
QPME

+++

+
+++

+

+

++

Empreend
dedorismo
Qualificado

++

++

+++

+

+++

Inovação P
Produtiva

++

+
+++

++

+++

+
+++

++

+

+++

+

++

+

Grandes projetos
contratuaais
Projetos de I&D
colaborattivos

++

++

Projetos co
oletivos e
conjuntos

++

++

+

Nota: o núm
mero de sinais “++” em cada célulaa varia entre um e três e é proporccional à intensidaade da relação en
ntre os objetivos e as
tipologias.

Entre oss critérios qu
ue estão subjjacentes à elaboração daa tabela encontra‐se um
m elemento crucial
c
de
heterogeneidade do
os apoios con
ncedidos no âmbito dos SI e que meerece ser explicitado: traata‐se da
importância relativaa dos incentiivos para as empresas b
beneficiárias,, que tende a variar muito entre
tipologiaas. Por exem
mplo, de umaa forma geraal o peso doss apoios tende a ser muito modesto
o no caso
dos Valees e muito significativo no caso do em
mpreendedo
orismo qualifficado (como
o se pode verificar na
Tabela 4,
4 que apressenta o valo
or mediano do rácio enttre o valor do
d incentivo
o e o ativo total
t
das
empresaas para as tipologias
t
dee projetos individuais). Isto significca que o impacto esperrado dos
incentivos sobre o desempenho global das empresas tende a vaariar significativamente também
devido à importância relativa do
o apoio para empresa em
m questão.
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Tabela 4 – Rácio Incen
ntivo total/A
Ativo total po
or tipologia
(p
projetos de empresas in
ndividuais ap
poiados por via
v concursaal)
V
Valor
median
no
Valee I&DT

4%

Valee Inovação

5%

Projetos Individuaais do SI Qualificação PME

6%

Centtros/Núcleos de I&DT

18%

Projetos Individuaais de I&DT

20%

Projetos de Inovaação Produtivaa

29%

Projetos de Emprreendedorismo Qualificado

172%
1

Fonte
e: Sistema de monitorização do QR
REN, tratamento próprio

Finalmente, importaa realçar quee as tipologiaas de apoio se
s distinguem também na
n duração esperada
e
dos invvestimentos apoiados, a qual é determinada
tanto pelo
d
os documen
ntos regulam
mentares
respetivvos como pellos montantees envolvido
os. Como se vê
v pela Tabe
ela 5, os inve
estimentos reealizados
no âmbiito de projetos simplificaados e de pro
ojetos individ
duais de I&D
DT são tipicam
mente conclu
uídos em
menos d
de um ano, enquanto
e
outros tipos dee projetos prrolongam‐se com frequência por trêss anos ou
mais. Ass diferençass na duração
o dos investimentos im
mplicam tam
mbém expecttativas diferrenciadas
quanto aaos períodoss de produçãão de efeitoss dos apoios públicos.

Tabela 5 – Duraçãão do períod
do de investiimento por tipologia,
t
em
m anos
(ap
penas para tipologias
t
de
e projetos de
e empresas iindividuais apoiados
a
porr via concurssal)
Média

Percentil
P
75

Vale I&DT

1,1

1,0

Vale Inovação

1,2

1,0

Pro
ojetos Individuais de I&DT

1,4

1,0

Em
mpreendedorismo Qualificaado

2,8

3,0

Ino
ovação Produttiva

3,3

4,0

Centros/Núcleos de I&DT

3,5

4,0

Pro
ojetos Individuais do SI QPM
ME

3,6

4,0

Fontte: Sistema de mo
onitorização do QREN,
Q
tratamento próprio

As especcificidades das diferentees tipologias dos SI devem
m ser tidas em
e conta não apenas nas opções
metodológicas (em
m particularr, na neceessidade dee incluir esta dimenssão na anáálise de
heterogeneidade dee impactos – ver secção
o 5.2), mas acima de tu
udo na fase de interprettação de
resultad
dos (por exem
mplo, no quee respeita à valorização a dar a diferentes dimensões de im
mpactos e
aos perííodos esperados para a sua efetivação).
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Tendo eem conta as características descritas nesta subseecção, a análise de resulttados por sisstema de
incentivos foi conduzida por reeferência ao
o seguinte agrupamento
a
o de instrum
mentos: SI In
novação,
SI I&DT (excluindo Vale
V I&DT), SI
S QPME (exccluindo Vale Inovação) e Vales (corre
esponde à aggregação
do Vale Inovação e do Vale I&
&DT). No caso de emprresas que tivveram mais do que um
m projeto
aprovad
do no mesmo
o agrupamen
nto de sistem
ma de incentivos, os várrios projetoss foram conssiderados
como um
m só, assumindo‐se com
mo data de in
nício do projeeto agregado
o a que corresponde ao início do
primeiro
o projeto apoiado. No caaso em que as empresass foram apoiadas em maais de uma ttipologia,
foi assum
mida um quinto agrupam
mento design
nado como “Multipologia
“
a”.

4.2. Fon
ntes, tratam
mento e aná
álise descriitiva dos da
ados
O estud
do recorreu a várias fon
ntes de dad
dos com info
ormação ao
o nível da empresa, a saber
s
(as
entidadees fornecedo
oras da informação são in
ndicadas enttre parêntesis):












Sistema de Contas
C
Integradas das Em
mpresas – SC
CIE (INE)
Quadros de Pessoal – QP
P (MTSSS)
Base de dados do SI QREEN (Competee 2020)
Estatísticas das
d empresaas relativas a mercados externos
e
(INEE)
Base de dados do Institu
uto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
Inquérito ao
o Potencial Científico e Te
ecnológico N
Nacional – IPCTN (DGEEC)
Listagem de empresas ceertificadas co
omo PME (IA
APMEI)
Listagem de empresas co
om os Estatu
utos de PME Líder e PMEE Excelência (IAPMEI)
Base de dados de empreesas com sisttemas de gesstão certificaados (IPAC)
Base de dados do POE/P
PRIME (COMPETE 2020)
Lista de emp
presas que acederam a liinhas de créd
dito (PME Invvestimentoss)

As váriaas fontes de informação
o foram cruzzadas atravéés de um có
ódigo de ide
entificação único
ú
das
empresaas, resultan
nte da tran
nsformação do númerro de iden
ntificação fiscal das entidades
e
(implem
mentada pelo
o INE, de mo
odo a assegu
urar o princíípio do segreedo estatístico). Os dado
os foram
sujeitos a uma lim
mpeza de aacordo com
m vários crittérios de exclusão
e
de observaçõees. Mais
especificcamente, foram eliminaadas da análise observaçções que: têêm um códiggo identificaativo não
único; n
não correspo
ondem à form
ma jurídica de
d sociedade; não têm registo, ou têm
t
valores em falta
em dois anos conseccutivos, nas duas bases de
d dados de referência para
p
a presente avaliação (SCIE e
QP); não
o se localizam
m no contineente; têm in
nvestimentoss registados no Sistema de Monitorizzação do
QREN em
m anos anteeriores/posteeriores ao prrimeiro/últim
mo registo naas bases de dados de referência.
colmatar
De seguida, as observações retid
das foram su
ujeitas a um tratamento específico, procurando
p
dados em falta semp
pre que posssível.
Após o tratamento
t
d qualidadee dos dados permanecerram disponívveis para anáálise 6.054 empresas
da
e
apoiadas, o que corrresponde a cerca de 92% das beneficiárias do
os SI. Note‐sse que o número de
observações efetivamente utilizzadas na estimação dos impactos é inferior, em virtude de ausência
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de dado
os para ano
os específicos ou da impossibilidaade de encontrar emp
presas não aapoiadas
suficienttemente sem
melhantes (na fase de esttimação dos impactos).
As obseervações retiidas foram então sujeittas a uma análise
a
descrritiva exausttiva, a qual permitiu
identificcar diferenças relevantess entre empresas apoiadaas e não apo
oiadas, antess ainda de o apoio
a
ter
tido luggar. Mais esspecificamen
nte, os dados disponívveis mostram
m que os SI
S QREN sellecionam
positivamente: as empresas das
d
regiões do Norte e do Centtro, as empresas da indústria
transforrmadora e de serviços baseados em conhecimento, e as
a empresas com 10 ou mais
trabalhaadores (e em particulaar com cinq
quenta ou mais);
m
e as empresas mais sofisticadas e
financeiramente rob
bustas.
nto de dadoss comparativvos entre em
mpresas apoiiadas e não apoiadas
a
A Tabelaa 6 apresentta um conjun
pelos SI QREN, respeeitantes ao ano
a anterior ao início do apoio, que permitem
p
pe
erceber as diiferenças
de partiida entre oss dois grupo
os de empreesas.5 A tabeela comparaa as médias de um conjjunto de
variáveiss para as em
mpresas apo
oiadas e paraa as empressas não apoiiadas, sendo
o que neste segundo
caso se aapresentam duas formass distintas de
e calcular as médias, com
mo se explicaa de seguida..

5

Os valores apresentado
os na tabela correspondem àss médias das vaariáveis para ass duas amostras de empresas,, depois de
ter sido ap
plicado um prim
meiro tratamen
nto preliminar dos
d dados de modo
m
a excluir empresas
e
não apoiadas
a
que dificilmente
d
alguma vez
v poderiam ter sido apoiaadas dada a sua
s
combinaçãão de caracterrísticas (ver mais
m
sobre isto
o adiante).
Tendenciaalmente, se co
onsiderássemoss os dois grup
pos de empresas sem qualq
quer tratamento prévio dos dados as
diferençass seriam ainda mais pronunciaadas.
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Tabela 6 – Comparação
C
de valores médios
m
entre
e empresas apoiadas
a
e não
n apoiadass

Apoiada

Valor Acreescentado Bruto
o

Não apoiad
da (média
ponderada por várias
característticas das
apoiadas)

Não apoiada

2,,739,467 €

8€
263,348

1
1,735,786
€

12,,017,437 €

1,186,701
1€

6
6,405,729
€

485,017 €

35,564
4€

386,849 €

38,101 €

19,208
8€

30,331 €

894 €

591
1€

876 €

61.3

10
0.1

47.5

9.9

1
1.2

6.5

Desenvol ve atividades de I&D

24%

1
1%

6%

0
Autonomia Financeira > 0,2

84%

65
5%

76%

o operacional po
ositivo nos 3 anos anteriores
Resultado

70%

50
0%

63%

Incidênciaa de salários míínimos

8%

15
5%

9%

Beneficio
ou de linhas de crédito
c

76%

32
2%

46%

Foi apoiad
da no QCA III

13%

0
0%

3%

Volume de
d Negócios
Resultado
o Líquido do Perríodo
Produtivid
dade
Ganhos Médios
M
Mensais dos Trabalhado
ores
Pessoal ao
o Serviço
Trabalhad
dores com Form
mação Superior

Fontes: SCIE
S
(INE) e QP (M
MTSSS)

Na segu
unda coluna, no meio daa tabela, apreesentam‐se as médias aritméticas siimples das empresas
e
não apo
oiadas. A comparação entre a prime
eira e a seggunda colunaa permite co
onstatar as enormes
diferençças médias de
d partida en
ntre empressas apoiadas e não apoiaadas em diversas características:
volume de negócios, pessoal ao serviço, exp
portações, prrodutividadee, habilitaçõe
es dos trabalhadores,
situação
o financeira, etc. Tais differenças de ocorrem de vários fatorres, nomeadaamente da diferente
d
distribuiição das duaas amostras no que resspeita a secttores de atividade, classe de dimen
nsão das
empresaas, níveis de produtividad
de, etc.
De modo a aferir ass diferenças de partida entre
e
empreesas apoiadaas e não apo
oiadas procedeu‐se à
segmenttação das duas amostraas com basee num conju
unto de caraacterísticas relacionadas
r
s com os
fatores acima referidos. Mais especificame
e
ente, as empresas foram
m agrupadass de acordo
o com as
seguintees variáveis (e
( respetivass categorias)): sector de atividade (seegundo a CA
AE a 1 letra); pessoal
ao serviçço (entre 0 e 9 trabalhad
dores, de 10 a 49, de 50 a 99, de 100
0 a 249, 250 ou mais); vo
olume de
negócios (entre 0 de 0.99 milhõ
ões de euross, entre um milhão e 9.9
99 milhões de
d euros, en
ntre 10 e
49.999 m
milhões de euros
e
e 50 milhões de euros ou mais)); autonomiaa financeira (0,
( entre 0 e 0.19, 0.2
ou maiss); produtiviidade aparente do trab
balho (acimaa ou abaixo
o da média da CAE a 3 dígitos
respetivva); e catego
oria de trabaalhadores com formação
o superior naa empresas (acima ou abaixo da
média da
d CAE a 3 dígitos
d
respeetiva). De seeguida, calcu
ulou‐se o pe
eso de cada grupo de empresas
e
apoiadas que partilh
havam o con
njunto de características referidas. Por fim, utilizzaram‐se essses pesos
para esttimar a méd
dia ponderad
da das variááveis relevan
ntes para ass empresas não apoiadaas. Desta
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forma, obtêm‐se
o
valores médioss para as em
mpresas não apoiadas qu
ue são mais comparáveiss com os
das emp
presas apoiaadas, na meedida em qu
ue a comparração é feitaa por grupo
os de empreesas com
caracterrísticas grosseiramente semelhantees. A colunaa da direitaa da Tabelaa 6 mostra que as
diferençças entre ass empresas apoiadas e não apoiaadas se red
duzem, de facto,
f
mas não são
inteiram
mente elimin
nadas. Por outras palavrras, mesmo controlando
o por grande
es agrupameentos de
setores de atividade, classes dee dimensão,, situação financeira, prrodutividadee, etc., as diiferenças
médias eentre as duaas amostras de
d empresass mantêm‐see.
Tais difeerenças de partida
p
(i.e., que não dep
pendem doss incentivos) entre emprresas apoiadas e não
apoiadas constituem
m o desafio fundamental para aferiçãão rigorosa dos
d impactoss das políticaas. Se tais
diferençças fossem irrelevantes, a simples comparação
c
entre o desempenho médio
m
das empresas
e
apoiadas face ao daas não apoiaadas num daado período permitiria aferir o impacto das polítticas. No
entanto, uma vez que
q as emprresas apoiadas tendem a ser à partida maiores, mais sofistticadas e
financeiramente rob
bustas, não é possível atribuir
a
diretamente aos incentivoss a razão dee ser das
diferençças de desem
mpenho, poiss as caracterrísticas referidas podem por si só afe
etar tal desempenho.
A presente avaliaçãão recorre a métodos de inferência causal já estabelecidos
e
s na literatu
ura sobre
avaliação de políticaas, de modo estimar
e
de fo
orma robustta os impacto
os em causa..

4.3. Métodos de em
mparelham
mento e estiimação de impactos
i
Na estim
mação dos im
mpactos que são apresen
ntados nestee relatório fo
oram testado
os vários métodos de
emparellhamento (m
matching) habitualmentee utilizados em
e estudos com
c
propósiitos semelhaantes aos
da presente avaliaçção. Tais métodos têm por objetivvo identificaar empresass não apoiadas com
caracterrísticas seme
elhantes às apoiadas, co
om base nu
um conjunto
o de variáveis relevantes para o
desempenho empreesarial e quee simultaneaamente influ
uenciem a propensão daas empresass a obter
apoio dos SI QREN (variáveis de
d controlo). Na medidaa em que a distribuição
o estatística de cada
variável de controlo seja idên
ntica entre empresas
e
apoiadas e não
n
apoiadaas, as difereenças de
desempenho entre os
o dois grupo
os de empreesas podem ser
s atribuídas ao apoio público.
Os prin
ncipais resu
ultados apreesentados neste relatório foram obtidos através
a
do método
Mahalan
nobis Distance Matching
g (MDM), po
or ter sido aq
quele que gaarantiu uma melhor iden
ntificação
do grupo de contro
olo (ou seja, distribuições mais semeelhantes dass características relevanttes entre
empresaas apoiadas e não apoiad
das). Nos an
nexos estatístticos do relaatório apreseentam‐se tam
mbém os
resultad
dos obtidos através
a
do método Propeensity Score (PSM),
(
para efeitos
e
de co
omparação.
Note‐se que a simplles aplicação
o dos métodos de match
hing não asseegura à parttida que as empresas
e
emparellhadas são suficientemente semelhaantes em tod
das as caractterísticas relevantes, o que
q pode
dar origgem a resulttados enviessados. Ou en
ntão a obten
nção de con
njuntos de empresas
e
idêênticas é
consegu
uida à custa da eliminaçção de muitas observações para as quais não é possível obter
o
um
emparellhamento tãão exigentee, levando a resultado
os pouco reepresentativos do espeectro de
interven
nção da política sob análiise (em term
mos técnicos, têm uma re
eduzida validade externa).
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Face à d
dificuldade em identificarr soluções saatisfatórias com
c
base noss métodos in
nicialmente previstos
p
– o que reflete as diferenças
d
significativas de partida entre
e
empre
esas apoiadas e não apo
oiadas no
período em análise – a aplicação
o dos métod
dos PSM e MDM
M
foi preccedida de um
m pré‐processamento
de dado
os com recurrso ao méto
odo Coarsend
d Exact Mattching (CEM)), tendo por objetivo deelimitar à
partida o universo de
d empresass não apoiad
das considerradas no pro
ocesso de em
mparelhameento com
base na observação simultânea de
d um conju
unto de caraccterísticas grrosseiramentte semelhanttes.6
Em algu
umas situaçõ
ões, mesmo após a apllicação dos métodos dee matching as distribuiçções das
caracterrísticas relevantes das em
mpresas apoiadas e das não
n apoiadass continuaram a revelar‐‐se muito
dísparess. Isto significa que os im
mpactos estimados não podem ser atribuídos
a
ao
o efeito das políticas
sob anáálise. Tais caasos são assinalados naas repostas às questõees de avaliaçção e os reesultados
correspo
ondentes não são reporttados no corp
po do texto (constando apenas
a
dos anexos
a
estatíísticos).
Em qualquer um dos
d métodoss utilizados – CEM+PSM
M e CEM+M
MDM – apóss a identificcação do
conjunto
o de empressas emparelhadas, os im
mpactos foraam estimado
os através da diferença de valor
das variiáveis de ressultado entrre empresass apoiadas e não apoiad
das, depois da aplicação
o de um
ajustamento com reecurso a méto
odos de regrressão que vvisam corrigirr os possíveiss enviesamentos que
subsistam após o pro
ocesso de em
mparelhame
ento (estimad
dor de Abadie & Imbens,, 2006).

4.4. Dim
mensões de
e análise e variáveis
v
de
e resultado
o
A análisee do desemp
penho das empresas foi estruturada em 11 dimeensões, correespondendo
o ao todo
a 50 varriáveis de dessempenho das
d empresass. As dimenssões de desempenho con
nsideradas no estudo
foram ass seguintes:












Investimento
Situação finaanceira
Qualificaçõe
es
Inovação
Internacionaalização
Crescimento
o
Competitivid
dade
Ecoeficiênciaa
Qualidade do emprego
Distribuição de rendimentos
Igualdade de
e género

6

As variávveis e categoriaas utilizadas para o efeito corrrespondem às referidas
r
na seccção anterior, a propósito do cálculo
c
das
médias po
onderadas paraa as empresas não
n apoiadas ap
presentadas na Tabela 6.
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As variááveis utilizad
das para afferir o desempenho das empresas em cada uma
u
das dimensões
mencion
nadas (e a re
espetiva defin
nição) estão listadas na Tabela
T
A.2 em
m anexo.7

4.5. Varriáveis de controlo
c
e restrições
r
absolutas
a
no
o emparelh
hamento
O emparelhamento de empresaas apoiadas com
c
as empresas não ap
poiadas que servem de grupo
g
de
controlo
o foi feito com
m base nas seguintes
s
varriáveis (apresentadas po
or ordem alfaabética):

















Autonomia financeira
f
> 20% (variáveel binária)
Desenvolve atividades de I&D (variávvel binária)
Exportaçõess (em logaritm
mo)
Foi apoiada no âmbito do
d QCA III (vaariável bináriia)
Formação Bruta de Capital Fixo (méd
dia dos últim
mos três anoss, em logaritmo)
Idade da em
mpresa (em lo
ogaritmo)
Número de pessoas ao serviço
s
(em logaritmo)
Número de trabalhadore
t
es com formação Superio
or (em logaritmo)
Peso das exp
portações exxtra‐UE no vo
olume de negócios
Poder de compra em 2007 da região
o NUTS III em
m que a emprresa se localiiza
Produtividad
de aparente do trabalho (em logaritm
mo)
Rentabilidad
de do volumee de negócio
os
Teve acesso a alguma lin
nha de créditto no período (variável binária)
b
Teve resultaado operacio
onal positivo nos últimos três anos (vaariável binárria)
Variação do pessoal ao serviço
s
Volume de negócios
n
(em
m logaritmo)

Este con
njunto de variáveis
v
foi selecionado
o tendo em
m conta a su
ua potencial influência sobre o
desempenho das empresas e ssimultaneam
mente sobre a propensãão das emp
presas para obterem
apoio do
os SI QREN.
Para aléém destas, em cada estimação foram
m ainda incluídas como variáveis de
e controlo o valor da
respetivva variável de resultado em t‐1 e a sua variação
o entre t‐2 e t‐1 (em qu
ue t corresp
ponde ao
primeiro
o ano de deespesa realizada pelas empresas no âmbito do projeto apo
oiado). O objjetivo da
inclusão
o do valor daas variáveis de
d resultado
o no ano antterior ao iníccio do investtimento apoiado visa
asseguraar que as em
mpresas apoiadas estão a ser comparradas com em
mpresas não
o apoiadas co
om níveis

7

Inicialmeente estava tam
mbém prevista a análise do im
mpacto dos SI QREN
Q
na sobrevvivência das em
mpresas. No enttanto, essa
análise foi inviabilizada devido
d
ao número muito redu
uzido de empreesas apoiadas e de empresas não apoiadas nos
n grupos
de contro
olo obtidos qu
ue não sobrevviveram nos períodos
p
consiiderados, o que inviabiliza a análise estaatística da
sobrevivência.
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semelhaantes no an
no base, evitando comp
parar realidaades que sãão à partidaa muito disttintas. A
inclusão
o como variáável de conttrolo da varriação absolu
uta na variáável de resu
ultado nos dois
d
anos
anteriorres ao apoio
o visa asseggurar que ass empresas comparadas vinham reegistando trrajetórias
idênticas (permitind
do também capturar característica
c
as permanentes das empresas qu
ue sejam
relevanttes para o seeu desempenho e que possam
p
não ser devidam
mente capturradas pelas variáveis
acima lisstadas).8
Os méto
odos de em
mparelhamen
nto referidoss na secção
o 4.4 têm co
omo propóssito asseguraar que a
distribuiição estatísttica de todas as variávveis referidas é idênticca entre em
mpresas apo
oiadas e
empresaas não apoiaadas. Para aléém da identificação de um
u grupo dee controlo ad
dequado, as variáveis
de contrrolo listadas são posteriormente utiilizadas no m
método de reegressão (baaseado no esstimador
de Abad
die e Imbens) contribuin
ndo assim para
p
corrigir os possíveis enviesame
entos que su
ubsistam
após o processo
p
de emparelham
e
mento.
De modo a asseguraar que as em
mpresas apoiadas e o gru
upo de controlo sob anáálise se enco
ontravam
em conttextos macro
oeconómicoss semelhantes, os impacctos dos SI QREN
Q
foram estimados para
p
cada
ano t em
m separado (2008‐2013)). Ou seja, as
a empresas que iniciaraam o projeto
o apoiado nu
um dado
ano são
o emparelh
hadas apenaas com em
mpresas não
o apoiadas cujas caratterísticas reelevantes
apresentavam distribuições esttatísticas sem
melhantes nesse
n
mesmo ano. Assim, a variáveel ano é
considerrada uma resstrição absoluta para o emparelhame
e
ento.
Os resultados anuais foram po
osteriormente agregadoss, obtendo‐sse os impacttos correspo
ondentes
através de uma méd
dia ponderad
da dos impacctos estimad
dos para cada ano (usand
do como pon
nderador
o númerro de empresas apoiadass por ano)9.
Note‐se que dois gru
upos de emp
presas cuja distribuição
d
d
de caracteríssticas em cad
da ano é idêntica em
todas ass variáveis de
e controlo in
ndicadas tenderão a parttilhar também outras características que não
são faciilmente observáveis e outras
o
mais observáveiss mas que não estão incluídas
i
na lista de
variáveiss de controlo. Por outraas palavras, desde que os métodoss de empareelhamento utilizados
u
conduzaam a amostrras anuais dee empresas apoiadas
a
e não
n apoiadass com distrib
buições idênticas nas
diversass variáveis de
d controlo
o, podemos estabelecerr com elevaada confiança uma rellação de

