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Recomendações 

Existem hoje indicadores que 

afectam todo o país (deficit das 

contas públicas), indicadores 

de bem-estar (índice de desen-

volvimento humano) ou mes-

mo mais específicos do desen-

volvimento das sociedades 

(número de empresas com acti-

vidades de investigação e 

desenvolvimento I&D). No 

entanto, existem poucos exercí-

cios de reflexão sobre o impac-

to da utilização massiva dos 

indicadores nas sociedades. A 

investigação científica relacio-

nada com o impacto da utiliza-

ção de indicadores na tomada 

de decisão humana é escassa, 

em particular nas áreas mais 

relevantes para o progresso e 

desenvolvimento das socieda-

des, como o são as actividades 

de investigação e de inovação. 

Neste contexto, este projecto 

pretende compreender o impac-

to da utilização repetitiva de 

indicadores nas sociedades 

mais desenvolvidas, e clarificar 

a forma como estes são utiliza-

dos nas decisões relacionadas 

com a tecnologia durante os 

processos de inovação. 

Os processos de formula-

ção de política pública 

devem incluir uma reflexão 

em torno dos indicadores a 

selecionar, pois é melhor 

partir para a resolução de 

um problema com base 

numa realidade mensurada 

do que conceber políticas 

sem uma caracterização do 

problema de forma objecti-

va, informada e reflectida, 

deixando a fundamentação 

da política pública só ao 

nível da dialéctica partidá-

ria.  

A formulação da política 

pública deverá incluir ele-

mentos para a sua avalia-

ção em várias fases (e.g. ex

-ante, durante e ex-post), 

elementos estes que devem 

incluir indicadores.  

Especial atenção deve ser 

dada ao processo de selec-

ção de indicadores utiliza-

dos para avaliar desenvol-

vimentos nas políticas, pois 

eles contêm elementos de 

mudança social não previs-

tos, antevendo as possíveis 

consequências da sua utili-

zação na sociedade. 
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Os indicadores são cada vez mais abundantes e estão cada vez mais 

presentes nas nossas vidas pessoais e colectivas, penetrando     

actualmente quase todas as áreas do conhecimento.  
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Metodologia 

O estudo incluiu revisão da literatura científica, análise de documentos oficiais, entrevistas preparatórias, 

inquéritos, entrevistas semi-estruturadas e entrevistas em profundidade, que decorreram de Outubro de 

2011 a Junho de 2013. O trabalho centrou-se no estudo da utilização de indicadores pelos três grupos que 

participam directamente em actividades de inovação: 1) investigadores (investigadores no sector público, 

académicos e coordenadores de actividades de I&D na área da saúde); 2) decisores empresariais com activi-

dades de I&D; e 3) decisores políticos ligados a processos tecnológicos e de inovação.  
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Resultados Preliminares 

De uma forma genérica, a utilização sistemática e repetitiva de indicadores pode produzir vários 

efeitos nas sociedades que os utilizam. De facto, este tipo de utilização de indicadores pode impor 

e prescrever os valores neles implícitos e as interpretações da realidade que eles contêm, bem 

como novos padrões de pensamento e de deveres a eles associados (e.g. rankings de inovação e de 

escolas, Procedimento dos Défices Excessivos). Esta utilização pode também justificar a tomada 

de medidas precipitadas, relegando para segundo plano o debate público essencial à decisão      

política. É importante ter em conta que os indicadores não são neutros e que normalmente têm 

uma relação constitutiva com a realidade que procuram descrever, pois com ela interagem       

estruturando as comunidades em torno de procedimentos organizacionais, criando uma linguagem 

própria que atribui novos conteúdos às palavras, projectando novos incentivos, sanções, normas e 

regulamentação. Para além disso, os indicadores podem também estar sujeitos a influência        

política, material e organizacional, apresentar problemas de confidencialidade e de uso excessivo, 

e ser o centro de conflitos de valores ou de ideologias. Acresce ainda que os indicadores podem 

despoletar resistências sociais, criando efeitos políticos na sociedade. Por fim, o estudo sugere 

também que o maior problema dos indicadores é, ainda assim, a sua não utilização por               

desconhecimento ou por falta de preparação para lidar com eles por parte do decisor. Este tema 

tem sido objecto de reflexão pelo Grupo de Trabalho em Indicadores de Avaliação de Tecnologia 

do GrEAT. Alguns dos trabalhos podem ser consultados na página do GrEAT.  


