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Os números mostram que é urgente dar continuidade ao ensino
especializado, de forma a aumentar a competitividade do nosso
país através da inovação e do desenvolvimento
Em Portugal ouve-se muito que somos adeptos das tecnologias, e que
somos lideres neste sector. O Governo chegou inclusive a criar o plano
tecnológico como iniciativa à inovação tecnológica e ao
desenvolvimento. A sensação que todos temos, é de sermos um país
tecnologicamente avançado, até porque vamos acompanhando, através
das notícias, as últimas da tecnologia portuguesa, como por exemplo, as
redes de nova geração (RNG) que agora aparecem no nosso país. Mas
na verdade, nunca sabemos realmente como está o estado da nossa
tecnologia quando comparada com a de outros países.
Recorrendo a um estudo do "Economist Intelligence Unit" que mostra,
em vários países, como cresce o sector da tecnologia, constatamos que
Portugal se posiciona no décimo quinto lugar nos países da Europa
Ocidental (em 16 países analisados), e em vigésimo sétimo lugar no
total dos 66 países analisados. Nos três primeiros países da Europa
Ocidental, o Reino Unido ocupa a primeira posição, seguido da Suécia e
Dinamarca. Do total dos países analisados, temos em primeiro lugar os
Estados Unidos, seguido de Taiwan e Reino Unido. Taiwan não tem um
marketing tecnológico tão forte como os Estados Unidos, mas o que é
certo é que é o país número dois, em 66 países que mais cresce no
sector tecnológico.
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Já a China, que todos conhecemos por ser um país com toda a electrónica possível e imaginária, por curioso que
pareça, coloca-se no lugar número 50 em 66 países. Este estudo teve em conta 6 factores, a conjuntura do negócio, as
infra-estruturas das tecnologias de informação, o capital humano, a conjuntura legal, o desenvolvimento e investigação,
e o suporte para o desenvolvimento da indústria das tecnologias de informação. Cada factor tem uma ponderação que
varia entre 10 e 25%.
Em Portugal o factor mais forte é o da conjuntura do negócio (87), e o mais fraco a investigação e desenvolvimento
(1.6), o que vem mostrar que não somos um país que aposta na investigação para desenvolver novos
produtos/serviços. Poderíamos melhorar o factor de I+D, e subir na tabela, caso as empresas apostassem mais no
desenvolvimento, ou caso o estado alocasse mais recursos financeiros às universidades e desta forma incentivasse a
investigação e o desenvolvimento. Taiwan é quem tem o factor de I+D mais alto (74.3), muito acima do número um, os
estados unidos (23.7).
Talvez devêssemos investigar como investe Taiwan na componente de I+D para melhorar a nossa, tão falada
competitividade, e subir no ranking dos que mais crescem a nível tecnológico. Há uma fraca aposta em I+D no nosso
país, e muitos dizem que é por falta de cérebros, mas a verdade é que todos os dias estamos a exportar cérebros para
outros países. Pode até existir escassez de cérebros, face ao tamanho do nosso país, mas os poucos que existem, e que
se querem dedicar ao I+D, acabam por imigrar devido à política de investimento em I+D do nosso país. Existem países
praticamente com a mesma população que Portugal, que investem muito mais que o nosso País. Veja-se neste estudo o
exemplo da Suécia (9,2 milhões de habitantes) que marca 26 pontos contra 1.6 de Portugal. Em resumo, se queremos
aumentar a nossa competitividade, temos de apostar um pouco mais a longo prazo, começando por investir em I+D e
retendo o nosso capital humano, caso contrário continuaremos a importar tecnologia, o que exige ter capacidade
financeira para o fazer.
Existem muitos empreendedores em Portugal que querem desenvolver novos produtos, e que não tem apoio para o
fazer, ou para ter apoios devem investir ou apresentar garantias, algo inviável para um recém licenciado ou um jovem
empreendedor. Vemos pelos números que é urgente dar continuidade ao ensino especializado de forma a aumentar a
competitividade do nosso país, através da inovação e do desenvolvimento. É por isso necessário pensar em como
podemos financia-los para mudar estes números. A aposta em centros de investigação e desenvolvimento é urgente e
não só melhora o nosso índice de desemprego, como não deixa fugir para o estrangeiro os cérebros que temos, e ainda
permite que Portugal seja competitivo a longo prazo.
Envie para o "e-mail" jng@negocios.pt todas as suas questões, dúvidas ou experiências sobre "vender com ou sem
parceiros
*Fundador e líder executivo da Zonadvanced
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