8

Teria sid
do desejável inccluir uma variável que permittisse considerar a dinâmica do
o mercado em que a empresaa atua. Em
muitos estudos a variáve
el utilizada paraa o efeito é o setor
s
de atividaade económica de acordo com
m as classificaçõ
ões oficiais
(e.g. CAE)), sendo aquele
e incluído como
o variável bináária (dummy) para
p
efeitos de estimação. Esssa opção, poréém, implica
uma de duas
d
coisas: ou
u os setores sãão considerado
os a níveis muito desagregad
dos, tornando o processo dee matching
inviável; o
ou são muito agregados,
a
torn
nando‐se pouco
o adequados paara representar as dinâmicas que são relevantes para
cada emp
presa. Tendo em
m conta o elevado número dee variáveis de controlo
c
já inclluídas, em partticular a que see refere ao
crescimen
nto no período pré‐apoio, é exxpectável que as
a dinâmicas do
os mercados rellevantes para as
a empresas esttejam a ser
satisfatoriiamente contro
oladas.
9

Os testes estatísticos aos estimado
ores obtidos por agregação são baseados numa média ponderada aju
ustada das
variânciass dos parâmetro
os estimados paara cada ano.
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causalidade (e não apenas
a
de asssociação esttatística) enttre os sistem
mas de incenttivos sob anáálise e os
impacto
os estimados.
4.6. Medidas e crittérios de se
emelhança de distribu
uições
uação dos grupos de co
ontrolo obtid
dos através da aplicação
o dos métod
dos de matcching foi
A adequ
aferida com base em
e diferentees medidas de
d semelhan
nça, nomead
damente a diferença
d
dee médias
estandardizada e o rácio
r
das varriâncias.
Na pressente avaliação consideera‐se que os
o dois grup
pos de emp
presas incluíídos na anáálise têm
distribuiições estatístticas suficien
ntemente semelhantes para
p
uma dad
da variável de
d controlo quando
q
a
diferençça de médiass estandardizzada é igual ou inferior a 0.1 e o rácio
o de variâncias não distaa mais de
0.25 (em
m termos absolutos) da unidade. No
os casos em que a difereença de méd
dias estandarrdizada é
igual ou inferior a 0.25 e o rácio de variânciaas não dista mais
m de 0.25
5 da unidade,, considera‐sse que as
amostraas de empreesas apoiadaas e não apoiadas são aproximadam
a
mente semeelhantes. Qu
uando os
valores indicados paara qualquer um dos testtes estatísticcos são superriores a 0.25
5 considera‐sse que os
grupos de controlo não são co
omparáveis, pelo que que
q os impaactos estimados não po
odem ser
atribuídos aos efeito
os dos SI QREEN no desem
mpenho das empresas.
e
Nos aneexos estatístticos, para além
a
das esstimações obtidas, são reportadas as correspo
ondentes
medidass de qualidade do empaarelhamento
o, de modo a tornar clarra a dependência dos reesultados
face às o
opções meto
odológicas ad
dotadas.
De umaa forma geraal, o método
o MDM foi aquele que revelou conduzir a am
mostras de empresas
e
de caracterrísticas mais semelhante
apoiadas e não apoiadas com distribuições
d
es, de acordo
o com as
medidass acima refe
eridas. Por conseguintee, na apreseentação doss resultados o método MDM é
tomado como referêência, sendo
o os resultado
os obtidos attravés do méétodo PSM referidos
r
parra efeitos
de análisse de robusttez.
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5. Re
esposta àss questões de avaliiação
O Caderrno de Encarrgos enunciava quatro questões de avaliação
a
às quais deveria ser dada resposta,
r
a saber:
poios conceedidos atravvés dos Sisstemas de Incentivos sobre o
1) Qual o efeeito dos ap
desempenho
o das emprresas em differentes dim
mensões (intternacionalizzação das em
mpresas,
produtividad
de, criação de
d emprego total e emp
prego qualificcado, incorporação e valorização
de atividadees de I&DT,, sobrevivên
ncia das em
mpresas, com
mpetitividade
e, outras dimensões
relevantes)??
2) Em que med
dida varia o impacto das intervençõees em função
o da dimensãão, setor de atividade
a
e localização das emprresas ou da forma de in
ncentivo de que benefiiciaram? Que outras
variáveis se apresentam como deterrminantes e diferenciado
d
oras dos resu
ultados obtid
dos?
3) Qual a relação de custo‐‐eficácia para os principaais resultado
os das interveenções? Essaa relação
é sensível à intensidadee do apoio concedido,
c
aos grupos‐alvo ou às tip
pologias de apoio
a
de
cada um doss Sistemas dee Incentivos?
4) Se o apoio produziu
p
efeito sobre o desempenho
d
o das empresas, qual é a sustentabilidade do
mesmo e em
m que momeento é que este
e
regista maior
m
intenssidade (logo após a concclusão do
projeto ou numa fase posterior)? De que fato
ores parecem
m dependerr a maior ou menor
sustentabilid
dade dos imp
pactos?
O preseente capítulo
o está estrutturado com base nas quatro questõ
ões listadas,, tendo por objetivo
apresentar as resposstas a que a equipa de avvaliação cheggou.
e
agrup
param‐se os sistemas dee incentivos do seguinte
e modo: SI In
novação,
Para os presentes efeitos
novação e I&
&DT) e Multtitipologia (q
quando a
SI QPMEE (exceto vales), SI I&DTT (exceto vales), Vales (In
mesma empresa obtteve apoio de diferentess SI).
ostas às questões de avaaliação 1 a 3 baseiam‐se nos impacto
os dos SI QREN estimado
os ao fim
As respo
do terceeiro ano apóss o início doss projetos ap
poiados. Na resposta à Questão
Q
de Avaliação
A
4 analisam‐
a
se os impactos noutros horizontes temporais.
nteriormente, apenas se
erão aqui rep
portados os resultados obtidos
o
com base em
Tal como referido an
amostraas de empreesas apoiadaas e não ap
poiadas cujas distribuiçõ
ões estatísticcas das variiáveis de
controlo
o são suficien
ntemente seemelhantes (uma
(
vez quee nos restantes casos oss impactos esstimados
não pod
dem ser atrib
buídos ao efeeito das polítticas sob anáálise).
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N
Nota
préviaa sobre a leiitura dos re
esultados ap
presentado
os
No texto
o que se segue os resultaados das estiimações de impacto dos SI QREN sobrre várias dim
mensões e
variáveis de desempe
enho empresaarial são apresentados dee forma simp
plificada, de modo
m
a facilitar a sua
compreeensão por leito
ores sem form
mação técnicaa nestas áreaas. Importa, no entanto, alertar para os cuidados
que deveem ser tidos na leitura e intterpretação deestes resultad
dos.
Os métodos de avaliaação contrafacctual aqui utilizados assentam na ideia de que é posssível estabelecer uma
relação de causalidade entre os apoios públlicos e o desempenho das empresas apoiadas attravés da
identificaação de um grupo de controlo adeequado. Assu
ume‐se que se a distrib
buição estatíística das
caracteríísticas relevan
ntes do grup
po de controllo for idênticca à do grup
po de empressas apoiadas,, então a
diferençaa de desempeenho médio en
ntre as empre
esas dos dois grupos
g
é causada pelo apoiio público.
Porém, é muito difícil encontrar duas amostras de
d empresas que
q tenham exatamente
e
a mesma distribuição de
caracteríísticas potencialmente releevantes. Acressce que não é possível excluir que o dessempenho em
mpresarial
possa serr afetado por variáveis não
o observáveis (ou que por algum
a
motivo
o não foram in
ncluídas na an
nálise). Os
métodoss utilizados neeste estudo visam
v
minimizzar os vários problemas reeferidos, mass não os elim
minam por
completo
o.
Entre mu
uitas decisões metodológiicas que é neecessário tom
mar ao longo de um estudo desta nattureza, os
investigadores têm de decidir o nível
n
a partir do qual se assume
a
que duas
d
amostraas são suficientemente
semelhan
ntes, de mod
do a permitir concluir sob
bre a relação de causalidaade em questtão. A este respeito
r
é
preciso ponderar
p
crité
érios contradittórios: por um
m lado, é deseejável que os grupos de em
mpresas apoiadas e não
apoiadass sejam tão semelhantes
s
q
quanto
possívvel; por outro
o lado, uma exigência exccessiva de semelhança
entre os dois grupos levaria a que muitas das em
mpresas apoiaadas tivessem
m de ser exclu
uídas da análisse, pondo
em causaa a validade dos resultado
os para o universo de em
mpresas benefficiárias. Os critérios
c
adotaados pela
equipa d
de avaliação a este respeitto resultam de um julgameento informado e ponderaado, mas não
o são com
certeza cconsensuais. Diferentes
D
crittérios podem conduzir a differentes resultados. A informação dispo
onibilizada
nos anexxos estatístico
os permite um
ma análise mais detalhada da
d adequação
o dos critérioss adotados. O relatório
apresentta algumas an
nálises que peermitem testar a robustez dos
d resultado
os, no entanto
o a análise dee robustez
pode e deve continuarr a ser desenvvolvida em futturos estudos.
Uma vezz que só são analisados oss impactos em
m empresas apoiadas
a
paraa as quais é possível
p
encontrar não
apoiadass semelhantess, as conclussões aqui obttidas não se aplicam a em
mpresas com
m característiccas muito
distintas (ou para as quais
q
não existem dados disponíveis).
d
P
Para
além das diferenças já
j assinaladass entre os
universoss de empresaas apoiadas e não apoiadaas, importa co
onsiderar quee os resultado
os apenas se aplicam a
empresas com três anos ou mais e que
q se mantivveram em ativvidade ao longgo de todo o período
p
sob análise.
É preciso
o ainda referirr que os resultados apreseentados e disccutidos no co
orpo do relató
ório se referem apenas
aos valorres médios do
os impactos estimados,
e
os quais estão sempre
s
sujeitos a alguma variabilidade;
v
os erros‐
padrão ssão disponibilizados nos an
nexos estatístticos, permitin
ndo uma anáálise mais cuid
dada da dispeersão dos
impactoss estimados. É sabido, tamb
bém, que as políticas
p
públiccas têm impactos muito heeterogéneos consoante
c
as caractterísticas das empresas,
e
as condições dee contexto e as
a especificidaades dos diferrentes instrum
mentos de
política e da sua impleementação. Nesta avaliação
o procura‐se tter em conta algumas
a
fontees de heterogeeneidade,
mas os dados disponívveis não perm
mitem avaliá‐laas integralmen
nte (além de que
q poderão existir
e
outras fontes de
heterogeeneidade que não foram aq
qui considerad
das).
Assim, ass tabelas de reesultados apreesentadas de seguida perm
mitem retirar conclusões
c
baastante seguraas sobre a
existência de efetiva im
mpactos das políticas
p
sob análise
a
e sobre o sentido do
o impacto em
m questão. Já os
o valores
específicos dos impacttos médios esstimados deve
em ser lidos co
omo meramente indicativo
os.
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Na preseente avaliaçãão, sempre que
q estão em
m causa variááveis monetáárias (investiimento, expo
ortações,
volume de negócio
os, etc.) ou variáveis reelativas ao número
n
de indivíduos (pessoal ao serviço,
trabalhaadores qualifficados, etc.)), o impacto dos SI QREN
N é medido através das diferenças absolutas
a
no desempenho enttre empresass apoiadas e não apoiad
das, depois de
d tidas em conta
c
as variáveis de
controlo
o (por exemplo, estima‐se que o ap
poio dos SI Q
QREN conduz, em médiaa, a um cresscimento
adicionaal de oito posstos de trabaalho).
Uma altternativa àquela opção seria aferir o impacto dos sistemaas de incentivos em teermos de
variaçõees relativas (por
(
exempllo, estimand
do a diferença na taxa de
d crescimento médio anual
a
do
pessoal ao serviço caausada pelo apoio públicco).
d estimar oss impactos em
e diferençaas entre deseempenho
São trêss os motivos que justificaam a opção de
absoluto
o (e não relaativo) nas vaariáveis relaativas a valores monetárrias ou a nú
úmero de ind
divíduos:
primeiro
o, é mais siimples para um público
o não técnicco compreeender diferenças em montantes
absoluto
os do que em
m variações relativas (issto ainda é mais
m verdade quando ass variáveis em
e causa
correspo
ondem a ráácios e não a valores absolutos, como aconttece com muitas
m
das variáveis
analisad
das neste esttudo); segun
ndo, na persspetiva da política
p
públiica é mais relevante
r
perceber o
impacto
o médio dos apoios naa sociedadee (número d
de postos de
d trabalho
o criados, valor
v
das
exportaçções acrescidas, etc.) do
o que conheecer o contributo dessess apoios paraa a evolução
o relativa
das emp
presas apoiaadas; por fim
m, a estimaçção dos impaactos em vaalor absoluto
o simplifica o cálculo
posterio
or do custo‐eeficácia das políticas (po
or exemplo, quantos eurros de investtimento acreescido se
obtêm por
p cada euro
o de apoio público).
p
Não obsstante, em allgumas partees do relatórrio a discussãão sobre os impactos em termos abso
olutos é
complem
mentada com
m alguma infformação sobre a importtância relativva desses impactos, levan
ndo em
considerração as caraacterísticas de
d partida daas empresas apoiadas.
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5.1. Que
estão de av
valiação 1: impactos
i
gllobais

Qual o efeito
e
dos apoios
a
conceedidos atravéés dos Sistem
mas de Inceentivos sobree o desempeenho das
empresa
as em difereentes dimensões (intern
nacionalizaçã
ão das emprresas, produ
utividade, crriação de
emprego
o total e emprego qualificado, incorporação e valorizzação de atividades
a
d
de I&DT,
sobrevivvência das em
mpresas, com
mpetitividadee, outras dim
mensões relevantes)?

Respossta‐síntese
Os resultados obtid
dos sugerem
m que os SI QREN, quaando analisaados no seu
u conjunto, têm um
impacto
o positivo e estatisticamente significcativo sobre o desempe
enho empressarial ao fim
m de três
anos nos domínios da
d inovação, da internaciionalização, da qualificaçção e da dimensão das em
mpresas.
Não foraam identificaados impactos sistemáticos relevanttes na situação financeira das empreesas nem
nos rácios de rentaabilidade. Em
mbora se re
egiste um aumento
a
do volume de
e trabalhado
ores com
contrato
os sem termo
o nas empreesas apoiadass, aumenta também
t
a incidência de trabalho
t
tem
mporário.
Os resultados sugerem que oss apoios conduzem a um
u aumento
o dos rendimentos médios dos
trabalhaadores e a um
ma redução do peso dos órgãos sociaais no total das
d remunerrações do traabalho. A
este nívvel de agreggação não se detetam efeitos relevvantes nos domínios daa ecoeficiência e da
igualdad
de de género
o.
A análise separada por cada sisstema de inccentivos permite identifiicar algumass especificidaades dos
diferenttes instrumen
ntos de políttica, correspo
ondendo em
m geral ao que seria expectável.
O SI Ino
ovação distin
ngue‐se pelo
os impactos mais expresssivos em variáveis com
mo a FBCF, o VAB, o
volume de negócioss, a quota dee volume dee negócios no
n sector, o resultado líq
quido do período, as
exportaçções, o pessoal ao serviçço, bem com
mo o número
o de trabalhadores qualiificados, de ciência e
tecnologgia e com forrmação supeerior. Estes resultados
r
sãão expectáve
eis dada a maaior dimensãão média
e os níveis mais elevvados de inccentivo médio por emprresa do SI Inovação face aos outros sistemas
de inceentivos analisados. Contrariamente ao conjun
nto dos SI QREN,
Q
não se detetam
m efeitos
relevanttes do SI Inovvação na pro
obabilidade de
d pedido dee patentes, nem
n
no númeero de trabalhadores
com co
ontrato sem
m termo. Po
or outro laado, detetam
m‐se efeito
os positivos e estatisticamente
significativos sobre a ecoeficiênccia e a reduçção das difereenças salariaais entre hom
mens e mulheres que
não foraam detetado
os nos restantes casos.
O SI QPM
ME distingue
e‐se pelos im
mpactos maiss expressivoss do que o SI
S Inovação e do que a média
m
dos
SI QREN
N nas variávveis de intensidade exp
portadora, d
diversificação
o geográficaa das exporttações e
probabilidade de reggisto de marrcas, o que é coerente co
om as finalid
dades que orrientam estee sistema
de incen
ntivos (isto é,
é internacio
onalização e qualificação
o de PME). Contrariame
C
nte ao conju
unto dos
SI QREN, não se deetetam efeittos estatisticcamente siggnificativos na
n probabiliidade de peedido de
patentess, nem no au
umento da quota
q
de meercado das em
mpresas apo
oiadas – o qu
ue é expectáável dada
a dimensão média modesta
m
das empresas ap
poiadas por este
e sistemaa de incentivo
os.
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No caso
o dos Vales os resultados obtidos para a maio
oria das varriáveis não são
s estatisticamente
significativos, ou são‐no
s
apen
nas marginaalmente (co
omo no peessoal ao serviço,
s
núm
mero de
trabalhaadores qualifficados, no registo de marcas
m
ou na obtenção de certificações de sistemas de
gestão). Nos poucoss casos em qu
ue se registaam resultado
os estatisticamente signifficativos, o montante
m
dos imp
pactos é substancialmente mais reduzido do qu
ue para os reestantes sisttemas de inccentivos.
Mais um
ma vez, estess resultados são coerenttes com a teoria da mud
dança dos SI QREN, em particular
p
com os rreduzidos montantes de apoio públicco envolvido
o no caso doss Vales.

5.1.1. A
Análise glob
bal
Nesta su
ubsecção analisam‐se oss impactos estimados
e
no
o final do terrceiro ano de apoio público para
os SI QR
REN no seu
u conjunto (isto é, agregando todos os sistem
mas de incentivos específicos).
Começamos por apresentar os
o impactos positivos mais
m
robusttos, ou sejaa, aqueles que são
estatisticamente significativos para ambos os
o métodos de
d matching utilizados (vver Tabela 7).

Tab
bela 7 – Impaactos positivvos, estatisticamente siggnificativos e robustos ao
os dois méto
odos
V
Variável
de resultado

MDM

PSM

V
Valor
Acrescentaado Bruto

352,821 € ***

3
376,114
€ ***

Resultado Líquid
do do Período

281,545 € **

4
452,396
€ ***

Q
Quota
do Volume de Negócios

0.01 p.p. ***

0.02 p.p. ***

Exxportações paraa a UE

355,321 € *

4
431,198
€ ***

D
Diversificação
Geeográfica das Exxportações

2.1 p.p. ***

2.3 p.p. ***

0.04 ***

0.04 ***

23,219 € ***

38,727 € ***

2 p.p. ***

2 p.p. ***

12 p.p. ***

11 p.p. ***

Probabilidade dee pedido de dessenho

1 p.p. ***

1 p.p. ***

Probabilidade dee pedido de outtra PI

3 p.p. ***

2 p.p. ***

n
certificação
o
Probabilidade dee obtenção de nova

7 p.p. ***

6 p.p. ***

N de Trabalhado
Nº
ores com Formaação Superior

1.3 ***

1.6 ***

N de Trabalhado
Nº
ores Qualificado
os

3.4 **

4.4 ***

N de Trabalhado
Nº
ores com Contraato Sem Termo

1.5 *

3.3 ***

In
ntensidade Expo
ortadora
D
Despesas
em I&D
D
Probabilidade dee pedido de pattente
Probabilidade dee pedido de marca

In
ncidência de Contratos de Trabalho Temporáriios

3.2 p.p.

***

No
ota: Os asteriscoss correspondem ao
a p‐value de cad
da estimação (**** <0.01; **<0.05;; *<0.1).
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3.6 p.p.

****

Como sse pode verr tabela, oss resultadoss obtidos su
ugerem quee os SI QREN no seu conjunto
c
contribu
uem para váários dos seu
us objetivos,, conforme identificadoss na análise teoria da mudança.
m
Mais esp
pecificamentte, estima‐see que os SI QREN
Q
condu
uzem ao cresscimento dass empresas apoiadas
a
ao nível do VAB e do
o resultado líquido,
l
bem
m como a um aumento daa competitivvidade, reflettido num
ligeiro aumento da quota
q
do volume de negó
ócios das em
mpresas apoiadas.
Os impaactos estimad
dos dos SI QREN
Q
no seu conjunto são
o também viisíveis na internacionalização das
empresaas apoiadas, traduzindo
o‐se no aum
mento das exportaçõess para a UE, da diverrsificação
geográfiica das expo
ortações (ou seja, o aum
mento do peeso das expo
ortações exttra‐UE no vo
olume de
negócios) e na intensidade exportadora das empresas.
m
tam
mbém impaactos positivvos, estatisticamente
Os resultados apressentados naa Tabela 7 mostram
significativos e robu
ustos aos dois métodos em diversas variáveis dee inovação e de qualificaação dos
trabalhaadores, nomeadamente: despesas em
e I&D; probabilidades de pedido de
d patentes, marcas,
desenho
os e outrass formas dee propriedaade industriial; probabilidade de obtenção
o
de novas
certificações de sistemas de gestão;
g
e nú
úmero de trrabalhadores qualificado
os e com formação
f
superiorr.
No que respeita à qu
ualidade do emprego, oss impactos esstimados são
o algo ambígguos: por um
m lado, os
SI QREN parecem co
onduzir a um
m aumento do
o número dee trabalhado
ores com con
ntrato sem teermo nas
empresaas apoiadas; por outro lado, aumenta a incidência de contrratos de trab
balho tempo
orários, o
que sugeere que o nú
úmero deste tipo de conttratos crescee ainda mais..
Para alggumas variávveis os impacctos estimad
dos são posittivos e estatisticamente significativos apenas
para o m
método de matching
m
que tomamos por referênccia (MDM), devendo serr considerad
dos como
resultad
dos menos ro
obustos nesse sentido. Essas variávveis e os resspetivos impactos estimaados são
apresentados na Tab
bela 8.

Tabella 8 – Impacttos positivoss, estatisticaamente significativos ape
enas no méttodo de referência
Varriável de resultaado

PSM

MDM

Pesssoal ao Serviço
o

3.0

8.2 ***

Núm
mero de Trabal hadores de C&TT

0.3

1.6 ***

Pesssoal de I&D

0.0

0.4 ***

0.03

0.03 ***

Exp
portações

536,324 €

578,596 € ***

Exp
portações extra‐‐UE

218,226 €

422,806 € ***

193 €

420 € ***

Inte
ensidade I&D no VAB

Gasstos Médios com
m o Pessoal
Gan
nhos Médios Me
ensais dos Trabalhadores

6€

10 € *

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; os
o resultados sem
m asterisco são esstatisticamente não significativos)).
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Note‐se que os impaactos médioss estimados para as variááveis apresen
ntadas na Taabela 8 têm o mesmo
sinal e eem alguns caasos o seu vaalor é muito semelhante – é o caso das
d exportações e da inteensidade
I&D no V
VAB. Nestes casos, o facto de as estiimações obtidas com reccurso ao méttodo PSM nãão serem
estatisticamente siggnificativas fica
f
a dever‐‐se a uma maior
m
variabilidade dos impactos esstimados,
sendo p
porém a suaa média con
nvergente co
om a dos im
mpactos estimados com recurso ao método
MDM.
m se verificam
m situações inversas, ou
u seja, variávveis para as quais
q
os imp
pactos estimados são
Também
positivos e estatisticcamente sign
nificativos no
o caso do méétodo PSM, mas não o sãão quando usamos
u
o
método que tomam
mos como reeferência (M
MDM). Destacam‐se aquii, pela sua relevância
r
dee acordo
com a tteoria da mu
udança da política
p
sob análise,
a
as variáveis de volume
v
de negócios,
n
au
utonomia
financeira e produtivvidade apareente do trabaalho.10
p
as quaiss não se dettetam impacctos estatisticamente
Por fim, a Tabela 9 apresenta as variáveis para
significativos em nen
nhum dos do
ois métodos de matching
g utilizados.

Tabela 9 – Impactos estatisticame
e
ente não siggnificativos em
e ambos oss métodos
Variável de resultado

PSM

Invvestimento Intangível

38,057 €

7,981 €

‐699.1

‐261.8

0.2

0.0

n VN
Inttensidade I&D no

0.01

0.08

Re ntabilidade do Ativo

0.00

0.01

Re ntabilidade do Volume de Neggócios

0.24

0.10

uida do Capital Próprio
Re ntabilidade Líqu

0.13

0.17

Inttensidade de usso de Água

0.00

0.00

‐0.01

0.00

‐0.3 p.p.

0.3 p.p.

3.23 €

9.48 €

0.0

0.0

‐0.5 p.p.

‐0.1 p.p.

Cobertura dos Enccargos com Juros
Custos de Financiaamento

Inttensidade de usso de Electricidaade
Inccidência do Salário Mínimo
Differença no Salárrio Médio entree Mulheres e Ho
omens
Nú
úmero de Mulheeres Empregado
oras
Pe rcentagem de Mulheres
M

MDM

Nota: Os assteriscos correspo
ondem ao valor de
d p‐value de cad
da estimação (**** <0.01; **<0.05;; *<0.1); os resulttados sem asterissco são
estatisticamente não
o significativos.

10

No caso
o da produtividade, como vereemos, os resultados passam a ser estatisticam
mente significaativos quando se
s analisam
horizontess temporais maais longos.
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Os resultados apressentados Tab
bela 9 aponttam para a inexistência de alguns impactos que seriam
expectávveis com basse na teoria de mudançaa (pelo meno
os para alguns dos sistem
mas de incen
ntivos11),
nomead
damente: invvestimento em ativos intangíveis; custos de financiamen
nto e coberttura dos
encargos com juross pelos resultados operaacionais; e variáveis
v
de rentabilidad
de. Também
m não se
detetam
m impactos estatisticame
e
ente significaativos nos domínios
d
da ecoeficiênciia e da igualdade de
género.
Como see verá mais adiante, em alguns dos casos aqui rreferidos em que os impactos estimaados não
são estaatisticamente
e significativvos em pelo menos um dos
d métodos de matchin
ng quando aplicados
a
aos SI Q
QREN no conjunto e à to
otalidade dass empresas apoiadas,
a
paassam a sê‐lo
o quando fo
ocamos a
análise dos impacto
os em certo
os sistemas de
d incentivo
os, horizontee de análisee dos impacttos e/ou
grupos d
de empresass beneficiáriaas dos apoioss.
Importa ainda referiir um caso paarticular, maas muito releevante neste
e contexto: o da variável de FBCF.
A estimação de imp
pactos para esta variáveel recorrend
do a cada um
m dos métodos de mattching dá
origem a conclusõess globais opo
ostas: segund
do o método
o PSM o impacto é negattivo e de aco
ordo com
o métod
do MDM o im
mpacto é possitivo. Esta discrepância decorre do facto
f
de cadaa método daar origem
a grupo
os de contro
olo muito diistintos, sen
ndo o número de emprresas não ap
poiadas incluídas na
amostraa muito maiss elevado – e a distribuiçãão de impactos muito mais
m variada – no caso do
o PSM. As
diferençças entre os impactos esstimados pellos dois méttodos praticaamente desaaparecem qu
uando se
limita a análise a em
mpresas com
m menos dee 250 trabalh
hadores, ind
dicando que os impactos globais
negativo
os obtidos peelo PSM se d
devem à preesença de em
mpresas anormalmente grandes
g
no grupo
g
de
controlo
o que apreseentam trajetó
órias de inveestimento em
m capital fixo
o muito pecu
uliares. Umaa vez que
o métod
do MDM é aquele
a
que, de uma forrma geral, co
onduz a melhores resulttados em teermos de
semelhaança entre amostras
a
de empresas apoiadas
a
en
não apoiadass (ver secção
o 4.6), sendo menos
sensível àquele tipo
o de casos extremos, os
o resultado
os obtidos segundo
s
estte método são
s aqui
tomadoss como refeerência. Em qualquer caaso, importaa ter presen
nte que os resultados
r
p
para
esta
variável não são sem
mpre robusto
os.

5.1.2. A
Análise por sistema de
e incentivoss
Nesta su
ubsecção ap
presentam‐see os resultad
dos comparaados para oss sistemas de incentivoss para os
quais fo
oi possível obter
o
gruposs de controlo adequado
os (ou seja, SI Inovação
o, SI QPME e Vales),
enfatizando as variááveis para ass quais se deetetam diferrenças relevaantes nos im
mpactos asso
ociados a

11

Na subssecção seguintee discutem‐se em
e maior detalh
he as diferençaas de resultadoss para os várioss sistemas de in
ncentivos e
a sua confrontação com as expectattivas decorrentes da análisee da teoria daa mudança associada a cada um dos
instrumen
ntos de política em causa.
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cada insstrumento de
d política. Por
P simplicid
dade, apreseentam‐se apenas os resu
ultados obtidos com
base no método que
e tomamos ccomo referên
ncia (MDM).12
emas de inceentivos do QREN
Q
apresentam especifficidades
Como see viu no capíítulo 2, os differentes siste
quanto aaos objetivos específicoss que prossegguem, à natu
ureza dos prrojetos e das despesas asssociadas
que apo
oiam, e aos montantes
m
dee incentivo envolvidos.
e
Por exemplo, dada a sua incidêência em pro
ojetos com uma
u
forte co
omponente de investimento em
capacidaade produtiva, os projetos apoiad
dos pelo SI Inovação en
nvolvem vo
olumes médios mais
elevados de investimento em capital fixo e também maiores nívveis de incentivo. De faacto, nas
amostraas que estive
eram na basee das estimaações aqui apresentadass, o incentivo
o médio foi cerca de
1.2 milh
hões de euros para o SI In
novação, 101 mil euros para
p
o SI QPME, 23 mil euros
e
para os Vales e
133
671 mil euros para os
o SI considerados no seu
u conjunto.
Os sistemas de ince
entivos tamb
bém diferem
m no que resspeita à dim
mensão médiia das empreesas que
apoiam. Assim, enquanto a méd
dia do volum
me de negóccios das emp
presas apoiadas pelo SI Inovação
I
(para um
ma amostra‐‐tipo utilizad
da nas estimações aqui apresentada
a
as) é de cercca de 2.2 miilhões de
euros, o mesmo ind
dicador assu
ume o valor de 1.6 milhões de euro
os no caso do
d SI QPME e de um
milhão de
d euros parra os Vales. Os valores corresponden
c
ntes para a média do Peessoal ao Serrviço são
de 30.1, 19.2 e 16.5,, respetivamente.
ões de deseempenho
Por conseguinte, é de esperar que o impaacto dos apoios nas várias dimensõ
empresaarial sob anáálise não seeja inteirameente coincidente nos váários sistemaas de incenttivos. Em
particulaar, é expectáável que o im
mpacto seja mais pronun
nciado no SI Inovação e menos
m
relevvante nos
Vales em
m todas as variáveis
v
quee são medidaas como difeerença absolluta entre oss valores observados
antes e após o apoio (por exem
mplo, variáveis em que o impacto é medido
m
como variação em
e euros
ou em número de trabalhadorres). Os resu
ultados apreesentados na Tabela 10
0 coincidem com tal
expectattiva.

12

Os resultados relativoss a todas variávveis obtidos atraavés de ambos os métodos de
e estimação esttão disponíveis em anexo.

13

Os valores exatos dos incentivos médios podem variar em função
o das amostras de empresas apoiadas
a
obtidaas em cada
estimação
o específica, sen
ndo por vezes distintas
d
para estimações que apenas variam na variável de resultado em questão.
q
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Taabela 10 – Principais ressultados por SI
Variável de
d resultado

T
Todos
os SI

SI Inovação

SI QPM
ME

Formação
o Bruta de Capital Fixo

3
317,781
€ ***

601,446 € ****

54,529 € ***

20,6
675 €

Valor Acreescentado Bruto
o

3
376,114
€ ***

495,241 € ****

160,744 € ***

17,3
327 €

Volume de
d Negócios

8
838,994
€

3,381,480 € ****

559,472 € ***

93,9
997 €

Resultado
o Líquido do Perríodo

4
452,396
€ ***

633,225 € ****

53,325 € ***

19,5
544 €

Exportaçõ
ões

5
578,596
€ ***

2,389,531 € ****

326,282 € ***

35,6
640 €

38,727 € ***

45,094 € ****

8.23 ***

13.54 ****

3.70
0 ***

1.43 **

Nº de Trabalhadores com
m Formação Sup
perior

1.6 ***

1.8 ****

0.9
9 ***

0.2 **

Nº de Trabalhadores de Ciência
C
e Tecno
ologia

1.6 ***

0.9 ***

1.2 ***

0.2 **

Nº de Trabalhadores Quaalificados

4.4 ***

7.5 ****

2.1 ***

0.8 *

Nº de Trabalhadores com
m Contrato Sem Termo

3.3 ***

2.4

1.5 ***

0.9 *

Despesas em I&D
o Serviço
Pessoal ao

Autonomia Financeira
Liquidez Geral
G
Intensidade Exportadoraa
Quota do Volume de Neggócios

127 €

V
Vales

‐172 €

0.03

‐0.04

0.03 **

0.03

‐0.48

‐0.65

‐1.28
8 **

0.10

0.04 ***

0.03 ****

0.02 p.p. ***

0.04 p.p. ****

Diversificação Geográficaa das Exportações

2 p.p. ***

2 p.p. ***

Probabilid
dade de pedido
o de patente

2 p.p. ***

1 p.p.

0.06 ***
0.00 p.p
p.
3 p.p
p. ***

0.00
0.00
0 p.p.
0 p.p.

11 p.p. ***

7 p.p. ****

15 p.p
p. ***

Probabilid
dade de obtençção de nova certtificação

6 p.p. ***

7 p.p. ****

7 p.p
p. ***

3 p.p. ***

Incidênciaa de Contratos de
d Trabalho Tem
mporário

4 p.p. ***

7 p.p. ***

5 p.p
p. ***

0 p.p.

Intensidade de Uso de Co
ombustíveis

‐0.01

‐0.01 ***

‐0.01

‐0.02

Salários das mulheres facce aos dos homens

9.5 €

34.5 € ***

4.1 €

Probabilid
dade de pedido
o de marca

3 p.p. *

3 € **
39.4

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1); os resultados sem
m asterisco são estatisticamente não
n significativoss.

Como see pode verifficar, o SI In
novação apreesenta impaactos mais expressivos
e
d que a média dos
do
14
SI QREN e do que o SI QPME em
m variáveis como a FBCF , o volume
e de negócio
os, o VAB, a quota
q
de
volume de negócioss no sector, o resultado líquido
l
do peeríodo, as exxportações, o pessoal ao
o serviço,

14

Contrarriamente ao caaso referido naa subsecção an
nterior relativam
mente aos SI QREN
Q
consideraados no seu co
onjunto, os
resultadoss obtidos para o impacto sobre a FBCF no caso
c
do SI Inovaação são robusstos para os do
ois métodos de estimação
utilizados..

40

bem co
omo o núm
mero de trab
balhadores qualificadoss, com form
mação superrior e de ciência
c
e
tecnologgia.
Em certta medida, os
o impactos mais pronu
unciados do SI Inovação face aos re
estantes sistemas de
incentivos (em partticular o SI QPME
Q
e os Vales)
V
decorrre do facto
o de as emp
presas apoiadas pelo
SI Inovaçção apresen
ntarem à paartida níveiss mais elevaados das vaariáveis referidas. Na Taabela 11
comparaam‐se os ressultados em valores absolutos com os impactoss relativizado
os com os vaalores de
partida ((ou seja, no ano anteriorr ao do início
o do investim
mento apoiad
do).

Taabela 11 – Im
mpactos abssolutos e relaativos para uma
u
seleção
o de variáveis de resultad
do
Todos os SI
Valor
Acrescentado
Bruto

Média em t‐1
Variação absolu
uta entre t‐1 e t+2
t
Variação relativva entre t‐1 e t++2
Média em t‐1

Volume de
Neggócios

uta entre t‐1 e t+2
t
Variação absolu

Pesssoal ao
Servviço
Nº de
balhadores
Trab
com
m Formação
Sup
perior

2,739,467 €

4€
3,140,324

887,8
855 €

376,114 €

495,241
1€

160,7
744 €

14%

16
6%

18%

12,017,437 €

11,875,255
5€

3,669,9
966 €

838,994 €

3,381,480
0€

559,4
472 €

7%

28
8%

15%

485,017 €

243,974
4€

99,0
085 €

Variação absolu
uta entre t‐1 e t+2
t

452,396 €

633,225
5€

53,3
325 €

93%

260
0%

54%

4,497,836 €

6,479,229
9€

1,174,1
107 €

578,596 €

2,389,531
1€

326,2
282 €

Variação relativva entre t‐1 e t++2

13%

37
7%

28%

Média em t‐1

61.3

84
4.8

31.9

uta entre t‐1 e t+2
t
Variação absolu

8.2

13.5

3.7

Variação relativva entre t‐1 e t++2

13%

16
6%

12%

Média em t‐1

9.9

8
8.4

5.2

uta entre t‐1 e t+2
t
Variação absolu

1.6

1.8

0.9

Variação relativva entre t‐1 e t++2

17%

21%

18%

Variação relativva entre t‐1 e t++2
Média em t‐1

Exp
portações

SI QPMEE

Média em t‐1

Variação relativva entre t‐1 e t++2
Ressultado
Líqu
uido do
Perríodo

SI Inovação

uta entre t‐1 e t+2
t
Variação absolu

Notaa: Os valores apreesentados corresspondem ao impaacto estimado atrravés do método
o MDM.

Como see pode verifiicar, no caso
o do VAB o im
mpacto med
dido em term
mos relativoss é ligeirameente mais
expressiivo para o SI QPME do que para o SI Inovação, co
ontrariamen
nte ao que su
ucedia na análise dos
impacto
os em termo
os absolutoss. O mesmo
o não sucede, porém, com
c
as restantes variávveis aqui
considerradas, sobree as quais o SI Inovaçãão produz impactos mais
m
substan
nciais, apesaar de as
empresaas apoiadas terem
t
valorees médios dee partida mais elevados.
Nos casos em que os
o valores de
d partida sãão insuficientes para exp
plicar a diferenças dos iimpactos
entre sisstemas de in
ncentivos, tais diferençass tenderão a estar assocciadas às esp
pecificidadess de cada
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um dos instrumento
os de políticca – nomead
damente, ao
os montantees médios de
e incentivo (que são
maioress para o SI In
novação, reduzidos para os Vales e intermédios para o SI QP
PME), à natu
ureza das
despesaas elegíveis dos
d projetoss apoiados (ccom uma paarte substan
ncial de inveestimento em
m capital
fixo no caso do SI In
novação e mais
m reduzida nos outro
os dois casoss) e às finalidades principais dos
projetoss apoiados (investiment
(
to em capacidade prod
dutiva inovadora no casso do SI Ino
ovação e
atividades de internacionalização no caso do
o SI QPME).
eduzido mon
ntante de in
ncentivo médio poderá explicar os reduzidos impactos
i
Em partticular, o re
estimados no caso dos Vales (vver coluna da direita da Tabela 10). De facto, os
o resultadoss obtidos
para a maioria das
d
variáveiis não são
o estatisticaamente sign
nificativos (ou
(
são‐no apenas
marginaalmente) e qu
o do que
uando o são o montantee dos impacttos é substan
ncialmente mais
m reduzido
para os restantes sisstemas de incentivos.15
poio envolvid
dos, as difereenças na nattureza dos projetos apoiados por
Para aléém dos monttantes de ap
cada sistema incenttivos poderão contribuir para explicaar as diferen
nças de impaactos estimaados que
não são atribuíveis à dimensão das
d empresaas em diversaas variáveis. Por exemplo
o, é expectávvel que o
SI Inovaçção apresente maiores impactos, meesmo quando medidos em
e termos reelativos, em variáveis
como o volume de negócios, ass exportaçõees, o pessoaal ao serviço
o ou o núme
ero de trabalhadores
com forrmação supe
erior, uma vez
v que os volumes
v
sub
bstancialmen
nte maiores do incentivvo médio
tendem a estar maais diretameente a assocciados à exp
pansão das empresas do
d que os restantes
r
sistemass de incentiivos. Por sua vez, o SI QPME apressenta impacctos mais exxpressivos do
d que o
SI Inovaçção e do que a média dos
d SI QREN nas variáveis de intensid
dade exportadora, diverrsificação
geográfiica das exportações e probabilidade de registo de
d marcas, o que é coereente com a fiinalidade
de internacionalizaçção que predomina naa maioria dos projetos apoiados naquele sisttema de
incentivos.16

15

A relaçãão entre os mo
ontantes médio
os de incentivo e os impactos estimados para o SI Inovação
o e o SI QPME é analisada
em detalh
he na secção 5.3
3, dedicada à análise do custo
o‐eficácia dos ap
poios.
16

É também de assinalaar que o SI QPM
ME é o único dos
d instrumenttos de política analisado em que
q se detetam
m impactos
positivos n
na autonomia financeira
f
das empresas
e
apoiaadas. Este resultado pode ser explicado pela possibilidade que
q é dada
às empressas apoiadas paara cumprirem com os limiare
es mínimos de autonomia finaanceira previsto
os nos regulam
mentos logo
após a aprovação do pro
ojeto. A ser asssim, o impacto daquele sistem
ma de incentivo
os não tem quee ver diretamen
nte com os
recursos adicionais
a
dispo
onibilizados a custos
c
mais favvoráveis, mas antes
a
com a ind
dução de reforço do capital próprio
p
das
empresas apoiadas deco
orrente das exiggências regulam
mentares.
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5.2. Que
estão de av
valiação 2: heterogene
h
eidade dos impactos
i

Em que medida varria o impactto das interrvenções em função da dimensão, setor
s
de atiividade e
localizaçção das emp
presas ou da
a forma de incentivo
i
dee que beneficciaram? Quee outras varriáveis se
apresentam como deeterminantees e diferenciiadoras dos rresultados ob
btidos?

Respossta‐síntese
Na análiise por setorres de atividaade constataa‐se que os impactos doss SI QREN são mais pronunciados
no caso
o da indústria transform
madora face ao conjunto dos setorres no que respeita aoss valores
absoluto
os do VAB, das exportaações e das despesas em
e I&D, refletindo valo
ores de partida mais
elevados daquelas variáveis.
v
Porr contraste, os
o impactos dos SI QREN
N neste secto
or de atividad
de ao fim
de três anos são liggeiramente inferiores ao
o caso gerall no que resspeita às differentes variiáveis de
emprego
o e de qualifficações.
Quanto à heterogen
neidade entrre classes dee dimensão d
das empresaas, os resultaados sugerem
m que os
impacto
os dos SI QR
REN nas varriáveis mediidas em valores absolutos (investim
mento, expo
ortações,
despesaas em I&D, pessoal ao serviço, nú
úmero de trrabalhadoress com form
mação superiior, etc.)
aumentaam com a dimensão
d
méédia das empresas, com
mo expectáve
el. No entanto, quando medidos
em variações relativas conclui‐‐se que os impactos
i
são menores para classess de dimenssão mais
elevadass.
Os SI QR
REN parecem
m produzir maiores efeeitos no casso de empreesas com nííveis interméédios de
intensidade exportaadora (i.e., em que as exxportações representam entre 10% e 50% do vo
olume de
negócios). Esta concclusão é tantto mais relevvante quanto
o se verifica que estas em
mpresas aprresentam
valores médios de incentivo e de dimensãão que são inferiores ao
os das empresas para quem
q
os
mercado
os externos representam
r
m mais de meetade dos seus negócios..
Os impaactos dos SII QREN são ligeiramentee superioress para a maaioria das vaariáveis med
didas em
valores absolutos em empressas com nívveis interméédios de prrodutividadee e de núm
mero de
trabalhaadores com formação superior. Estas
E
diferen
nças são esssencialmente explicadaas pelas
diferençças nos valorres de partid
da e pelos valores médios de incentivvo, que tend
dem a ser maaiores no
caso de empresas mais
m produtivvas e com pessoal mais qualificado. De
D facto, quaando consideerados os
impacto
os relativos, os resultado
os são mais expressivos para as em
mpresas das categorias in
nferiores
daquelas variáveis (iisto é, empreesas menos produtivas
p
e com pessoaal menos quaalificado).
ogeneidade de
d impactoss por região de localizaçção das emp
presas sugere que a
A análisse da hetero
região Norte
N
se desstaca face à região Centtro e ao conjunto do continente pelos impactoss médios
estimados mais sub
bstanciais no
o VAB, no volume
v
de negócios,
n
nas exportações, na diverrsificação
geográfiica destas e na intensidaade exportad
dora. A regiãão Centro deestaca‐se po
or um maior impacto
dos SI Q
QREN na prob
babilidade dee pedido de patentes e no
n aumento dos ganhos médios men
nsais dos
trabalhaadores.

43

Os resulltados obtido
os para as empresas quee não têm o Estatuto dee PME Líder são
s semelhaantes aos
do total de empressas sob análise, sendo a diferença mais relevaante o facto
o de registaarem um
impacto
o estatisticam
mente significcativo na auttonomia finaanceira e na liquidez geraal.
No que respeita ao recurso
r
a linhas de crédito bonificadas e garantid
das, constataa‐se que os impactos
i
dos SI Q
QREN sobre a FBCF (e tam
mbém o VAB
B) são mais reduzidos
r
no
o caso de em
mpresas que também
beneficiaram daquele outro tipo
o de apoios, sugerindo que
q os SI QREN produzem
m impactos menores
junto dee empresas que
q têm menos dificuldaades no acessso a financiaamento (com
mo é expectáável). No
entanto, empresas que benefficiam dos dois
d
tipos de
d apoio (incentivos e linhas de crédito)
apresentam resultados estatisticamente siggnificativos no investimento em ativos intangívveis, nas
despesaas em I&D naa da produtivvidade (por contraste
c
com
m as empressas que não acederam
a
a linhas de
crédito).
Por fim, os impacttos dos SI QREN
Q
são mais
m
expresssivos para empresas
e
que beneficiaaram de
intensidades de apo
oio interméd
dias (i.e., entre os 20% e os 50%), po
or comparação com intensidades
de incentivo superiiores, no caaso das variiáveis de FB
BCF, VAB, exportações, pessoal ao serviço,
trabalhaadores com formação su
uperior e deespesas em I&D. As dife
erenças registadas são em
e certa
medida determinadas pelos valores de parttida. No casso das exporrtações, poré
ém, os impaactos são
substanccialmente su
uperiores paara o nível intermédio de
d intensidade de incentivo mesmo
o quando
medidoss em termos relativos.

e diferença
5.2.1. D
Dimensões analisadas
a
as de partid
da entre cattegorias
A análise de hetero
ogeneidade baseia‐se
b
na estimação dos impacto
os para categgorias especcíficas de
diferenttes dimensões de análisse. Para estte efeito, fo
oram produzzidos resultaados para diferentes
categoriias das seguintes variáveeis:












Setores de atividade
a
eco
onómica
Dimensão de empresas
Idade das em
mpresas
Regiões NUTTSII
Intensidade exportadoraa
Intensidade tecnológica e de conheccimento dos setores de atividade
a
Número de trabalhadore
t
es com formação superio
or
Produtividad
de aparente do trabalho
Situação da empresa em
m relação ao Estatuto PM
ME Líder
Situação da empresa facce à utilização de linhas de
d crédito bo
onificadas e garantidas
g
Intensidade do apoio

Devido à fraca qualidade dos gru
upos de conttrolo obtidoss – em geral decorrente do número reduzido
de obseervações, maas também das grandess diferenças de partida entre empreesas apoiadaas e não
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apoiadas – não foi possível obtter resultado
os fiáveis sobre a hetero
ogeneidade dos impacto
os dos SI
para as seguintes caategorias: to
odos os setores de ativid
dade exceto indústria traansformadorra; todas
as categgorias de inteensidade teccnológica e de
d conhecimento; médias e grandes empresas; empresas
e
com meenos de três anos; regiõees do Alente
ejo, do Algarvve e de Lisbo
oa; empresaas com 1 trabalhador
com forrmação supeerior, ou com
m 10 ou maais; empresaas com prod
dutividade aparente do trabalho
superiorr a 50 mil euros; empreesas com Estatuto PME Líder; emprresas com in
ntensidade de
d apoio
(medidaa pela relação entre o montante totaal de incentivvo e a despeesa elegível total)
t
inferio
or a 20%.
Nestes casos
c
optou‐‐se por não apresentar os resultado
os respetivoss no corpo do
d relatório (estando
disponívveis nos anexxos estatísticcos, para quaaisquer efeito
os).
Tal como na comparração dos resultados enttre diferentees sistemas de
d incentivoss, realizada n
na secção
anteriorr, importa ter em co
onta que as várias categorias
c
consideradas para efeeitos de
heterogeneidade de
e impactos apresentam
a
distribuições
d
s de características distintas relativaamente a
aspetos como o inceentivo médio
o ou a dime
ensão média das empressas, as quais devem ser tidas em
conta naa leitura dos resultados. Por consegu
uinte, apreseentam‐se na Tabela 12 os valores méédios das
amostraas de empre
esas apoiadaas (no ano anterior
a
ao apoio)
a
por categoria
c
para algumas variáveis
relevanttes.

Tabela 12 – Médias das empresas apoiad
das no ano anterior
a
ao apoio
a
por cattegoria de an
nálise

Indústria transformadora
t
a

912,037
7€

4,757,635 €

Média do
pessoal ao
servviço
97.3

Micro Emp
presas

241,705
5€

139,520 €

5.1

95,264 €

Pequenass Empresas

503,114
4€

708,979 €

24.7

620,684 €

Intensidade Exportadora inferior a 10%

421,888
8€

1,935,001 €

32.9

129,400 €

Intensidade Exportadora entre 10% e 50%

864,733
3€

3,317,077 €

80.3

7
7,441,542
€
11
1,444,121 €

Incentivo méd
dio Média do VAB
V

Intensidade Exportadora superior a 50%

édia das
Mé
expo
ortações
15
5,107,627 €

1,029,882
2€

3,879,541 €

104.8

Sem trabaalhadores com formação
f
superiior

253,828
8€

306,450 €

14.5

310,846 €

Entre 2 e 9 trabalhadoress com formação superior

449,271
1€

973,865 €

35.9

1
1,335,322
€

Produtivid
dade inferior a 20
2 000

337,515
5€

670,656 €

43.9

1
1,365,952
€

Produtivid
dade entre 20 000
0 e 50 000

714,493
3€

1,982,971 €

63.6

3
3,312,113
€

Região No
orte

639,003
3€

1,777,947 €

57.9

3
3,452,287
€

Região Ceentro

718,442
2€

1,923,830 €

52.3

3
3,457,568
€

Sem Estattuto PME Líder

736,638
8€

3,112,135 €

63.2

5
5,334,372
€

Empresas que beneficiarram de Linhas dee Crédito

598,744
4€

1,485,682 €

50.3

2
2,248,863
€

Empresas que não benef iciaram de Linhas de Crédito

849,631
1€

6,556,782 €

93.1

11
1,421,093 €

Intensidade de apoio enttre 20% e 50%

505,181
1€

3,785,031 €

78.8

7
7,521,955
€

Intensidade de apoio enttre 50% e 100%

759,579
9€

2,021,001 €

50.3

2
2,596,390
€

S Todos os sectores
Todos os SI,

674,222
2€

4,046,410 €

72.6

6
6,669,954
€

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem à amostras de empresas apoiad
das obtidas atravvés do método MDM.
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A tabelaa mostra‐noss que os níveeis de incenttivo e a dimeensão das em
mpresas (me
edida pelo VAB,
V
pelo
pessoal ao serviço ou pelas exxportações) são em méédia maiore
es para as seguintes
s
categorias:
indústriaa transformaadora, emprresas com in
ntensidade exportadora
e
superior a 10%, empreesas que
não ben
neficiaram dee Linhas de Crédito
C
e, em
m menor meedida, empreesas cujos projetos beneeficiaram
de inten
nsidades de apoio entre 20% e 50%.. Por contrasste, os níveis de incentivvo e a dimensão das
empresaas tendem a ser menores para miicro e pequeenas empre
esas, empressas com inteensidade
exportad
dora inferior a 10%, em
mpresas sem
m trabalhado
ores com forrmação supeerior, empreesas com
produtivvidade apareente do trab
balho inferiorr a 20 mil eu
uros e empreesas que beneficiaram d
de Linhas
de Crédito. Estas differenças nos valores méd
dios de incen
ntivo e de dim
mensão das empresas deevem ser
tidas em
m conta na diiscussão quee se segue.

5.2.2. V
Variáveis de
e heterogen
neidade: sector de ativ
vidade e cla
asse de dim
mensão
Os impaactos estimados dos SI QREN
Q
nas em
mpresas da in
ndústria tran
nsformadoraa não se afasstam dos
apresentados na ressposta à prim
meira questãão de avaliaçção para o co
onjunto dos setores de atividade
a
económ
mica, apresen
ntando apen
nas algumas diferenças na intensidade dos impactos. A Taabela 13
apresenta a comparação entre os impacto
os estimadoss em amboss os casos para
p
uma seleção de
17
variáveiss de resultad
do.
No caso
o da indústria transformadora são mais
m pronuncciados os im
mpactos dos SI QREN noss valores
absoluto
os do VAB, das exportaações e das despesas em I&D. Note‐se, porém
m, que os vaalores de
partida d
daquelas varriáveis são, em
e média, su
uperiores nas empresas da
d indústria transformad
dora face
aos resttantes setorres. Em term
mos de variiações relatiivas o impacto dos SI QREN
Q
sobre aquelas
variáveiss nas empresas industriaais não se afaasta substan
ncialmente do
d verificado para o conjunto dos
setores de atividadee, sendo incclusive inferiior à média no que respeita ao imp
pacto dos apoios no
pessoal ao serviço (vver Tabela A..3 em anexo).
balidade de variáveis de
e resultado, os
o impactos estimados para
p
as emp
presas da
Considerando a glob
indústriaa transformadora não se afastam substanciallmente dos verificados para o casso geral,
havendo
o apenas algumas
a
as diferenças a assinalaar. Assim, contrariame
c
nte aos reesultados
apresentados para o conjunto dos setore
es de atividaade, as estimações realizadas apen
nas para
indústriaa transform
madora revelam um im
mpacto estattisticamente significativvo na produ
utividade
aparente do trabalh
ho (ver Tabeela 13). Porr contraste, não se registam impactos estatisticamente
significativos na melhoria dos saalários médio
os dos trabalhadores, ao
o contrário do
d que aconttece para
o conjun
nto dos setorres de atividade.

17

Por mottivos de espaço
o, nas tabelas in
ncluídas neste capítulo apreseenta‐se apenass uma seleção das
d principais variáveis de
resultado.. Os resultados integrais estão
o disponíveis no
os anexos estatíísticos.
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No que respeita às duas catego
orias de dim
mensão de em
mpresas aqu
ui analisadass – microem
mpresas e
pequenaas empresass – há várias especificid
dades a assiinalar. De uma forma geral,
g
como seria de
esperar (dadas as menores dimensões médias
m
e os níveis médios de incentivo inferio
ores), os
resultad
dos são men
nos expressiivos em tod
das as variáveis cujo im
mpacto é medido
m
em variações
v
absolutaas (e.g., FBC
CF, VAB, vo
olume de negócios, exp
portações, pessoal
p
ao serviço, núm
mero de
trabalhaadores com formação su
uperior). No entanto, oss impactos tendem
t
a seer superioress face ao
caso geral quando medidos em
m termos reelativos (ou seja, face aos
a valores médios de partida),
principalmente no caso das micrroempresas (ver
(
Tabela A.3
A em anexo
o).
Por conttraste com o caso geral, as microem
mpresas e as pequenas empresas apresentam impactos
i
estatisticamente siggnificativos nas
n variáveiss de investim
mento em attivos intangívveis e de vo
olume de
negócios (ver Tabe
ela 13). No
o caso das microempreesas são taambém de referir os impactos
i
estatisticamente siggnificativos na
n produtivid
dade aparen
nte do traballho e na red
dução do gap
p salarial
entre ho
omens e mu
ulheres, bem
m como o im
mpacto mais expressivo no aumento
o dos ganhoss médios
mensaiss dos trabalhadores.

Tabella 13 – Comp
paração dos impactos ge
erais, por settor de ativid
dade e por classe de dimensão
Variável de
e resultado

dos os SI e
Tod
e mpresas

Indústrias
transformadoras

Micro‐emprresas

Pequenaas empresas

Formação Bruta
B
de Capital Fixxo

317
7,781 € ***

220,819 € **

73,979 € ***
*

180,94
41 € ***

Investimen
nto Intangível

7
7,981
€

‐9,024 €

Valor Acresscentado Bruto

376
6,114 € ***

485,377 € ***

Volume de Negócios

838
8,994 €

992,961 €

Produtividaade Aparente do Trabalho
T
Exportaçõe s

1,657 € **

1
1,015
€
578
8,596 € ***

1,197,448 € *

6,266 € ***
*

13,43
35 € ***

59,732 € ***
*

149,45
59 € ***

165,304 € ***
*

477,17
75 € ***

2,664 € ***
*

48
88 €

93,473 € ***
*

260,46
67 € ***

2.3 ***

3.1 ***

4 p.p. ***

4 p.p. ***

5 p.p. ***
*

4 p.p. ***

Pessoal ao Serviço

8.2 ***

7.4 ***

2.1 ***
*

3.8 ***

Número dee Trabalhadores co
om Formação Supeerior

1.6 ***

1.5 ***

0.8 ***
*

1.5 ***

8,727 € ***
38

50,813 € ***

12,583 € ***
*

22,514 € ***

Diversificaçção Geográfica dass Exportações
Intensidadee Exportadora

Despesas e m I&D
Pessoal de I&D
Probabilidaade de Pedir Novaa Patente
Probabilidaade de Pedir Novaa Marca
Probabilidaade de Obter Novaa Certificação
Número dee Trabalhadores co
om Contrato Sem Termo
T
Incidência de
d Contratos de Trrabalho Temporárrios

0.4 ***

0.3 *

1.6 **
*

0.1

2.1 ***

0.4 ***

2 p.p. ***

1 p.p. **

*
2 p.p. ***

2 p.p. ***

1 p.p. ***
11

9 p.p. ***

12 p.p. ***
*

9 p.p. ***

6 p.p. ***

7 p.p. ***

6 p.p. ***
*

8 p.p. ***

3.3 ***

3.5 ***

1.2 ***
*

1.3 ***

3..6 p.p. ***

3.1 p.p. ***

2.5 p.p. ***
*

3.8 p.p. ***

Ganhos Mé dios Mensais dos Trabalhadores

9.90 € *

6.78 €

22.94 € *

Peso das Reemunerações doss Órgãos Sociais

‐ p.p. ***
‐1

0 p.p.

‐3 p.p. ***
*

Diferença no
n Salário Médio entre
e
Mulheres e Homens
H

9.48 €

‐5.91 €

54.54 € **
*

‐6.6
61 €
‐1 p.p. ***
‐15.10 €

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; os
o resultados sem
m asterisco são esstatisticamente não significativos)).
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5.2.3. V
Variável de heterogene
eidade: inte
ensidade ex
xportadora
a
Só no ccaso das em
mpresas com
m níveis inteermédios dee intensidade exportado
ora (i.e., em
m que as
exportaçções represeentam entre 10% e 50% do volume de
d negócios) se regista um
m impacto positivo
p
e
estatisticamente siggnificativo do
os SI QREN sobre
s
a FBCF e o VAB (vver Tabela 14).
1 É tambéém nesta
categoriia de intensid
dade exportadora que see registam os impactos mais
m expressivos no aumento das
exportaçções das empresas apoiaadas, sendo que os resulltados não sãão estatisticaamente significativos
no caso das empressas em que as exportaçções represeentam à parttida mais dee 50% do vo
olume de
negócios. Note‐se, a este pro
opósito, que
e as empreesas com níível interméédio de inteensidade
exportad
dora apreseentam valorees médios de incentivo e de dimen
nsão que são inferiores aos das
empresaas para quem
m os mercados externos representam
m mais de meetade dos seeus negócios.
Estes resultados parrecem indicaar que os SI QREN produ
uzem maiorees efeitos qu
uando são diirigidos a
empresaas em que a atividade exportadora
e
representa já uma partte significativa da sua atividade,
mas não
o a maioria.

Tabela 14
1 – Comparração dos im
mpactos por grau
g
de inten
nsidade exportadora
Variável de
e resultado

Tod
dos os SI e
e mpresas

Formação Bruta
B
de Capital Fixxo

317
7,781 € ***

Investimen
nto Intangível

7
7,981
€

Valor Acresscentado Bruto

376
6,114 € ***

Volume de Negócios

838
8,994 €

Produtividaade Aparente do Trabalho
T
Exportaçõe s
Diversificaçção Geográfica dass Exportações

Intensidade
exxportadora inferio
or
a 10%
290,142 €
32,184 €

‐22,451 €

95,652 €

760,722 € ***
*

650,792 € ***

1
1,015
€

329 €

578
8,596 € ***

de
Intensidad
exportadora entre
10% e 50%
%
468,029 € ***
*

206,840 € ***

520,012 €
1,502 € *
1,173,415 € **
*

Inten
nsidade
exportado
ora superior
a 50%
108,17
71 €
‐1,05
52 €
286,27
79 €
1,352,57
71 €
2,70
03 € ***
410,72
26 €

2.3 ***

1.8 ***

3.5 ***
*

4 p.p. ***

3 p.p. ***

6 p.p. ***
*

3 p.p. ***

Pessoal ao Serviço

8.2 ***

6.7 ***

8.0 ***
*

8.1 ***

om Formação Supeerior
Número dee Trabalhadores co

1.6 ***

1.2 ***

3.8 ***
*
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8,727 € ***

26,645 € ***

Intensidadee Exportadora

Despesas e m I&D
Pessoal de I&D
Probabilidaade de Pedir Novaa Patente
Probabilidaade de Pedir Novaa Marca
Probabilidaade de Obter Novaa Certificação
Número dee Trabalhadores co
om Contrato Sem Termo
T
Incidência de
d Contratos de Trrabalho Temporárrios

0.4 ***

0.3 **

‐28,960 €
*
0.5 ***
1.1 p.p.

2.1 **

1.7 ***
49,59
96 € ***
0.4
2.3 p.p. ***

1..9 p.p. ***

1.6 p.p. ***

11..2 p.p. ***

11.2 p.p. ***

*
11.1 p.p. ***

10.9 p.p. ***

6..3 p.p. ***

6.3 p.p. ***

6.7 p.p. ***
*

5.7 p.p. ***

3.3 ***

1.9 ***

3..6 p.p. ***

4.0 p.p. ***

‐0.5
4.1 p.p. ***
*

4.0 **
3.4 p.p. ***

Ganhos Mé dios Mensais dos Trabalhadores

9.90 € *

4.85 €

1.93 €

Peso das Reemunerações doss Órgãos Sociais

‐ p.p. ***
‐1

‐1 p.p. ***

‐1 p.p.

23 €
15.2
0 p.p.

Diferença no
n Salário Médio entre
e
Mulheres e Homens
H

9.48 €

9.86 €

27.78 €

62 €
‐14.6

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; os
o resultados sem
m asterisco são esstatisticamente não significativos)).

Se a anáálise dos ressultados em termos absolutos aponta para umaa impacto maior
m
dos SI QREN
Q
no
caso de empresas medianamen
m
nte exportad
doras, quand
do os resultaados são relativizados com base
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nos valo
ores médios no período pré‐apoio
p
co
onclui‐se quee o impacto relativo é taanto mais substancial
quanto menor a inttensidade exxportadora das
d empresaas apoiadas (ver Tabela A.3 em aneexo). Em
especial, a dimensão
o do impacto
o estimado nas
n exportaçções é substancialmente
e superior no
o caso de
empresaas cuja intensidade exportadora é infferior a 10%..
Ainda asssim, quando
o se analisa o impacto do
os SI QREN nas
n variáveis de intensidaade exportad
dora e de
diversificação geográfica das exp
portações (duas variáveiss relativas) constata‐se
c
q é novamente nos
que
níveis in
ntermédios de
d intensidaade exportad
dora que oss SI QREN produzem maaiores impacctos (ver
Tabela 1
14 acima). O mesmo sucede com os impactos no
o aumento do
d número de trabalhado
ores com
formaçãão superior.
No caso das empressas em que as
a exportações representtam mais de metade do volume de negócios,
n
o impaccto dos SI QREN
Q
faz‐se sentir de fo
orma destaccada (face a outros tipo
os de empreesas) em
variáveiss como a pro
odutividade,, as despesas em I&D, o pessoal de I&D ou a probabilidade de pedir
uma no
ova patente. Estes resu
ultados sugeerem que embora
e
os SI QREN não
o produzam
m efeitos
particulaarmente rellevantes nestas empressas ao níveel da FBCF, do VAB, das
d exportaçções, da
intensidade exportaadora ou da diversidade
e geográfica das exportaações, os ap
poios podem
m estar a
induzir um reforço
o dos esforços de inovvação e daa produtividade das em
mpresas forrtemente
exportad
doras.

5.2.4. V
Variável de heterogene
eidade: form
mação dos trabalhado
ores e produtividade
Na análiise de hetero
ogeneidade dos
d impactos por númerro de trabalh
hadores com formação su
uperior e
por níveeis de produttividade só é possível co
omparar os n
níveis inferio
ores com os níveis interm
médios e
com o caso geral, já que não foi possível enccontrar grup
pos de contro
olo adequad
dos para as empresas
e
altamen
nte produtivaas e com um
m número elevado
e
de trabalhadore
t
es com elevvado capital humano
(dado o número relaativamente reduzido
r
de empresas
e
em
m causa).
mbas as variávveis constataa‐se que os impactos do
os SI QREN sãão (ligeirameente) superio
ores para
Para am
a maioriia das variávveis medidass em valoress absolutos (como a FBCF, o VAB, o volume de negócios,
n
as exportações e ass despesas em
e I&D) no caso de empresas maiss produtivas e com pesssoal mais
qualificaado (ver Tab
bela 15). Esttas diferenças são essencialmente explicadas pelas
p
diferen
nças nos
e
incentivo,
que
tendem
valores de partida e pelos valorees médios d
m a ser maiorres para queeles tipos
de emp
presas. De facto,
f
quando considerrados os im
mpactos relaativos, os resultados
r
s
são
mais
expressiivos para as empresas
e
daas categoriass inferiores daquelas
d
variiáveis (ver Taabela A.3 em
m anexo).
Das quaatro categorrias de empresas aqui consideradas
c
s a única paara a qual os
o SI QREN não têm
impacto
os positivos e estatisticam
mente signifiicativos na produtividad
p
e são as empresas sem qualquer
q
trabalhaador com formação
f
su
uperior. Estte tipo de empresas também apresenta reesultados
estatisticamente nãão significativos, ou sign
nificativos mas
m negativo
os, nas variááveis de desspesas e
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pessoal em I&D. Este resultado ssugere que os
o apoios só têm efeitos positivos naas empresas que têm
à partidaa níveis míniimos de capaacidade de absorção.18
Por contraste, os reesultados ob
btidos sugereem que as empresas
e
seem trabalhad
dores com fformação
superiorr (e também as empresas com reduzzidos níveis de
d produtivid
dade) apreseentam impacctos mais
expressiivos nas variáveis relativas associadaas às atividad
des de exporrtação (inten
nsidade expo
ortadora,
diversificação geogrráfica das exxportações e aumento das
d exportações quando
o relativizad
das pelos
valores d
de partida).
Ou seja, os resultados parecem
m sugerir que os SI QR
REN não têm
m impacto em
e empresaas pouco
qualificaadas no que respeita a atividades
a
mais
m sofisticad
das de inovaação, mas qu
ue produzem
m efeitos
relevanttes no domín
nio das exportações mesmo nesse tip
po de empresas.

Tabela 15 – Compaaração dos im
mpactos porr formação dos
d trabalhad
dores e níve
eis de produttividade
Variável de resultado

Todos oss SI e
empressas

Formação Brruta de Capital Fixo
o

317,781 € ***

Investimentto Intangível

7,981 €

Valor Acresccentado Bruto

376,114 € ***

Volume de Negócios
N

838,994 €

Produtividad
de Aparente do Traabalho
Exportaçõess
Diversificaçãão Geográfica das Exportações
E

Entre
e 2e 9
Sem traballhadores
com Form
mação Trabalhad
dores com
Superrior
Formação
o Superior
131,799
9 € ***
143,92
29 € ***

92,9
995 € ***

Prod
dutividade
entre 20 e 50 mil€
103
3,230 € ***

5,699
9 € ***

9,71
16 € ***

8,5
588 € ***

96,844
4 € ***

176,20
00 € ***

180,7
779 € ***

330
0,895 € ***

281,925 € ***

697,65
53 € ***

444,3
376 € ***

1,510
0,925 € ***

1,015 €
578,596 € ***

utividade
Produ
inferio
or a 20 000

‐1,652 €
233,339
9 € ***

1,27
71 € *
473,48
83 € ***

7
7,985
€

1,1
197 € ***
197,2
247 € *

1
1,031
€ **
1,143
3,520 € ***

2.3
3 ***

2.4 ***

1.8 ***

2.6 ***

1.8 ***

4 p.p. ***

p. ***
6 p.p

4 p.p.
p ***

4 p.p. ***

3 p.p. ***

S
Pessoal ao Serviço

2 ***
8.2

2.5 ***

4.9 ***

6.3 ***

4.4 ***

Número de Trabalhadores com
m Formação Superio
or

1.6
6 ***

0.6 ***

1.2 ***

0.9 ***

1.7 ***

38,727 € ***

‐2,084
4 € ***

17,34
48 € ***

10,7
733 € ***

23
3,382 € ***

Intensidade Exportadora

m I&D
Despesas em
Pessoal de I&D
de de Pedir Nova Patente
Probabilidad

0.4
4 ***

0.0

0.2 **

‐0.1

0.3 **

1.9 p.p. ***

p. **
0.6 p.p

1.4 p.p.
p ***

1.4
4 p.p. ***

1.6 p.p. ***

11.2 p.p. ***

10.7 p.p
p. ***

11.5 p.p.
p ***

9.7
7 p.p. ***

11.0 p.p. ***

6.3 p.p. ***

6.7 p.p
p. ***

6.5 p.p.
p ***

5.9
9 p.p. ***

7.1 p.p. ***

3.3
3 ***

1.5 ***

2.5 ***

3.9 ***

2.6 ***

3.6 p.p. ***

p. ***
3.9 p.p

3.2 p.p.
p ***

3.5
5 p.p. ***

3.2 p.p. ***

dios Mensais dos Trrabalhadores
Ganhos Méd

9.90 € *

48.01 € ***

15.9
93 € **

31
1.27 € ***

3.75 €

Peso das Remunerações dos Órgãos
Ó
Sociais

‐1 p.p. ***

‐1 p.p
p.

0 p.p.
p

‐1
1 p.p. ***

‐ p.p. ***
‐1

o Salário Médio enttre Mulheres e Hom
mens
Diferença no

9.48 €

‐1.22 €

2.9
99 €

‐0
0.58 €

Probabilidad
de de Pedir Nova Marca
M
Probabilidad
de de Obter Nova Certificação
C
Número de Trabalhadores com
m Contrato Sem Term
mo
balho Temporários
Incidência de Contratos de Trab

‐1
10.60 €

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; os
o resultados sem
m asterisco são esstatisticamente não significativos)).

18

Como d
de resto está be
em estabelecido
o na literatura sobre
s
o tema (vver, por exemplo, Cohen e Levvinthal, 1990).
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5.2.5. V
Variável de heterogene
eidade: Reg
gião NUTS II
I
A análisse da hetero
ogeneidade de impacto
os por região de localizzação das empresas só permite
conclusõ
ões seguras no caso da região Centtro, sendo a adequação
o dos gruposs controlo menor
m
no
caso da região Norrte, e muito reduzida no caso das restantes re
egiões do co
ontinente (o
o que se
justifica em parte pelo menorr número dee empresas apoiadas nestas
n
regiõees). Para effeitos de
comparaação a Tabela 16 inclui in
nformação re
elativa às reggiões Norte e Centro, devendo as esttimações
relativass à região No
orte ser lidass com maior cuidado.
Note‐se que as regiõ
ões do Norte e do Centrro apresentaam valores muito
m
próxim
mos aos da média
m
do
continen
nte no que respeita ao
os montantees médios d
de incentivo
o e às médiias das variáveis de
dimensãão no perío
odo anteriorr ao apoio, pelo que os
o resultado
os aqui apreesentados são
s
mais
19
diretamente comparáveis.

19

Importaa ter presente que,
q
ainda assim
m, os resultado
os obtidos para cada região po
odem ser influeenciados pela co
omposição
específica de atividadees económicas ou pela disp
persão das am
mostras no qu
ue respeita ao
os valores dass variáveis
consideradas.
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Tabela 16 – Compaaração dos im
mpactos geraais e nas reggiões Norte e Centro
Varriável de resultad
do

Todos oss SI e
empressas

Regiião Norte

Forrmação Bruta de Capital Fixo

317,781 € ***

226,4
484 € ***

Investimento Intanggível

7,981 €

23,145 € ***

259,703 € ***
13,222 €

o Bruto
Val or Acrescentado

376,114 € ***

os
Vollume de Negócio

838,994 €

1,378,6
661 € **

1,015 €

1,200 € **

1,004 €

980,5
576 € ***

‐152 €

Pro
odutividade Aparrente do Trabalho
o
Exp
portações

578,596 € ***

Divversificação Geoggráfica das Exporttações
Inteensidade Exportaadora
Pesssoal ao Serviço
Número de Trabalhadores com Form
mação Superior
Desspesas em I&D

Pro
obabilidade de Peedir Nova Marca
Pro
obabilidade de Obter Nova Certificação

1
1,140,595
€ ***

2.3
3 ***

3.2 ***

0.2

4 p.p. ***

5 p.p. ***

1 p.p.

2 ***
8.2

8.2 ***

4.0 ***

1.6
6 ***

1.2 ***

1.4 ***

38,0
022 € ***

39,214 € ***

0.4
4 ***

0.3 **

0.1

1.9 p.p. ***

7 p.p. ***
1.7

2.7 p.p. ***

11.2 p.p. ***

9.4
4 p.p. ***

10.3 p.p. ***

6.3 p.p. ***

7.6
6 p.p. ***

7.4 p.p. ***

Número de Trabalhadores com Conttrato Sem Termo
o
o Temporários
Incidência de Contrratos de Trabalho

191,285 € **

38,727 € ***

Pesssoal de I&D
Pro
obabilidade de Peedir Nova Patentte

444,7
775 € ***

o
Região Centro

3.3
3 ***

1.6 *

1.4

3.6 p.p. ***

6 p.p. ***
3.6

3.9 p.p. ***

Gan
nhos Médios Mensais dos Trabalh
hadores

9.90 € *

15
5.32 € **

24.37 € ***

Pesso das Remuneraações dos Órgãoss Sociais

‐1 p.p. ***

‐1
1 p.p. ***

0 p.p.

Difeerença no Salário
o Médio entre Mulheres
M
e Homens

9.48 €

‐7
7.89 €

6.37 €

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; os
o resultados sem
m asterisco são esstatisticamente não significativos)).

Os impaactos médio
os estimadoss dos SI QREEN para a reegião Nortee e a região Centro aprresentam
valores muito semeelhantes entre si para a variável de FBCF, e ligeiramentte inferioress aos do
conjunto
o do contineente.
A região
o Norte desttaca‐se face ao conjunto
o do contineente pelos im
mpactos médios estimad
dos mais
substancciais no VAB
B, no volumee de negócios, nas exporrtações, na diversificação
d
o geográfica destas e
na inten
nsidade expo
ortadora. Ass diferenças registadas nas exportaações tendem
m a refletir a maior
orientaçção exportad
dora, em méédia, das emp
presas situad
das na região Norte no período
p
que precede
o apoio
o público. Essta região destaca‐se
d
d média do
da
o continentee também pelo
p
impacto
o menos
expressiivo dos SI QR
REN na probaabilidade de registo de marcas
m
e porr um menor impacto
i
no aumento
a
dos conttratos de traabalho sem ttermo. Finalm
mente, contrrariamente à região Centro e ao con
njunto do
continen
nte, na regiião Norte reegistam‐se impactos
i
po
ositivos e esstatisticamen
nte significaativos no
investim
mento e na produtividadee aparente do trabalho.
A região
o Centro desttaca‐se por um
u impacto positivo maior impacto dos SI QREN na probabilidade de
pedido d
de patentes e no aumentto dos ganho
os médios mensais
m
dos trabalhadore
t
es. Por contraaste com
a região
o Norte e com
c
o conjjunto do co
ontinente, não
n
se regisstam impacttos estatisticamente
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significativos nas vaariáveis de exportações,
e
diversificaçção geográficca das expo
ortações, inteensidade
exportad
dora, pessoaal de I&D e trrabalhadoress com contraato sem term
mo.

5.2.6. V
Variáveis de
e heterogen
neidade: Estatuto PME
E Líder e Lin
nhas de Cré
édito
A análisee da heteroggeneidade dee impactos entre
e
empresas que obtiveram o estatuto PME LLíder e as
restantees só permite conclusões seguras paara a segund
da categoria,, sendo a ad
dequação do
os grupos
controlo
o menor no caso das PM
ME Líder. Os resultados obtidos
o
paraa as empresaas do primeiro grupo
(não‐PM
ME Líder) apo
ontam no meesmo sentido
o das estimações realizad
das para o to
otal de emprresas sob
análise, sendo a dim
mensão dos impactos
i
esttimados muiito semelhan
nte (ver Tabe
ela 17). Aind
da assim,
são de destacar os
o impactos positivos e estatisticaamente sign
nificativos paara as variááveis de
autonom
mia financeirra e liquidezz geral (cercca de 2 ponttos percentu
uais, em cad
da caso), quee não se
20
verificam
m no caso geeral (ver anexxos estatísticcos).
No que respeita ao recurso
r
a linhas de crédito bonificadas e garantid
das, constataa‐se que os impactos
i
dos SI Q
QREN sobre a FBCF (e tam
mbém o VAB
B) são mais reduzidos
r
no
o caso de em
mpresas que também
beneficiaram daque
ele outro tipo
o de apoios.. Uma expliccação possíveel para estess resultados consiste
no facto
o de as emprresas que tivveram acesso
o a linhas dee crédito tere
em menor diificuldade em
m aceder
a financciamento (p
por capitais próprios ou
o alheios), pelo que o efeito dee adicionalid
dade no
investim
mento dos SI QREN tendee a ser mais reduzido.
r
Por outras palaavras, os resu
ultados sugeerem que
os SI QR
REN produzeem impactos maiores jun
nto de emprresas que têm mais dificculdades no acesso a
financiamento (como é expectávvel).
REN que tam
mbém benefficiaram de linhas de
Note‐se,, porém, que as empressas apoiadass pelos SI QR
crédito apresentam resultados estatisticam
e
ente significcativos (por contraste
c
co
om o caso geeral e/ou
com as empresas que
q não acederam a linhas de créd
dito) em varriáveis como
o o investimento em
ativos in
ntangíveis, as despesas em
e I&D e a produtividad
p
de. Isto sugere que os SI QREN e as linhas
l
de
crédito se complem
mentam na promoção de tipos de
d investimento menoss relacionad
dos com
capacidaade produtivva e que têm
m maiores refflexos na eficciência das empresas.
Por fim,, como se pode
p
verificaar na Tabelaa 17, os imp
pactos dos SI
S QREN sob
bre as empreesas que
também
m beneficiaraam de linhas de crédito
o é maior naa variável de
e volume dee negócios. Note‐se,
porém, que os valorres de partid
da para esta variável tam
mbém são em
m média sup
periores naquele tipo
de empresas, sendo
o que o impacto quando
o medido em
m termos neegativos não
o se destaca do caso
geral (veer Tabela A.3
3 em anexo)..

20

Note‐see que o grupo de empresas sem
s
estatuto de
d PME Líder in
nclui tanto PMEs que não ob
btiveram aquelee estatuto,
como gran
ndes empresass (que estão po
or definição exccluídas daquelee grupo). Para garantir
g
que os resultados aprresentados
não estão
o a ser influencciados pela disstribuição de dimensões
d
das empresas em cada grupo seeria desejável restringir
r
a
análise ao
o grupo das PME, o que não fo
oi possível fazerr no âmbito desste trabalho por escassez de te
empo.
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Tab
bela 17 – Com
mparação do
os impactos por Estatuto
o PME Líder e acesso a Linhas de Cré
édito
Variável de
e resultado

Tod
dos os SI e
e mpresas

S
Sem
estatuto PMEE
Líder

Formação Bruta
B
de Capital Fixxo

317
7,781 € ***

341,495 € **

Investimen
nto Intangível

7
7,981
€

14,287 €

Não Recorre
eu a
Linhas de Cré
édito
816,204 € *

u a Linhas de
Recorreu
Cré
édito
185,29
99 € ***

1,551 €

15,74
40 € **
237,45
53 € ***

Valor Acresscentado Bruto

376
6,114 € ***

455,707 € ***

966,139 € **
*

Volume de Negócios

838
8,994 €

951,398 €

580,595 €

1
1,015
€

1,176 €

2,828 €

1,49
98 € ***

1,354,867 €

673,58
89 € ***

Produtividaade Aparente do Trabalho
T
Exportaçõe s
Diversificaçção Geográfica dass Exportações
Intensidadee Exportadora

578
8,596 € ***

541,494 € *

2.3 ***

2.5 ***

1.5 **
*
3 p.p. ***
*

4 p.p. ***

4 p.p. ***

Pessoal ao Serviço

8.2 ***

7.9 ***

2.1

om Formação Supeerior
Número dee Trabalhadores co

1.6 ***

1.9 ***

*
2.5 ***

38
8,727 € ***

49,296 € ***

Despesas e m I&D
Pessoal de I&D
Probabilidaade de Pedir Novaa Patente
Probabilidaade de Pedir Novaa Marca
Probabilidaade de Obter Novaa Certificação
Número dee Trabalhadores co
om Contrato Sem Termo
T
Incidência de
d Contratos de Trrabalho Temporárrios

40,181 €

1,093,79
96 € ***

2.6 ***
5 p.p. ***
7.4 ***
1.3 ***
36,89
91 € ***

0.4 ***

0.4 ***

*
1.0 ***

0.3 ***

1..9 p.p. ***

1.9 p.p. ***

2.9 p.p. ***
*

1.4 p.p. ***

11..2 p.p. ***

11.2 p.p. ***

8.8 p.p. ***
*

10.4 p.p. ***

6..3 p.p. ***

6.5 p.p. ***

5.8 p.p. ***
*

6.5 p.p. ***

3.3 ***

3.3 ***

3..6 p.p. ***

3.8 p.p. ***

1.3
3.1 p.p. ***
*

Ganhos Mé dios Mensais dos Trabalhadores

9.90 € *

7.60 €

‐8.42 €

Peso das Reemunerações doss Órgãos Sociais

‐ p.p. ***
‐1

‐1 p.p. ***

‐2 p.p. ***
*

Diferença no
n Salário Médio entre
e
Mulheres e Homens
H

9.48 €

10.34 €

‐28.23 €

2.9 ***
3.3 p.p. ***
69 € **
11.6
‐1 p.p. ***
07 €
‐2.0

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; os
o resultados sem
m asterisco são esstatisticamente não significativos)).

5.2.7. V
Variável de heterogene
eidade de im
mpactos: in
ntensidade de apoio
A intenssidade de ap
poio correspo
onde ao rácio entre o in
ncentivo totaal e o investimento elegíível total
relativo a cada projeto. A análisse da hetero
ogeneidade de
d impactoss entre emprresas com diferentes
intensidades de apo
oio só permitte conclusõees seguras paara as catego
orias de inteensidade entre 20% e
50% e superior a 50
0%. Como tal, a Tabela 18
1 apenas ap
presenta os resultados reelativos àqueles dois
casos.
Os impaactos dos SI QREN
Q
são mais
m expressivvos para em
mpresas que beneficiaram
m de intensid
dades de
apoio in
ntermédias (i.e., entre os 20% e os 50%) no casso das variávveis de FBCFF, VAB, expo
ortações,
pessoal ao serviço,, trabalhado
ores com fo
ormação superior e de
espesas em I&D. As diiferenças
registadas são em certa
c
medidaa determinadas pelos vaalores de partida. Note‐se que, aind
da assim,
que os impactos naas exportaçõ
ões são subsstancialmentte superiores para este nível interm
médio de
intensidade de incen
ntivo mesmo
o quando me
edidos em teermos relativvos (ver Tabeela A.3 em an
nexo).
No que respeita às empresas
e
que beneficiaraam de intenssidades de apoio superio
ores a 50%, constata‐
c
se que estas registaam um impacto superio
or à média no que resp
peita às variáveis de crriação de
emprego
o (quando medido
m
em teermos relativvos) e nos gaanhos médios mensais do
os trabalhado
ores.
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Tabelaa 18 – Compaaração dos impactos gerrais e por inttensidade de
e apoio
Variáve
el de resultado

Todos oss SI e
empre
esas

Formaçção Bruta de Cap
pital Fixo

317,781 € ***

Investi mento Intangívvel

7,981 €

Valor Acrescentado
A
Brruto

376,114 € ***

Volume de Negócios

838,994 €

nte do Trabalho
Produttividade Aparen
Exportaações

1,015 €
578,596 € ***

Diversi ficação Geográffica das Exportaações

Intenssidade de apoio Intensidade de apoio
entrre 20% e 50%
> 50%
502,047 € *
5,688 €
564,169 € ***
1,949,070 €
983 €
2,701,201 € ***

293,509 € ***
14,453 €
257,263 € ***
997,485 € ***
873 €
308,947 €

2.3
3 ***

2.5 ***

2.1 ***

4 p.p
p. ***

5 p.p. ***

3 p.p. ***

Pessoaal ao Serviço

8.2
2 ***

8.7 ***

7.4 ***

Númerro de Trabalhadores com Formaação Superior

1.6
6 ***

2.6 ***

1.4 ***

38,727 € ***

54,118 € ***

28,342 € ***

ora
Intensi dade Exportado

Despessas em I&D
Pessoaal de I&D
Probab
bilidade de Pediir Nova Patentee
Probab
bilidade de Pediir Nova Marca
Probab
bilidade de Obteer Nova Certificcação

0.4
4 ***
1.9 p.p
p. ***

0.2 *
2.5 p.p. ***

11.2 p.p
p. ***

11
1.4 p.p. ***

10.8 p.p. ***

6.3 p.p
p. ***

8 p.p. ***
8.1

5.8 p.p. ***

Númerro de Trabalhadores com Contrato Sem Termo
Incidên
ncia de Contrato
os de Trabalho Temporários
T

0.4 **
0 p.p.
0.6

3.3
3 ***
3.6 p.p
p. ***

2.5 *
5 p.p. ***
5.0

2.8 ***
3.0 p.p. ***

Ganhoss Médios Mensaais dos Trabalhaadores

9.90 € *

0.15 €

15.71 € **

Peso das Remuneraçõ
ões dos Órgãos Sociais
S

‐1 p.p
p. ***

‐2 p.p. ***

‐1 p.p. ***

nça no Salário Médio
M
entre Mulheres e Homen
ns
Diferen

9.48 €

3.49 €

7.38 €

Nota: Os vaalores apresentad
dos correspondem
m ao impacto esttimado através do método MDM. Os asteriscos correspondem ao valor
v
de p‐
value de cada estimaação (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; os
o resultados sem
m asterisco são esstatisticamente não significativos)).
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5.3. Que
estão de av
valiação 3: custo‐eficác
c
cia

Qual a relação de custo‐eficáccia para os principais reesultados da
as intervençções? Essa relação
r
é
sensível à intensidad
de do apoio concedido,
c
a grupos allvo ou às tipologias de apoio
aos
a
de cada
a um dos
Sistemass de Incentivvos?

Nota préévia
O custo‐‐eficácia é aqui medido pelo rácio entre o monttante médio de incentivo
o e o impactto médio
estimado em cada caso. O valo
or deste ráccio equivale ao montante em euross que foi neecessário
mobilizaar para induzzir uma variaação unitáriaa na variável de resultad
do sob análise, assumind
do que o
impacto
o estimado é inteiramentte atribuível ao efeito da política.
Pequenaas variações no valor do
o impacto médio estimado podem conduzir
c
a grrandes oscilaações no
valor do
o rácio de cussto‐eficácia, principalmente quando os valores absolutos doss impactos sãão muito
reduzido
os face ao vaalor do incen
ntivo. Por conseguinte, apenas
a
se analisam aqui os valores dos rácios
para as estimações de impactoss com um eleevado nível de significân
ncia estatística (p‐value ≤ 0.01) e
baseado
os em grupo
os de contro
olo com carraterísticas m
muito semellhantes ao grupo
g
das empresas
e
apoiadas.

Respossta‐síntese
De acorrdo com os resultados obtidos,
o
parra que os SI QREN no seu
s conjunto induzam em cada
empresaa apoiada um
m aumento adicional dee um euro nas seguintess variáveis ao fim de trêês anos é
necessário (em méédia) um mo
ontante de incentivo de: 2.12 euros para a FBCF
F
(0.71 euros
e
se
considerrarmos o invvestimento em
e capital fixo
f
acumulaado ao fim de
d três anoss), 1.79 euro
os para o
VAB, 1.4
49 euros para o resultaado líquido, 1.17 euros para as exp
portações e 17.41 euross para as
despesaas em I&D. Os
O resultadoss obtidos mo
ostram tambéém que são necessários,, em média, perto de
82 mil euros de inceentivo para in
nduzir a criação de um posto
p
de trab
balho adicion
nal em cada empresa
apoiada ao fim de três
t
anos e cerca de 41
16 mil euross para induzir um aumento adicionaal de um
trabalhaador com forrmação superior.
O SI QPM
ME apresentta um custo‐‐eficácia mais favorável do
d que o SI Inovação e do
d que os SI QREN
Q
no
seu conjjunto na gen
neralidade das variáveis analisadas. Face
F
ao conjjunto dos SI QREN, o SI Inovação
só revelaa um custo‐eeficácia maiss favorável para o FBCF e as exportaçções.
Face à média
m
dos SI QREN, o mo
ontante de in
ncentivo neceessário para induzir umaa unidade de impacto
é maior para a generalidade dass variáveis no
o caso da ind
dústria transfformadora, das
d microem
mpresas e
das pequenas empreesas. É mais custoso parra o Estado induzir um euro adicionaal de exportaações em
empresaas com uma reduzida inttensidade exxportadora do
d que nas restantes.
r
De
e uma formaa geral, o
custo‐efficácia é maio
or em empreesas com nívveis reduzido
os ou interméédios de produtividade.
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O montante de fun
ndo público necessário para
p
induzir os mesmoss níveis de impactos é em
e geral
menor para
p
empressas que não
o são PME Líder
L
menor para a generalidade daas variáveis.. Para as
empresaas que beneeficiaram dee linhas de crédito
c
torna‐se mais custoso paraa os fundos públicos
induzireem um aumeento adicion
nal de FBCF, mas menoss custoso induzir um efe
eito equivalente nas
exportaçções e nas despesas em I&D.
O custo‐eficácia é geralmente
g
m favorávvel na região
mais
o Norte do que no conjjunto do con
ntinente,
exceto n
na indução de FBCF e do número de trabalhaadores com formação superior
s
(em
m que os
valores d
de custo‐eficcácia são sup
periores à méédia e próxim
mos do que se
s verifica naa região Centro).
O custo
o‐eficácia é menor paraa todas as variáveis
v
anaalisadas para empresas que beneficiam de
menoress intensidades de apoio, o que em paarte se explica pela maio
or dimensão média das empresas
e
envolvid
das.
Estima‐sse que ao fim
m de três an
nos cada eurro de incentivo induza um
u valor adiccional acumulado de
FBCF dee 1,41 euros.. O efeito dee adicionalidade é maiorr do que a média
m
no casso do SI Qualificação,
das emp
presas com intensidade exportadora entre 10%
% e 50% e nas empresas sem trabalhadores
com formação superior. Por con
ntraste, a adiicionalidade é particularmente reduzzida em emp
presas da
indústriaa transform
madora, emp
presas que beneficiaram
m de linhass de crédito e empresas com
produtivvidade entre 20 e 50 mil euros.

5.3.1. Custo eficácia dos SI QR
REN no seu
u conjunto, do
d SI Inova
ação e do SI Qualificaçã
ão
A Tabelaa 19 apresen
nta o montan
nte de euross que se estima ser neceessário para gerar
g
um impacto de
uma uniidade em differentes variáveis de resu
ultado.

Tabela 19 – Custo‐eficcácia dos SI no
n seu conju
unto, do SI In
novação e do
o SI QPME
Todoss os SI

SI Inovação

SI Qu
ualificação
PME

Formação Bruta de Capitaal Fixo

2.12 €

2.01 €

1.91 €

Valor Acreescentado Bruto
o

1.79 €

2.41 €

0.65 €

Resultado
o Líquido do Perríodo

1.49 €

1.91 €

1.95 €

1.17 €

0.51 €

0.32 €

17.41 €

26.80 €

Exportações
Despesas em I&D
Pessoal ao
o Serviço
Nº de Trab
balhadores com
m Formação Supeerior

81,9
955.61 €

89
9,277.61 €

28,109.61 €

416,0
058.36 €

671
1,988.41 €

1
112,005.43
€

Nota: O custto‐eficácia indica‐‐nos quantos eurros de incentivo são
s necessários para produzir umaa unidade de
impaccto (por exemplo
o, um euro de exp
portações ou a crriação de um postto de trabalho ad
dicionais). Os
valorees apresentados correspondem ao
o impacto estimaado através do método
m
MDM. As células em
banco
o correspondem à situações em que a significânciaa estatística do im
mpacto médio esttimado é
consid
derada insuficien
nte para este efeito.

57

De acorrdo com os resultados obtidos, parra que os SSI QREN no seu
s conjunto induzam em
e cada
empresaa apoiada um
m aumento adicional dee um euro nas seguintess variáveis ao fim de trêês anos é
necessário (em média) um monttante de ince
entivo de:






21
2.12 euros para
p
a FBCF (0.71
(
euros, considerand
c
o a FBCF acu
umulada ao fim
f de três anos)
a
1.79 euros para
p
o VAB
1.49 euros para
p
o resultaado líquido
1.17 euros para
p
as exporrtações
17.41 euros para as desp
pesas em I&D

A tabelaa mostra tam
mbém que são necessários, em méd
dia, perto de
e 82 mil euros de incenttivo para
induzir a criação de um posto dee trabalho adicional em cada empresa apoiada ao
a fim de trêês anos e
cerca dee 416 mil euros
e
para induzir um aumento ad
dicional de um trabalhador com formação
f
superiorr.
O SI QPM
ME emerge destes resultados como
o sendo maiss eficaz (face
e ao volume
e de fundos públicos
envolvid
dos) do que o SI Inovação e do que os
o SI QREN no
n seu conju
unto em quase todas as variáveis
analisad
das. Face ao conjunto do
os SI QREN, o SI Inovação
o só revela um
u custo‐efiicácia mais favorável
f
para o FBCF e as exp
portações.

5.3.2. Custo eficácia dos SI QR
REN no seu
u conjunto por
p categorrias de emp
presa
A Tabelaa 20 apresen
nta dados sobre o custo‐eficácia paraa diferentes categorias de empresas,, levando
à conclu
usão que, face à média dos SI QREN
N, o montantte de incenttivo necessário para induzir uma
unidadee de impacto é:






maior para a generalidade das variáveis no
o caso da indústria transformado
t
ora, das
microempreesas e das peequenas emp
presas;
maior para estimular as exportaações em eempresas co
om uma re
eduzida inteensidade
exportadoraa
maior para a generalidade das varriáveis para as empresas de produttividade reduzida ou
intermédia;
menor para a generalidaade das variááveis no caso
o das empressas sem Estatuto PME Líd
der;
maior para empresas
e
qu
ue beneficiarram de linhaas de crédito
o no caso do VAB e da FB
BCF, mas
menor no caaso das expo
ortações e daas despesas em
e I&D;

21

Contrarriamente às reestantes variáveis, a FBCF é medida enquanto média anu
ual dos três prrimeiros anos de projeto
(enquanto
o as restantes variáveis
v
são medidas
m
apenass no terceiro ano). Esta opção
o prende‐se co
om a elevada volatilidade
v
que a variável FBCF tende a revelar.
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menor paraa a maioria das variáveeis para empresas situaadas na regiião Norte, sendo
s
as
exceções a FBCF
F
e o núm
mero de trab
balhadores co
om formação superior (eem que os vaalores de
custo eficácia são próxim
mos do que se
s verifica naa região Centtro);
menor paraa todas as variáveis an
nalisadas paara empresaas que beneeficiam de menores
intensidadess de apoio.

Tab
bela 20 – Cussto‐eficácia dos
d SI QREN por categorria de empre
esas

FBCF
Indústriass Transformadorras
Micro Emp
presas
Pequenass Empresas
Intensidade Exportadora inferior a 10%
Intensidade Exportadora entre 10% e 50
0%
Intensidade Exportadora superior a 50 %
Sem trabaalhadores com Formação
F
Superrior
Entre 2 e 9 Trabalhadoress com Formação
o Superior
Produtivid
dade inferior a 20 000
Produtivid
dade entre 20 000
0 e 50 000
Sem Estattuto PME Líder
Empresas que beneficiarram de Linhas dee Crédito
Região No
orte
Região Ceentro
Intensidade de apoio enttre 20% e 50%
Intensidade de apoio sup
perior a 50%
Todas as empresas
e

VAB

Expor‐
tações

3.27 €
2.78 €

1.88 €
1
4 €
4.02
3.38 €

1.85 €

1 €
1.15

1.93 €
3.12 €
3.63 €
6.92 €

2.67 €
2
2 €
2.53
1 €
1.87
2 €
2.17
1 €
1.62
2 €
2.52
1 €
1.44

1.09 €
0.95 €
0.00 €
0.62 €

0.90 €
0
2 €
2.95
1 €
1.79

0.19 €

3.23 €
2.82 €
2.77 €
0.00 €
2.59 €
2.12 €

2.59 €
1.93 €
2.04 €

0.89 €
0.65 €

1.17 €

Nº de
Despesas Pessoal
P
ao Trab
balhadores
em I&D
Serviço com Formação
Superior
614,761 €
17.93 € 123,204 €
322,297 €
19.23 € 116,424 €
335,402 €
22.30 € 133,464 €
359,134 €
63,149 €
15.91 €
233,082 €
108,101 €
601,085 €
20.73 € 127,604 €
395,155 €
‐121.79 € 100,701 €
367,597 €
92,528 €
25.85 €
389,654 €
53,500 €
31.48 €
415,658 €
30.47 € 163,659 €
392,029 €
93,038 €
14.95 €
457,447 €
80,411 €
16.21 €
534,655 €
77,743 €
16.79 €
538,728 €
18.28 € 180,321 €
197,698 €
58,054 €
9.33 €
547,769 €
26.81 € 102,084 €
416,058 €
81,956 €
17.41 €

Nota: O cussto‐eficácia indicaa‐nos quantos eu
uros de incentivo são necessários para produzir um
ma unidade de im
mpacto (por exem
mplo, um
euro de
d exportações ou
o a criação de um
m posto de trabaalho adicionais). Os
O valores aprese
entados correspondem ao impacto
o estimado
atravéés do método MD
DM. As células em
m banco correspo
ondem à situaçõees em que a signiificância estatísticca do impacto méédio
estimado é considerad
da insuficiente paara este efeito.

5.3.3. E
Efeito de adicionalidad
de
Utilizand
do os dados relativos ao
os impactos médios estimados e ao montante médio
m
de inccentivo –
utilizado
os no cálculo do custo‐‐eficácia – é possível taambém estimar o efeitto de adicio
onalidade
associad
do a cada in
nstrumento de política. O efeito dee adicionalid
dade corresponde ao montante
m
adicionaal de investim
mento assocciado a cada euro de inceentivo (ou seeja, é o inverso do custo
o‐eficácia
em relaçção ao investimento). A Tabela 21 ap
presenta estes dados, se
endo a adicio
onalidade meedida em
termos d
de FBCF acum
mulada nos três
t primeiro
os anos do projeto apoiaado.
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TTabela 21 – Efeito
E
de adiccionalidade para diferen
ntes categorias de empre
esas apoiadaas
Efeito de adicionalidaade
SI Inovação
I
SI Qualificação
Q
PM
ME
Mi cro Empresas
Pequenas Empressas
Inttensidade de ap
poio superior a 50%
Inttensidade Exportadora entre 10% e 50%
Em
mpresas que ben
neficiaram de Linhas
L
de Créditto
Sem
m trabalhadorees com Formaçãão Superior
Enttre 2 e 9 Trabalh
hadores com Fo
ormação Superi or
Pro
odu vidade inferior a 20 mil €
Pro
odu vidade enttre 20 e 50 mil €
Região Norte
Região Centro
dos os SI
Tod

1.49
1
1
1.57
0
0.92
1
1.08
1
1.16
1
1.62
0
0.93
1
1.56
0
0.96
0
0.83
0
0.43
1
1.06
1
1.08
1
1.41

Nota: A adicionalidade correspon
nde aqui ao impacto na FBCF acum
mulada ao fim de três anos de pro
ojecto por euro
blico. Os valores apresentados
a
corrrespondem ao im
mpacto estimado através do méto
odo MDM.
de incentivo púb

Como see pode verificar na tabela, para o co
onjunto das empresas ap
poiadas pelo
os SI QREN estima‐se
e
que ao fim de três anos cada euro
e
de ince
entivo induzaa um valor adicional
a
acu
umulado de FBCF de
1,41 eurros.
O efeito
o de adicionaalidade é maaior do que a média no
o caso do SI Qualificação
o, das empreesas com
intensidade exportaadora entre 10% e 50%
% e nas em
mpresas sem
m trabalhadores com formação
f
superiorr. Por contraaste, a adicio
onalidade é reduzida
r
em microempre
esas, empressas que beneeficiaram
de linhas de crédito e empresas com produtividade inferrior a 50 mil euros.
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5.4. Que
estão de av
valiação 4: sustentabil
s
lidade dos impactos
i

Se o apo
oio produziu efeito sobree o desempen
nho das emp
presas, qual é a sustentabilidade do mesmo
m
e
em que momento é que este regista maior intensidade (logo após a conclusão do projeto ou
o numa
fase possterior)? De que
q fatores parecem
p
dep
pender a maiior ou menorr sustentabiliidade dos im
mpactos?

Respossta‐síntese
A análisee da sustenttabilidade do
os impactos ao
a longo do tempo suge
ere que os effeitos dos SI QREN se
mantêm
m positivos váários anos ap
pós o início dos
d projetoss apoiados, embora
e
a dim
mensão dos impactos
i
estimados varie no horizonte
h
tem
mporal considerado.
nvestimento (em particular, em caapital fixo) são
s
mais
Os impaactos positivvos dos SI QREN no in
expressiivos durantee a execução
o dos projeto
os apoiados,, diminuindo
o no período
o subsequente. Estes
resultad
dos sugerem
m que uma parte do effeito dos ap
poios públiccos consiste na antecip
pação de
decisõess de investim
mento por parte
p
de emp
presas, que tenderiam a realizá‐los mais tarde caso
c
não
início
do
tivessem
m beneficiado dos apoios públicos. Em
E qualquerr caso, ao fim
m do sexto ano após o
projeto as empresaas apoiadas pelos SI QR
REN continuaam a verificcar um invesstimento acumulado
superiorr a empresass semelhantees que não beneficiaram
b
m dos apoios,, confirmand
do o impacto
o positivo
e susten
ntado dos sisstemas de inccentivos no investimento
i
o empresariaal.
Para outras variáve
eis de desem
mpenho das empresas o impacto dos
d SI QREN não só se mantém
positivo ao longo dos anos, com
mo se tornaa mais expreessivo com o tempo (no
o horizonte temporal
t
aqui con
nsiderado). Este
E
é o caso
o das variáve
eis de produ
utividade apaarente do traabalho, expo
ortações,
despesaas em I&D, pessoal ao serviço, bem como
c
o númeero de trabaalhadores qualificados, de ciência
e tecnologias, com formação
f
sup
perior e com
m contrato seem termo.
Quanto às variáveiss relacionadaas com a utiilização de propriedade
industrial e as certificaçções dos
p
sistemass de gestão,, o impacto dos sistemaas de incenttivos mantém
m‐se positivo
o e estatisticamente
significativo ao fim do sexto ano
a após o início do prrojeto apoiaado, emboraa não se reggiste um
aumento
o da dimensão do impaccto ao longo do tempo.

5.4.1. Sustentabiliidade dos im
mpactos: an
nálise globa
al
Os resultados discutidos até aq
qui dizem re
espeito aos impactos estimados doss SI QREN ao
o fim do
terceiro ano de inve
estimento (ou
u seja, em t+
+2, sendo t o ano de início efetivo do
o projeto). Po
orém, há
motivos para esperaar que os im
mpactos dos apoios
a
públiicos não se mantenham
m
constantes ao longo
do tempo. Por um
m lado, os incentivos poderão
p
terr como prin
ncipal efeito
o a antecip
pação de
investim
mentos que teriam lugar de qualquer forma, mas que são anttecipadas ou impulsionad
das pelas
empresaas que aced
dem ao apo
oio público. Por outro lado,
l
algunss dos efeitos dos incen
ntivos no
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desempenho das em
mpresas poderão demorar alguns an
nos a fazer‐see sentir, não
o sendo inteiiramente
identificcáveis ao fim do terceiro ano.
Existindo
o dados disp
poníveis atéé 2015, é po
ossível analissar os impacctos dos SI QREN
Q
em ho
orizontes
temporaais mais alarrgados, de modo
m
a aferir a sustentaabilidade doss efeitos da política ao longo
l
do
tempo. A Tabela 22
2 apresenta os
o impactos estimados de
d t+3 a t+5
5 para uma seleção
s
de vvariáveis.
Apenas são analisad
das as emprresas apoiad
das entre 20
008 a 2010, pois são aq
quelas para as quais
existem dados dispo
oníveis que permitem
p
analisar os imp
pactos nos ho
orizontes tem
mporais refeeridos.

T
Tabela
22 – Impactos
I
glo
obais dos SI QREN
Q
ao lon
ngo do temp
po
F
Formação
Bruta de Capital Fixo
I
Investimento
em
m ativos intangívveis
V
Valor
Acrescentaado Bruto
V
Volume
de Negó
ócios
P
Produtividade
A
Aparente
do Trab
balho

t+3
200,854 € **
‐1,401 €

t+4
202,8
834 € ***
‐16,9
967 €

538,283 € ***

672,2
222 € ***

2,213,923 € ***

2,525,4
418 € ***

1,822 € ***

2,9
911 € **

t+5
160,521 € ***
3,683 €
367,198 € **
2
2,417,324
€ ***
3,512 € ***

466,697 € ***

650,9
938 € ***

280,755 € ***

1,262,265 € ***

1,429,194 € ***

1
1,521,546
€ ***

73,490 € ***

99,7
733 € ***

100,988 € ***

P
Pessoal
ao Servi ço

9.4 ***

11.5 ***

11.7 ***

N de Trabalhadores com Formaação Superior
Nº

2.2 ***

3.1 ***

3.2 ***

N de Trabalhadores de Ciência e Tecnologia
Nº

2.3 ***

2.4 ***

2.5 ***

N de Trabalhadores Qualificado
Nº
os

6.2 ***

7.7 ***

8.0 ***

N de Trabalhadores com Contraato Sem Termo
Nº

3.9 ***

5.9 ***

R
Resultado
Líquid
do do Período
E
Exportações
D
Despesas
em I&D

‐0.03

A
Autonomia
Financeira

0.61 *

6.4 ***
0.08 *

0.05 ***

0.06 ***

0.06 ***

0.03 p.p. ***

0.04
4 p.p. ***

0.03 p.p. ***

D
Diversificação
Geeográfica das Ex portações

3.1 p.p. ***

3.8
8 p.p. ***

3.9 p.p. ***

P
Probabilidade
dee pedido de pateente

2.0 p.p. ***

1.4
4 p.p. ***

2.2 p.p. ***

P
Probabilidade
dee pedido de marrca

4.3 p.p. ***

4.2
2 p.p. ***

2.2 p.p. ***

P
Probabilidade
dee obtenção de nova certificação

8.6 p.p. ***

5.8
8 p.p. ***

4.3 p.p. ***

I
Incidência
de Co
ontratos de Trabaalho Temporário
o

3.6 p.p. ***

4.3
3 p.p. ***

3.6 p.p. ***

I
Intensidade
Exportadora
Q
Quota
do Volum
me de Negócios

‐0.01 **

I
Intensidade
de Uso
U de Combustíveis
G
Ganhos
Médios Mensais dos Trabalhadores
S
Salários
das mul heres face aos dos
d homens

15.16 € *
‐15.17 €

‐0.02 ***
21
1.24 € **
‐8
8.67 €

0.01
13.99 €
0.30 €

N
Nota: t correspond
de ao ano de realização de primeiro investimento do projeto aprovvado. Os valores apresentados
correspondeem ao impacto esstimado através do
d método MDM. Os asteriscos co
orrespondem ao valor de p‐value de
cada estimaçção (*** <0.01; **<0.05;
*
*<0.1; oss resultados sem asterisco são esttatisticamente nãão significativos).

Os dado
os apresentaados na tabeela sugerem que os impaactos positivvos dos SI QR
REN no invesstimento
(em parrticular, em capital fixo
o) se mantêêm positivoss ao longo do tempo, embora sejaam mais
substancciais nos anos imediatam
mente seguiintes ao iníccio do projetto, diminuindo a partir daí. Este
resultad
do não é ine
esperado. Co
omo é sabid
do, o investimento empresarial, prin
ncipalmentee quando
envolve a aquisição de máquinass e equipamentos ou a expansão
e
de espaços físiccos de produ
ução, não
é contínuo ao longo do tempo, acontecendo
a
o por ciclos que
q podem durar
d
largos anos.
a
Na medida que
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um doss efeitos do
os apoios públicos consiste na antecipação
a
de decisõees de invesstimento
(principaalmente em contextos macroeconóm
m
micos menoss favoráveis),, é expectáveel que o imp
pacto dos
incentivos seja maiss evidente durante
d
o período
p
de realização do
o projeto de
e investimen
nto (com
duraçõees típicas de 3‐4
3 anos noss casos do SI QPME e do SI Inovação – ver secção
o 4.1), diluind
do‐se um
pouco a partir daí. Ainda
A
assim, ao fim do sexto
s
ano ap
pós o início do
d projeto ass empresas apoiadas
a
pelos SSI QREN con
ntinuam a verificar um
ma dinâmicca de invesstimento su
uperior a empresas
e
semelhaantes que nãão beneficiarram dos apo
oios (o impacto médio anual
a
na FBC
CF em t+5 é cerca de
160 mil euros).
ma‐se que o impacto
i
dos SI QREN
Para graande parte das outras prrincipais variáveis de resultado estim
aumentaa ao longo dos anos, no
n horizontee temporal aqui
a
consideerado. Inclueem‐se nestee caso as
variáveiss de produ
utividade ap
parente do trabalho, exportações,
e
, diversificaação geográáfica das
exportaçções, intenssidade expo
ortadora, peessoal ao sserviço, desspesas em I&D e núm
mero de
trabalhaadores qualifficados, de ciência
c
e tecnologia e co
om formação
o superior. Para
P
estas vaariáveis o
impacto
o em t+5 é entre
e
1.4 e 3.5
3 vezes sup
perior ao im
mpacto em t++2, sendo dee destacar o caso da
produtivvidade cujo impacto passsa a ser estattisticamentee significativo
o a partir de t+3. Estes reesultados
sugerem
m que os im
mpactos doss SI QREN nas
n empresaas em dimeensões como o crescim
mento, a
produtivvidade, a qualificação do
os recursos humanos,
h
a internacionaalização e a I&D são susttentados
no temp
po, reforçand
do‐se nos anos seguintess à conclusão
o dos investim
mentos apoiiados.
No quee respeita às
à variáveis relacionadaas com a utilização de
d propriedaade industrrial e as
certificações dos sisstemas de geestão, os dad
dos da Tabela 22 sugere
em que os im
mpactos dos SI QREN
não aum
mentam ao lo
ongo do tem
mpo, reduzind
do‐se até após t+2 ou t+3
3 no caso do
os pedidos dee marcas
e da ob
btenção de certificações
c
. Ainda assim
m, o impactto dos sistem
mas de incentivos nestee tipo de
atividades de inovaçção continuaa a ser posittivo e estatissticamente significativo
s
ao fim do seexto ano
após o in
nício do projjeto apoiado
o.
No que respeita à po
olítica de reccursos humaanos das emp
presas, os re
esultados suggerem que o impacto
dos SI Q
QREN no au
umento da incidência de contrato
os temporários se mantém relativamente
constantte ao longo
o do tempo, registando‐‐se um aum
mento do im
mpacto dos apoios
a
na m
média de
ganhos mensais doss trabalhado
ores. O contrributo dos SI
S QREN (anaalisados no seu
s conjunto
o) para a
melhoriaa relativa dos salário
os médios das mulheeres face aos dos homens
h
maantém‐se
estatisticamente não
o significativvo ao longo dos
d anos.
ermite repro
oduzir esta análise
A fracaa qualidade dos grupos de controlo obtidos não pe
separadamente paraa cada um do
os sistemas de
d incentivos.
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6. Prrincipais conclusõe
c
es e recom
mendaçõe
es da avaliiação
6.1. Principais con
nclusões
1.

Esta avaliação teve por ob
bjetivo estim
mar o impactto dos Sistemas de Inceentivos do QREN
Q
em
várrias dimensões de desem
mpenho empresarial. Para tal tirou paartido de um
m conjunto in
nédito de
info
ormação de
e nível emprresarial, reu
unido a parttir de difere
entes fontess institucionais. Esta
info
ormação nãão só permiite uma anáálise detalhada das características das empreesas que
reccorreram aoss SI QREN, como
c
proporrciona condiições favoráveis a uma análise rigorosa dos
imp
pactos destees instrumentos de políticca pública no
o desempenho dos bene
eficiários.

2.

No que respeitta às características dass empresas apoiadas, a análise de uma vasta gama
g
de
ind
dicadores pe
ermitiu con
nfirmar que as empreesas apoiadas pelos SI QREN aprresentam
carracterísticas sistematicam
mente distinttas das não apoiadas.
a
Em
m particular, constatou‐sse que os
SI QREN
Q
selecio
onam positivvamente: as empresas
e
daas regiões do
o Norte e do Centro, as empresas
e
da indústria traansformadorra e de serviiços baseado
os em conheecimento, e as empresass com 10
ou mais trabalhadores (e em particu
ular com cin
nquenta ou mais pessoaas ao serviçço); e as
em
mpresas maiss sofisticadass e financeiraamente robu
ustas, independentemen
nte da sua escala, da
suaa localização geográfica ou
o dos produ
utos que dessenvolvem.

3.

Aqu
uelas diferen
nças refletem
m, coerentem
mente, os en
nquadramen
ntos legais e regulamenttares dos
SI Q
QREN e da aplicação dos fundoss europeus em Portugal, bem como os critéérios de
s nos avisos de aberturaa de concurso. Refletem também
elegibilidade e de seleção especificado
e
o ffacto de em
mpresas com
m caracteríssticas distinttas apresenttarem difereentes propeensões a
can
ndidatarem‐sse aos SI QREN. Este pro
ocesso de au
utosseleção pode
p
ser detterminado por vários
fato
ores: as exp
pectativas de sucesso na
n obtenção do apoio, a pró‐atividade das equipas de
gesstão (ou dass empresas consultoras com quem estabelecem relações), a fase do ciclo de
creescimento em
m que as empresas se encontram, en
ntre outros.

4.

A cconfirmação das grandees diferenças de partidaa entre emp
presas apoiaadas e não apoiadas
a
reforça a noção de que a avaliação do
o impacto dos
d apoios no
n desempen
nho empresaarial não
pod
de ser feita através da mera
m
comparação entre a evolução média das empresas
e
ap
poiadas e
dass não apoiad
das. Só atravvés de méto
odos estatísticos apropriados é possíível atribuir com um
graau de confian
nça satisfatório os resultaados observaados aos efeeitos das polííticas.

5.

O presente estudo confirm
mou também
m as dificuldades práticcas na obteenção de co
onclusões
ineequívocas sobre o impacto das políticas em caso
os como o aq
qui analisado
o, mesmo qu
uando se
reccorre a méto
odos estatístticos aproprriados. O eleevado nível de seletividaade dos sistemas de
incentivos torn
na mais diffícil encontrar no univeerso de em
mpresas não apoiadas amostras
a
sufficientementte amplas que
q
assegurrem a semelhança das distribuiçõ
ões estatísticas das
varriáveis relevaantes nos dois grupos (em
mpresas apo
oiadas e não apoiadas).

6.

Aq
qualidade do
os grupos dee controlo utilizados nass estimaçõess aqui discuttidas – avaliadas por
méétricas comuns de compaaração entree amostras estatísticas
e
– é suficienteemente elevaado para
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susstentar as co
onclusões ap
presentadas.. Em qualqu
uer caso, é fundamental
f
l ter presentte que a
utillização de diiferentes méétodos de co
onstrução, ou
u de critério
os para a aceeitação da qu
ualidade,
doss grupos de controlo
c
tenderia a produzir resultad
dos potencialmente distintos.
7.

A ccomparação dos resultad
dos entre os métodos de estimação utilizados,
u
beem como a utilização
u
de diferentes amostras
a
para análise daa heterogeneidade dos efeitos das políticas, refforçam a
con
nfiança na existência efetiva
e
dos impactos aqui
a
reportaados, bem como
c
no seentido e
dim
mensão relativa desses im
mpactos.

8.

Quanto aos vaalores especííficos dos im
mpactos médios estimad
dos, estes devem
d
ser lidos com
maaior cautela. Aqui, como na generalidade dos esstudos de naatureza semeelhante, não
o existem
con
nstantes cien
ntíficas – ap
penas valores indicativoss que tendem a variar de
d acordo com mais
fato
ores do que é possível leevar em conssideração.

9.

Ten
ndo presentee os cuidado
os a ter na sua interprettação, os ressultados obtiidos sugerem
m que os
SI Q
QREN, quando analisados no seu conjunto,
c
cu
umprem os objetivos para
p
os quais foram
criaados, contrib
buindo para evoluções faavoráveis dass empresas apoiadas
a
em domínios co
omo:






o investimento em capital
c
fixo
a qualificação de reccursos humanos
a inovaçção
a internacionalização
a compe
etitividade empresarial

10. De facto, as estimaçõess produzidaas indicaram
m impactoss positivos e estatisticamente
sign
nificativos dos SI QREN no
n seu conju
unto em variáveis como: a FBCF; o pessoal
p
ao serviço; o
VAB e o volumee de negócio
os; o número
o de trabalhaadores qualifficados e com
m formação superior
(inccluindo em ciência
c
e teccnologia); as despesas e o pessoal ao
o serviço em
m I&D; a utilização de
pattentes, marccas e outrass formas e propriedade
p
industrial, bem com a obtenção de
d novas
cerrtificações dee sistemas de gestão; as exportações, o seu peso
o no volumee de negócios e a sua
divversificação para destin
nos extracom
munitários; a produtividade apareente do trabalho, o
ressultado líquid
do e a quota de mercado
o.
11. Tiraando casos específicos
e
(d
discutidos ad
diante), a dim
mensão dos impactos maantém‐se ou
u reforça‐
se à medida que os ano
os passam, tratando‐se pois de co
ontributos para
p
o deseempenho
em
mpresarial que não desaparecem apóss a realização
o dos projetos apoiados..
12. Os pontos antteriores con
nduzem à principal con
nclusão destte estudo, a saber: os SI QREN
dessempenharam um papel globalmente positivo, à luz dos objetivos
o
quee são expliciitamente
ideentificados no
os documenttos de enqua
adramento destes
d
instrum
mentos de po
olítica.
***
13. Com
m base nos impactos médios estimaados e nos m
montantes de
d incentivo médio nas amostras
a
corrrespondentees calculou‐sse o custo‐eeficácia das políticas,
p
que
e pode ser interpretado
i
o como o
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mo
ontante de incentivo
i
neecessário para gerar um
ma unidade de impacto.. De acordo
o com os
ressultados obtiidos, para qu
ue os SI QREEN no seu conjunto indu
uzam em cada empresa apoiada
um
m aumento ad
dicional de um
u euro nas seguintes vaariáveis ao fiim de três an
nos é necesssário (em
méédia) um montante de in
ncentivo de: 2.12 euros para a FBCF (0.71 euross se considerrarmos o
invvestimento em capital fixxo acumulado
o ao fim de três
t anos), 1.79 euros paara o VAB, 1.17 euros
parra as exporttações e 17.41 euros paara as despeesas em I&D
D. De acordo
o com as esttimações
obttidas, são neecessários, em
m média, perto de 82 miil euros de in
ncentivo paraa induzir a crriação de
um
m posto de trrabalho adicional em cad
da empresa apoiada ao fim de três anos e cerca de 416
mill euros para induzir um aumento
a
adiccional de um
m trabalhador com formaação superior.
14. Um
ma medida reelacionada com
c
o custo‐eficácia é o efeito de adicionalidad
a
de, que indicca qual a
dim
mensão do im
mpacto geraado por euro
o de incentivo. Para o conjunto
c
doss SI QREN, estima‐se
e
quee ao fim de três anos caada euro de incentivo induza um vallor adicional acumulado de FBCF
de 1,41 euros.
***
15. A aanálise da sustentabilidad
de dos impactos ao longgo do tempo permite enrriquecer a peerspetiva
sob
bre os efeito
os produzido
os pelos sisttemas de inccentivos no desempenh
ho das emprresas. De
um
ma forma gerral, como see referiu acim
ma, os efeitos dos SI QREN mantêm
m‐se positivo
os vários
ano
os após o início
i
dos projetos
p
apo
oiados. A diimensão dos impactos estimados varia no
horrizonte temporal consid
derado, havvendo algun
ns resultado
os específico
os que vale a pena
asssinalar.
16. Os impactos po
ositivos dos SI QREN no
o investimen
nto (em partticular, em capital
c
fixo) são
s mais
exp
pressivos durante a execução dos projetos
p
apoiados, dimin
nuindo no período subseequente.
Estes resultado
os sugerem que
q uma parrte do efeito dos apoios públicos con
nsiste na antecipação
de decisões de
e investimen
nto por parte de empresas, que ten
nderiam a re
ealizá‐los maais tarde
casso não tivessem beneficiaado dos apoios públicos..
17. Ten
ndo presentee que o QREEN decorreu num períod
do marcado por uma sevvera crise ecconómica
naccional e internacional, a evolução de
escrita parecee indicar quee os sistemas de incentivvos terão
perrmitido a muitas empreesas realizarr investimentos que outtras só consseguiram concretizar
to começaram a melho
quaando as con
ndições de financiamen
f
orar (especialmente a partir
p
de
201
14).
18. Em
m qualquer caaso, o impaccto dos SI QREN no inveestimento daas empresas apoiadas co
ontinua a
fazer‐se sentir, ainda que com
c
menor intensidade, durante várrios anos. No
o horizonte temporal
t
mááximo que fo
oi possível an
nalisar (ou seeja, até ao fin
nal do sexto ano após o início do pro
ojeto), as
em
mpresas apoiiadas continuam a regisstar um investimento acumulado
a
superior
s
a empresas
e
sem
melhantes que não beneeficiaram do
os apoios, co
onfirmando o impacto positivo
p
e susstentado
doss sistemas de
e incentivos no investimeento empressarial.
19. Parra outras variáveis
v
dee desempen
nho das em
mpresas – nomeadameente as relativas à
pro
odutividade aparente
a
do trabalho, àss exportaçõees, ao pessoaal ao serviço,, às despesass em I&D
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e aao número de
d trabalhad
dores com formação
f
superior – o impacto doss SI QREN nãão só se
maantém positivvo ao longo dos anos, co
omo se tornaa mais expresssivo com o tempo (no horizonte
h
tem
mporal aqui considerado
c
).
20. Quanto às variááveis relacionadas com a utilização de
d propriedaade industriaal e a certificação dos
sisttemas de gestão, o impacto dos
d
sistemaas de inceentivos man
ntém‐se po
ositivo e
esttatisticamentte significativvo ao fim do
o sexto ano após
a
o início do projeto apoiado,
a
embora não
se rregiste um aumento da dimensão
d
do
o impacto ao
o longo do teempo.
***
21. O eestudo perm
mitiu também
m avaliar o im
mpacto dos SI
S QREN em algumas dim
mensões quee não são
exp
plicitamente apresentad
das nos doccumentos reegulamentarres como objetivos cen
ntrais da
pollítica em cau
usa, mas cuja análise po
ode fornecerr elementos importantess de reflexão
o para as
enttidades resp
ponsáveis. Designadame
D
ente, foram estimados os impacto
os dos SI QREN nas
segguintes dime
ensões: situação financeiira das emprresas; qualidade do emprego; distrib
buição de
ren
ndimentos no
o seio das em
mpresas; igualdade de géénero; e ecoeficiência.
22. Parra o conjunto dos SI QREN e das
d
empresas analisadas não se detetam impactos
i
esttatisticamentte significattivos nas variáveis
v
dee situação financeira consideradaas. Estes
ressultados não decorrem da
d ausência de quaisqueer efeitos, mas antes da grande variaabilidade
doss impactos estimados
e
en
ntre as empreesas analisad
das. De facto
o, como se re
efere mais adiante, é
posssível identifficar impacto
os positivos em algumas variáveis de
d situação financeira quando
q
a
anáálise se focca em sisteemas de incentivos esspecíficos e//ou em em
mpresas com
m certas
carracterísticas.
23. No que respeita à qualidade do empreggo e à distrib
buição de rendimentos no
n seio das empresas
e
apo
oiadas as conclusões são
o ambivalenttes. Por um lado, os SI QREN
Q
têm im
mpactos possitivos no
creescimento do
o número dee trabalhadores com con
ntratos sem termo
t
e no aumento
a
dos ganhos
méédios dos trabalhadores. Por outro lado, verifica‐sse um crescimento mais que proporccional do
núm
mero de traabalhadores com contraatos temporáários, traduzzindo‐se num
ma maior in
ncidência
desste tipo de co
ontratos.
24. De acordo com
m os resultados obtidos, o aumento da
d remuneraação média do
d fator trabalho que
ressulta dos inceentivos públlicos pode seer explicado por dois fattores: o aum
mento da quaalificação
doss recursos humanos;
h
e uma transferência de parte dos ganhos
g
de produtividade
p
e para a
rem
muneração do
d fator trabaalho.
25. Só num númerro reduzido de análises realizadas foi possível identificar impactos
i
po
ositivos e
esttatisticamentte significativvos nas variááveis relacion
nadas com a igualdade de
d género.
26. Em
m alguns casos foi identificado um impacto mo
oderadamentte positivo na ecoeficiêência das
em
mpresas apoiadas, traduzzido nomead
damente na diminuição da intensidade de utilizzação de
com
mbustíveis.
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***
27. De forma geral, os resultados acima referidos
r
parra o conjuntto dos SI QR
REN são válid
dos para
cad
da um dos trrês sistemas de incentivo
os que foi po
ossível analissar individuaalmente (SI In
novação,
SI Q
QPME e Valees), sendo aq
qui enfatizadas apenas ass especificidaades de cadaa um deles.
28. O SI
S Inovação apresenta
a
im
mpactos estim
mados superriores aos reestantes sisteemas de inceentivos e
à globalidade dos
d SI QREN na maioria dos
d indicadores medidoss em unidadees monetáriaas ou em
núm
mero de trabalhadores. Se este resultado é exp
pectável dad
da a maior dimensão
d
m
média
das
em
mpresas apoiaadas por estte sistema de incentivoss, verifica‐se que o impaacto do SI Ino
ovação é
maaior para grande parte daquelas variiáveis mesmo quando medido
m
em teermos relativvos. Este
ressultado refle
ete os monttantes médiios de incen
ntivo envolvvidos neste caso, bem como a
nattureza dos projetos
p
apo
oiados (claraamente vocaacionados paara o aumen
nto das capacidades
pro
odutivas).
29. O SSI Inovação distingue‐see também pelo
p
impacto
o positivo mais
m
expressiivo e sistem
mático na
pro
odutividade aparente
a
do
o trabalho, que não foi sempre detettado para oss SI no seu conjunto,
c
nem
m para os outros sistem
mas de incenttivos consideerados isoladamente. Essta especificidade do
SI Inovação esttá, provavelmente, relaccionada com
m a forte co
omponente de investimento em
cap
pital fixo, qu
ue tende a estar assocciada a maiores aumen
ntos do valo
or acrescenttado por
trabalhador.
30. O SSI QPME distingue‐se pellos impactoss mais expresssivos do quee o SI Inovaçção e do quee a média
doss SI QREN nas variávveis de inttensidade exportadora,
e
diversificaçção geográfica das
exp
portações e probabilidad
de de registo de marcass, o que é coerente
c
com
m as finalidaades que
orieentam este sistema dee incentivoss (isto é, in
nternacionaliização e qu
ualificação de
d PME).
Disstingue‐se taambém pelo
o impacto positivo
p
em alguns indicadores de situação fiinanceira
(au
utonomia financeira e liq
quidez geral)) e nos rácio
os de rentabiilidade (do ativo
a
e do vo
olume de
neggócios).
31. Os apoios conccedidos no âmbito
â
do SI QPME parecem, assim, conduzir a melhorias
m
reelevantes
no desempenh
ho financeiro
o das emprresas, mas também
t
da inovação, da
d qualificaçção e da
inteernacionalizaação, sem exigir
e
os me
esmos montaantes de inccentivo méd
dio que os restantes
r
sisttemas de inccentivos (em particular, o SI Inovação
o).
32. O SSI QPME ap
presenta um custo‐eficáccia mais favvorável (ou seja,
s
exige menos
m
monttante de
incentivo para obter um im
mpacto equivvalente) do q
que o SI Inovação e do qu
ue os SI QREN no seu
con
njunto na generalidade das
d variáveis analisadas. Face ao conjunto dos SI QREN, o SI Inovação
só revela um cu
usto‐eficácia mais favoráável para as vvariáveis de resultado
r
FB
BCF e exportaações.
V
detetaam‐se pouccos impactoss estatisticaamente significativos. Em geral,
33. No caso dos Vales
quaando os efeiitos são estaatisticamentee significativvos, a sua dimensão é mais
m reduzidaa do que
no SI Inovação e no SI QPM
ME. Este é um
u resultado
o largamente expectáve
el, tendo em
m conta o
red
duzido montaante do inceentivo (meno
os de 25 mil euros, em média).
m
Aindaa assim são de
d referir
os impactos po
ositivos e esttatisticamentte significativvos dos Valees ao nível do pessoal ao
o serviço,
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dass habilitaçõees e qualificaações dos trrabalhadoress, dos pedidos de marcaas e da obteenção de
cerrtificações de sistemas de
d gestão – aspetos qu
ue coincidem
m com os propósitos deeste tipo
sim
mplificado dee apoio públicco.
***
34. De modo a aferir em que medida
m
os im
mpactos dos SI QREN differem entre grupos de empresas
e
com
m característticas específficas reprodu
uziram‐se as estimações utilizadas na análise glo
obal para
várrias amostras de empressas apoiadass e não apoiadas com as
a característticas desejad
das. Esta
anáálise permitiu identificar vários eleme
entos de hetterogeneidad
de dos impacctos dos SI QREN.
Q
35. Con
nstata‐se qu
ue os impactos dos SI QREN são mais pronunciados no
o caso da indústria
transformadoraa do que no
o conjunto dos setoress de atividad
de no que respeita aoss valores
abssolutos do VAB,
V
das exportações e das
d despesass em I&D, reefletindo valores de parttida mais
elevados daqueelas variáveiss. Quando os impactos são
s expressos em termoss relativos, teendo por
referência os valores obserrvados no an
no anterior ao
a início do projeto
p
apoiaado, a especcificidade
da indústria traansformadorra nas variáveeis de resultado referidas é atenuadaa. Os impacttos dos SI
QREN na indústria transforrmadora são ligeiramente inferiores ao caso geraal no que respeita às
difeerentes variááveis de emp
prego e de qualificações
q
s. A inadequaação dos gru
upos de conttrolo não
perrmitiu alargaar esta análisse a outros agregados settoriais.
36. Quanto à hete
erogeneidadee entre classses de dimeensão das em
mpresas, os resultados sugerem
quee os impacttos dos SI QREN
Q
nas variáveis
v
meedidas em valores
v
abso
olutos (invesstimento,
exp
portações, despesas em I&D, pesso
oal ao serviço, número de
d trabalhad
dores com formação
f
sup
perior, etc.) aumentam
a
c
com
a dimen
nsão média das
d empresaas, como exp
pectável. No entanto,
quaando medido
os em variaçções relativaas conclui‐see que os imp
pactos são menores
m
para classes
de dimensão mais
m elevadass.
da na econo
omia é maiss expressiva quando os projetos
37. Porr outras palaavras, a mudança sentid
apo
oiados são conduzidos
c
p empresaas de maiorees dimensõees. Por outro
por
o lado, os in
ncentivos
ten
ndem a provvocar maiorees transform
mações ao nível
n
das em
mpresas quando os projetos são
con
nduzidos porr firmas de menores
m
dimensões.
38. A aanálise da he
eterogeneidaade de impacctos por região de localizzação das em
mpresas sugeere que a
reggião Norte se
s destaca face
f
à região
o Centro e ao conjunto
o do contine
ente pelos impactos
i
méédios estimaados mais su
ubstanciais no VAB, no volume de
e negócios, nas exportações, na
divversificação geográfica
g
deestas e na in
ntensidade exportadora.
e
. A região Ce
entro destacca‐se por
um
m impacto po
ositivo maiorr impacto do
os SI QREN na
n probabilid
dade de pediido de paten
ntes e no
aum
mento dos ganhos médio
os mensais dos
d trabalhad
dores.
39. A aanálise da heeterogeneidaade de impactos por inteensidade exp
portadora in
ndica que os SI QREN
não
o só promovvem o aumento geral das exportaçõees das emprresas apoiadas como con
ntribuem
parra reforçar a orientação
o exportado
ora das emp
presas com menor pressença nos mercados
m
inteernacionais. Os impactoss dos SI pare
ecem ser maais expressivo
os no caso de
d empresas com um
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nívvel intermédiio de intensidade exporttadora (entree 10% e 50%
% de exportaações face ao
o volume
de negócios).
40. Os impactos do
os SI QREN sobre a FBCF (e também sobre o VAB
B) são mais reduzidos
r
no
o caso de
em
mpresas que também beneficiaram de
d linhas de crédito bon
nificadas e garantidas,
g
sugerindo
quee os SI QREN
N produzem impactos menores
m
juntto de empresas que têm
m menos dificuldades
no acesso a financiamento
o. No entan
nto, empresaas que beneeficiam dos dois tipos de
d apoio
(inccentivos e linhas
l
de crrédito) apreesentam resultados estaatisticamente significativvos (por
con
ntraste com as empresas que não accederam a linhas de créédito) no investimento em
e ativos
intaangíveis, nass despesas em I&D na daa produtividaade. Isto suge
ere que os SI QREN e as linhas de
créédito se com
mplementam na promoçãão de fatorees mais avan
nçados de competitivida
c
ade e na
maaior eficiênciaa das empresas.
41. Facce à média dos
d SI QREN, o montantte de incentivo necessárrio para indu
uzir uma unidade de
imp
pacto é maior para a geeneralidade das variáveis no caso da
d indústria transformad
dora, das
miccroempresass e das pequ
uenas empreesas. De um
ma forma geral, o custo‐‐eficácia é maior
m
em
em
mpresas com níveis reduzidos ou interrmédios de produtividad
p
de.
42. É m
mais custoso para o Estad
do induzir um
m euro adiciional de exportações em
m empresas com
c
uma
red
duzida intensidade expo
ortadora do que nas restantes. Isto
o sugere qu
ue a prosseccução do
objjetivo de aum
mentar o volume de exp
portações é mais
m facilmeente atingidaa apoiando empresas
e
com
m níveis inte
ermédios ou superiores de
d intensidad
de exportado
ora. Importaa reter, porém, que o
imp
pacto sobree o aumentto das expo
ortações e da intensid
dade exporttadora é po
ositivo e
esttatisticamentte significativo também para empreesas para quem as exporrtações reprresentam
um
ma parcela dim
minuta do seeu volume de negócios.
43. O m
montante dee fundo público necessárrio para induzir os mesmos níveis de impactos é em geral
meenor para em
mpresas que não são PME Líder. Paraa as empresaas que benefficiaram de linhas
l
de
créédito torna‐se
e mais custo
oso para os fu
undos públiccos induzirem
m um aumen
nto adicionall de FBCF
(maas menos cu
ustoso induzzir um efeito
o equivalentee nas exporttações e nass despesas em
e I&D).
Estes resultado
os sugerem que
q o efeito de adicionalidade sobre o investime
ento em capital fixo é
maaior para empresas que não
n têm o accesso a finan
nciamento faacilitado por outros instrumentos
de política pública para além
m dos SI QREEN.
mente mais favorável na
n região Norte
N
do que no conjunto do
44. O custo‐eficáccia é geralm
con
ntinente, excceto na indu
ução de FBCFF e do númeero de traballhadores com
m formação superior
(em
m que os vallores de custto‐eficácia são superiorees à média e próximos do
d que se veerifica na
reggião Centro).
45. Porr fim, analisaaram‐se as diferenças
d
no
os impactos entre empreesas cujos projetos beneeficiaram
de diferentes intensidades
i
s de apoio (ou
( taxa de incentivo). Conclui‐se que
q os impactos dos
SI Q
QREN são mais
m
expresssivos para empresas
e
qu
ue beneficiaaram de inttensidades de
d apoio
inteermédias (i.e., entre os 20% e os 50%)
5
– por comparação
o com intenssidades de incentivo
i
sup
periores – no
o caso das vaariáveis de FB
BCF, VAB, exxportações, pessoal
p
ao seerviço, trabalhadores
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com
m formação superior e despesas em I&D. As diferenças
d
r
registadas
sãão em certaa medida
detterminadas pelos valorees de partid
da. No caso das exportações, porém, os impactos são
sub
bstancialmen
nte superiorres para o nível interm
médio de intensidade de
d incentivo
o mesmo
quaando medido
os em termo
os relativos.
46. O ccusto‐eficácia é menor para
p
todas as variáveis aanalisadas paara empresaas que benefficiam de
meenores intensidades de apoio, o que em parte se explica pela
p
maior dimensão
d
média das
em
mpresas envo
olvidas.
47. A análise do custo‐eficáccia por con
njuntos de empresas com
c
caracte
erísticas esp
pecíficas,
aprresentada no
os pontos an
nteriores, su
ugere que neenhum grup
po revela um
ma vantagem
m relativa
parra todas as variáveis
v
de resultado. Isto indica que os SI QREEN no seu conjunto pod
derão ter
dessempenhado
o um papel relevante na prossecuçção de difere
entes objetiivos de políttica para
difeerentes tiposs de empresa.
***
48. A análise
a
dos impactos do
os SI QREN em situaçõees mais esp
pecíficas – a título de exemplo,
e
con
nsidere‐se a análise dos
d
efeitos do SI QPM
ME em emp
presas de pequena diimensão,
mo
oderadamentte exportadoras, cujos projetos ap
poiados bene
eficiaram dee taxas de incentivo
i
red
duzidas – poderia permittir conhecer em maior detalhe
d
os effeitos dos sisstemas de in
ncentivos
e, dessa formaa, proporcio
onar elemen
ntos úteis a uma afinaçção de porm
menor deste tipo de
pollíticas no futturo. Infelizm
mente, com base nos dados disponívveis e nas op
pções metod
dológicas
tom
madas nestee estudo não
o foi possível avançar n
nessa direçãão, fundameentalmente devido
d
à
difiiculdade em
m encontraar grupos de controlo adequad
dos e em obter esttimações
esttatisticamentte significativvas à medidaa que o número de emprresas apoiadas se reduz.
49. Não
o é impossívvel obter ressultados maiis detalhado
os com base na informaçção utilizadaa. Porém,
tal implicaria asssumir uma ou
o ambas daas seguintes opções: reduzir o grau de
d exigência quanto à
sem
melhança esstatística en
ntre as amo
ostras de em
mpresas apoiadas e nãão apoiadass, o que
enffraqueceria a atribuição dos resultad
dos observad
dos ao efeito
o exclusivo dos
d apoios; o
ou excluir
àp
partida da análise empressas com caraacterísticas m
muito singulaares (por exe
emplo, de dimensões
ou de níveis de produtividade extraordinariamente elevados), o que poderia diminuir a validade
extterna das co
onclusões (ou seja, os im
mpactos esttimados aplicar‐se‐iam não
n ao conju
unto das
em
mpresas apoiaadas, mas a um conjunto
o pré‐definid
do de empressas apoiadass). Se a primeeira via é
pou
uco recomen
ndável (já qu
ue retira forçça às conclusões do estu
udo), a segunda via pode e deve
serr prosseguida em estudos futuros, assumindo que o conh
hecimento que se ganhaa é mais
releevante do qu
ue a restrição
o do âmbito de análise que
q implica.
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6.2. Reccomendaçõ
ões
Nota: ass recomenda
ações apreseentadas abaiixo são dirigidas ao conjjunto de entiidades envollvidas na
conceçã
ão, implemen
ntação e avvaliação dos sistemas de incentivoss em Portug
gal, em partticular as
tutelas ministeriais,
m
as autoridades de gestã
ão dos PO e respetivos comités
c
de acompanham
a
mento, os
organism
mos intermédios, a rede de avaliação
o do Portuga
al 2020 e a AD
DC.

1.

Sen
ndo os resultados obtid
dos global e sistematicaamente posittivos, as oriientações geerais dos
sisttemas de incentivos do QREN (que não se afasstam substancialmente das que vigoram no
âm
mbito do Porttugal 2020) devem
d
ser mantidas paraa o futuro.

2.

Em
m particular, devem
d
ser mantidos
m
níveis razoavelm
mente elevados de selettividade, ao nível dos
crittérios de eleegibilidade dos promotores e/ou na avaliação dos méritos dos
d projetoss, no que
resspeita à qualificação dos recursos humanos, à ino
ovação e à in
nternacionalização. Com
mo se viu,
o impacto doss incentivos nas atividades de inovvação e na produtividade pressupõ
õe níveis
mín
nimos de caapital human
no nas emp
presas, enqu
uanto a realização de toda a amplitude de
imp
pactos ao níível da interrnacionalizaçção das emp
presas é potenciada po
or níveis mín
nimos de
exp
periência noss mercados externos.
e
Esttes dois exem
mplos alertam para a necessidade dee manter
exiggências míniimas de com
mpetências reesidentes nass empresas a apoiar.

3.

Devve manter‐see a diversidaade de instru
umentos utilizados, sem prejuízo de alguma conssolidação
dass várias mo
odalidades de
d sistemass de incenttivos atualm
mente existeentes. De facto,
f
os
ressultados obtidos sugerem
m que os diiferentes insstrumentos incluídos no
os SI QREN cumprem
c
difeerentes obje
etivos válidos junto de
e diferentess tipos de empresas, estando
e
larggamente
alin
nhados com
m os objetivvos para oss quais foraam concebid
dos. Por exxemplo, os SI QREN
imp
pulsionam as
a exportaçõ
ões em emp
presas com níveis reduzzidos ou méédios de inteensidade
exp
portadora, mas
m não em
m empresas que exportaam a maioria da sua produção;
p
po
orém, os
SI Q
QREN produ
uzem impacttos expressiivos neste tipo
t
de emp
presas quan
ndo estão em causa
varriáveis relacio
onadas com a inovação e a produtivvidade. Da mesma
m
formaa, embora o efeito
e
de
adicionalidade na FBCF sejaa mais reduzzido para em
mpresas que beneficiaram
m tanto dos SI QREN
com
mo de linhass de crédito, os dois tipos de instrum
mentos de po
olítica pareceem complem
mentar‐se
na promoção da produtivvidade e do
os investimeentos em ativos
a
intanggíveis das empresas
e
apo
oiadas. No que respeitaa à diversid
dade dos instrumentos, constata‐see que o SI Inovação
I
pro
oduz resultad
dos mais relevantes em
m variáveis como a FBCFF e a produttividade, enq
quanto o
SI Q
QPME tem im
mpactos mais expressivo
os nos domín
nios da interrnacionalizaçção e da quaalificação
dass PME – tal como
c
era sup
posto.

4.

Devverá ser ponderada a redução da exigência quanto
q
ao grau
g
de robustez financceira das
em
mpresas cand
didatas aos sistemas
s
de incentivos. Os resultado
os deste esttudo mostram que o
imp
pacto dos ap
poios tende a ser mais expressivo e o custo‐efficácia mais favorável qu
uando as
em
mpresas bene
eficiárias não
o têm acesso
o a linhas dee crédito, nem têm Estattuto de PMEE Líder (o
quaal é atribuíído com baase num conjunto de indicadorees de situaçção e deseempenho
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finaanceiros). Istto parece ind
dicar que oss sistemas dee incentivos fazem mais diferença qu
uando as
em
mpresas apoiaadas têm menos facilidaade em aced
der a financiiamento porr outras viass. Poderá
fazer sentido alocar
a
uma maior parccela de recu
ursos a emp
presas que se
s encontraam nesta
situ
uação.
5.

As autoridades responsáveis pelos sisteemas de inceentivos pode
erão também
m querer considerar a
posssibilidade de
d fazer deepender a generosidad
de dos apoios da situaação financeira das
em
mpresas, reco
orrendo paraa tal a indicad
dores idênticcos aos utilizzados pelas instituições bancárias
b
parra decidir sobre a concesssão de crédito ao investtimento emp
presarial. Atrravés da redução das
taxxas de incentivo a emprresas com maior
m
facilidaade de acessso ao crédito
o bancário (e
( outras
formas de financiamento) poderiam seer libertadoss recursos paara apoiar projetos
p
emp
presariais
pro
omissores e alinhados com
c
as prioridades das políticas pú
úblicas, que enfrentam maiores
difiiculdades dee financiamen
nto por outras vias.

6.

Em
m particular, importa refletir também
m sobre a exp
pressão do apoio
a
conced
dido a empresas que
à partida co
se apresentam
a
om níveis mu
uito elevadoss de intensid
dade exportaadora. O imp
pacto dos
apo
oios neste tipo de empreesas é em ge
eral mais mo
odesto e o se
eu custo porr unidade de impacto
maais elevado, sugerindo
s
qu
ue este tipo de empresaas tende a depender meenos dos sisttemas de
incentivos paraa prosseguir a suas estratégias e obter resultado
os. Os resultaados sugerem
m que os
fun
ndos poderiaam ser utilizaados com maior eficiênccia e eficáciaa se dirigidoss para empresas que
(nomeadam
se encontram em níveis intermédios de intenssidade de exportação
e
mente na
pro
ossecução dee objetivos de internacionalização daas empresas, mas não só)).

7.

Devveria ser susscitado um debate
d
alarggado sobre a eventual in
nclusão de critérios
c
asso
ociados à
quaalidade do emprego crriado, à disttribuição de rendimento
os, à iguald
dade de gén
nero e à
eco
oeficiência na aferição da elegibilidade das empresas e na avaliação de mérito dos projetos.
Traata‐se, em qualquer dos
d
casos, de propósittos e valores enunciaados em diferentes
doccumentos prrogramáticos do país (G
Grandes Opçções do Plan
no, Plano Naacional de Reformas,
Porrtugal 2020, entre outro
os), para oss quais não é de excluirr que os sistemas de in
ncentivos
posssam dar contributos. Nesta
N
ponderração deve, naturalmente, ser tido em conta o risco de
dessviar os sisteemas de incentivos de ou
utros objetivo
os fundamen
ntais.

8.

Os estudos com
m propósitos idênticos aos
a que aqu
ui se apresen
nta devem ser
s desenvollvidos ao
lon
ngo do tempo
o, não se lim
mitando à reaalização de avaliações
a
esspecíficas e pontuais.
p
Ap
pesar dos
con
nstrangimentos assinalad
dos, este tipo
o de análise pode ser collocado ao seerviço de queestões de
pessquisa mais específicas d
do que as qu
ue aqui foram
m tratadas, que permitaam afinar as políticas
púb
blicas em detalhes
d
releevantes, com resultado
os potenciaiis na sua eficiência
e
e eficácia.
Reccomenda‐se,, por isso, que
q as autoridades resp
ponsáveis po
onderem differentes alteernativas
insttitucionais que
q permitam a continu
uação deste tipo de trabalho ao lon
ngo do tempo. Uma
solução a considerar é a possibilidad
de de finan
nciar bolsas para estudantes de níível pós‐
graaduado que queiram
q
desenvolver as suas
s
dissertaações no âmbito destes temas.
t
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8. An
nexos

Tabe
ela A.1 – Pesso dos difere
entes SI do QREN
Q
Nº de
projetos
(1)

Investimentto
Elegível
(mil €) (2)

Incentivvo
Total (miil €)
(3)

Investimento
elegíve
el médio
(mil €)
€ (2/1)

Taaxa média
de
e incentivo
(3/2)

1,696

1,001,20
00

533,044

590

53%

Projetos Individuais

707

354,00
02

183,657

501

52%

Projetos em Copromoção

621

352,57
76

232,313

568

66%

14

63,62
21

45,076

4,544

71%

259

7,50
07

5,612

29

75%

Proj. Ind
dividuais/Regime Especial

8

188,43
33

48,083

23,554

26%

Proj. Co
oprom./Regim
me Especial

1

15,00
07

8,940

15,007

60%

I&DT Co
oletiva

2

67
76

473

338

70%

SI I&DTT

Projetos Mobilizadorres
Vale I&DT

Centross/Núcleos de I&DT
I

84

19,37
78

8,891

231

46%

SI Inovaação

1,828

5,098,09
99

2,273,008

2,789

45%

Inovaçãão Produtiva

1,559

3,237,06
63

1,732,386

2,076

54%

Projetos do Regime Especial
E

24

810,68
82

190,150

33,778

23%

Proj. Intteresse Estrattégico

10

296,80
01

136,071

29,680

46%

230

130,34
42

89,367

567

69%

Empreeendedorismo Qualificado
Q
Projetos transitados do QCA III

5

623,21
10

125,033

124,642

20%

SI QPME

6,001

937,83
33

487,756

156

52%

Projetos Individuais e de Coop.

2,745

568,35
57

264,473

207

47%

238

307,33
30

176,812

1,291

58%

3,018

62,14
47

46,471

21

75%

9,525
7,037,13
32
Total do
os SI
Fonte: Sistema de mon
nitorização do
o QREN, tratamento próprio

3,293,809

739

47%

Projetos Conjuntos
Vale Ino
ovação
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Tabelaa A.2 – Definição das varriáveis de ressultado
Dimensões de
penho
desemp

Variável de
e resultado

Fórmula//descrição

FBCF

Fonte
FBCF

SCIE (INE)

Investimento intanggível

Investimento in
ntangível

SCIE (INE)

Auton
nomia financeirra

Capitais
C
Próprio
os/Ativo

SCIE (INE)

Cobertura dos encarrgos com juros

Ressultado Operacional/Juros sup
portados

SCIE (INE)

Custo
o dos financiam
mentos obtidos

Juros suportados/Financiamentos obtidos

SCIE (INE)

Ativo Corrrente/Passivo Corrente
C

SCIE (INE)

Traabalhadores com nível de habilitações
igual ou superior a bach
harelato

QP (MTSSS)

Administradores com nível de habilitações
igual ou superior a bach
harelato

QP (MTSSS)

Investimento

Situação
financeirra

Liquid
dez Geral
Nº de
e trabalhadoress com formação
o
superrior
Qualificaações

Nº de
e administradorres com formaçção
superrior
Nº de
e trabalhadoress de C&T
Nº de
e trabalhadoress qualificados

Traabalhadores com códigos da CNP
C 211,
21
12, 213, 214, 22
21 e 222
Traballhadores com níveis
n
de qualificação 1,
2 ou 3

Despeesas em I&D
Intensidade de I&D no VAB
Intensidade de I&D no VN
Pesso
oal de I&D
Inovação
o

Pedid
dos de patentess(*)
(**)

Pedid
dos de Marcas

Pedid
dos de desenho
os ou modelos(**)
Novas certificações(*)

IP
PCTN (DGEEC)

Desspesas em I&D//VABpm

SCIE (INE)

D
Despesas
em I&D/Volume de Negócios
N

SCIE (INE)

Pessoal de I&D

IP
PCTN (DGEEC)

Pedidos anuaiss de patentes nacionais

INPI

Pedidos anuaais de marcas nacionais

INPI
INPI
IPAC

Exporrtações extra‐U
UE/Volume de negócios
n

SCIE (INE)

Exporttações para a UE
U + Exportaçõees extra‐
UE

B Mercados
BD
EExternos (INE)

Exporrtações extra‐U
UE

Vendass e prestações de
d serviços no mercado
m
extracom
munitário

B Mercados
BD
EExternos (INE)

Exporrtações para a UE
U

Vendass e prestações de
d serviços no mercado
m
com
munitário

B Mercados
BD
EExternos (INE)

C
Compras
e Fornecimentos no mercado
m
externo

B Mercados
BD
EExternos (INE)

Exportaçõe
es/Volume de negócios
n

SCIE (INE)

(Exportaçõe
es+Importaçõess)/VABcf

SCIE (INE)

Exporrtações

Internaciio‐
nalização
o

QP (MTSSS)

Despesas em I&D

didos anuais de
e desenhos ou modelos
m
Ped
nacionais
Obtençção de novas ceertificações de sistemas
s
dee gestão

Diverrsificação geogrráfica das
exporrtações

PCTN (DGEEC)
IP

Importações
Intensidade exportaadora
Inserçção direta no co
omércio
intern
nacional
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Dimensões de
penho
desemp

Crescime
ento

Variável de
e resultado

Fórmula//descrição

Pesso
oal ao serviço

Pessoal ao
o serviço

SCIE (INE)

Valorr acrescentado

Valor acrescentado

SCIE (INE)

Volum
me de negócioss

Volume de negócios
n

SCIE (INE)

Grau de transformaçção da produçãão

VAB/Produção

SCIE (INE)

Produ
utividade apareente do trabalho

V
VAB/Pessoal
ao
o Serviço

SCIE (INE)

Volume de
e negócios da em
mpresa/
Volume
e de negócios do sector

SCIE (INE)

Reesultado Líquido/Volume de Negócios
N

SCIE (INE)

Resultado Líquido/Capital
L
Próprio

SCIE (INE)

Resultaado Líquido/Ativo Total

SCIE (INE)

Resultado
o Líquido

SCIE (INE)

D
Despesa
com ággua/VAB

SCIE (INE)

Despesa com
c
combustíveeis /VAB

SCIE (INE)

Despesaa com eletricidaade/VAB

SCIE (INE)

Quota de volume dee negócios
Competitti‐
vidade

Rentaabilidade do Vo
olume de Negóccios
Rentaabilidade do Capital Próprio
Rentaabilidade do atiivo
Resulltado líquido
Intensidade de uso de
d água

Ecoeficiêência

Intensidade de uso de
d combustíveis
Intensidade de uso de
d eletricidade
Nº de
e trabalhadoress com contratoss sem
termo
o

Qualidad
de do
emprego
o

Incidê
ência de contraatos temporário
os

Trabalhadores com
m tipo de contrrato sem
termo
ontratos
% dos trabalhadores que não têm co
sem
m termo

Incidê
ência de duraçãão de trabalho
atípicco
Dispeersão salarial
Incidê
ência do salário
o mínimo
Distribuição de
rendimen
ntos

Gasto
os médios anuaais com o pessoal
Ganhos médios men
nsais dos
trabalhadores
Peso das remuneraçções do pessoall no
VAB
Peso dos órgãos socciais nos gastos com
pesso
oal

Perceentagem de Mu
ulheres
Difereença no salário médio entre
mulheres e homens

(*)

QP (MTSSS)
QP (MTSSS)

% dos TCO com períodos norrmais de
trabalho abaixo
o de 32 ou acim
ma de 48

QP (MTSSS)

Coeficiente de
d variação doss ganhos

QP (MTSSS)

% doss TCO a tempo completo que auferem
a
remuneração base = RMMG

QP (MTSSS)

Gasstos com o pesssoal/Pessoal ao
o serviço

SCIE (INE)

Média dos gan
nhos dos trabalhadores
registadoss nos QP
Gasttos com o pessoal ‐ Remuneraações do
pessoal/VAB
Rem
munerações doss órgãos sociaiss/Gastos
com pessoal

Nº de
e mulheres na administração
a
Igualdade de
género

Fonte

QP (MTSSS)
SCIE (INE)
SCIE (INE)

Trabalhadoress do sexo feminino com
situação profissional de emp
pregador

QP (MTSSS)

Nº de mulheres/Nº total de trabalhadores

QP (MTSSS)

((Remuneração média das mulheres) –
(Remuneraçção média dos homens)
h

QP (MTSSS)

No caso
o das variáveis relativas a pediidos de proprie
edade industrial ou à obtenção
o de certificação
o de sistemas de
d gestão
os resultados são expressos sob a formaa de probabilidade, correspon
ndendo à difereença entre emp
presas apoiadass e não
apoiadas n
no que respeitaa à proporção de
d empresas em
m cada amostraa que efetuou o pedido ou obtteve a certificaçção.

77

Tabela A.3
A – Incentivo m
médio, impactos absolutos e imp
pactos relativos por
p categoria de análise

Variáável de resultado

Incen
ntivo
méd
dio

Média em t‐1
VAB

Pessoal ao
Serviço

Impacto estimado
ortações
Expo

VAB

Pessoal ao
Serviço

Impacto relativo
o

Exxportações

Pessoal ao
Serviço

VAB

Exportações

Indústrias transformaadoras

912
2,037 €

2,952,651 €

81.5

7,2
285,465 €

485,377
7€

7.4

1,197,448 €

16%

9%

16%

Micro‐empresas

241
1,705 €

139,520 €

5.1

95,264 €

59,732
2€

2.1

93,473 €

43%

41%

98%

Pequenas empresas

503
3,114 €

708,979 €

24.7

6
620,684
€

149,459
9€

3.8

260,467 €

21%

15%

42%

dora inferior a 10%
Intensidade exportad

421
1,888 €

1,935,001 €

32.9

1
129,400
€

95,652
2€

6.7

206,840 €

5%

20%

160%

Intensidade exportad
dora entre 10% e 50%

864
4,733 €

3,317,077 €

80.3

7,4
441,542 €

760,722
2€

8.0

1,173,415 €

23%

10%

16%

Intensidade exportad
dora superior a 50%

1,029
9,882 €

3,879,541 €

104.8

11,4
444,121 €

286,279
9€

8.1

410,726 €

7%

8%

‐

Sem trabalhadores co
om Formação Superio
or

253
3,828 €

306,450 €

14.5

3
310,846
€

96,844
4€

2.5

233,339 €

32%

17%

75%

Entre 2 e 9 Trabalhadores com Formação Superior

449
9,271 €

973,865 €

35.9

1,3
335,322 €

176,200
0€

4.9

473,483 €

18%

14%

35%

or a 20 000
Produtividade inferio

337
7,515 €

670,656 €

43.9

1,3
365,952 €

180,779
9€

6.3

197,247 €

27%

14%

14%

Produtividade entre 20 e 50 mil€

714
4,493 €

1,982,971 €

63.6

3,3
312,113 €

330,895
5€

4.4

1,143,520 €

17%

7%

35%

Região Norte

639
9,003 €

1,777,947 €

57.9

3,4
452,287 €

444,775
5€

8.2

980,576 €

25%

14%

28%

Região Centro

718
8,442 €

1,923,830 €

52.3

3,4
457,568 €

191,285
5€

4.0

‐152 €

10%

8%

‐

der
Sem estatuto PME Líd

736
6,638 €

3,112,135 €

63.2

5,3
334,372 €

455,707
7€

7.9

541,494 €

15%

13%

10%

Recorreu a Linhas de Crédito

598
8,744 €

1,485,682 €

50.3

2,2
248,863 €

237,453
3€

7.4

673,589 €

16%

15%

30%

Não Recorreu a Linhaas de Crédito

849
9,631 €

6,556,782 €

93.1

11,4
421,093 €

966,139
9€

2.1

1,354,867 €

15%

2%

‐

Intensidade de apoio
o entre 20% e 50%

505
5,181 €

3,785,031 €

78.8

7,5
521,955 €

564,169
9€

8.7

2,701,201 €

15%

11%

36%

Intensidade de apoio
o > 50%

759
9,579 €

2,021,001 €

50.3

2,5
596,390 €

257,263
3€

7.4

308,947 €

13%

15%

12%

Todos os SI e empressas

674
4,222 €

2,739,467 €

61.3

4,4
497,836 €

376,114
4€

8.2

578,596 €

14%

13%

13%

Nota: Os valores apresentados correspondem
m ao impacto estimado através do método MDM.
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