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Anexo A21:

Breve sumário sobre 
resultados do CIS II e CIS III

Definição de inovação adoptada (conforme o manual de Oslo): Uma inovação é um produto
(bem ou serviço) novo, ou substancialmente melhorado, introduzido no mercado, ou a introdução
dentro de uma empresa de um processo novo ou significativamente melhorado. As inovações ba-
seiam-se nos resultados de novos desenvolvimentos tecnológicos, ou em novas combinações de tec-
nologias existentes, ou ainda na utilização de outros conhecimentos adquiridos pela empresa.

CIS II – um sumário

Uma análise final dos resultados do CIS2 foi publicada pelo Eurostat, em nome da Comissão
Europeia (2001). Os resultados globais e para Portugal do CIS II para Portugal foram extensi-
vamente analisados em livro por Conceição e Ávila (2001). 

Os trabalhos de campo do CIS2 decorreram entre 1997 e 1998 (salvo na Grécia e Islândia,
1999) em 14 países da UE (não na Grécia) e ainda na Noruega. Nos casos de Espanha e de Itália
não foram inquiridas empresas de serviços. Em França não foram inquiridas empresas de ser-
viços do sector grossista de distribuição. Apenas foram inquiridas empresas industriais com
mais de 20 pessoas e empresas de serviços com mais de 10 pessoas (a definição adoptada foi no
entanto diferente na Holanda).

Para o CIS2 foram inquiridas 27102 empresas da UE15, das quais 800 em Portugal.
Identificam-se como inovadores:

- 51% das empresas industriais (26% PT)
- 40% das empresas de serviços (28% PT)

Note-se que as diferenças entre países são muito grandes e reflectem diferenças de vários
tipos, dificilmente isoláveis:

- diferenças associadas aos métodos de amostragem e inquirição no terreno
- diferenças associadas ao estádio de desenvolvimento do país e à sua própria cultura, o

que faz com que a percepção de inovação e de produto ou processo inovador seja dife-
rente de país para país (e de empresa para empresa)

- diferenças associadas à estrutura económica e empresarial do perfil de cada país (na
medida em que a dimensão das empresas, a natureza das suas actividades e negócios e
ainda o ambiente regulador influenciam a actividade inovadora e variam muito de país
para país, mesmo dentro da UE 15).

Vejam-se como exemplo as comparações adiante entre empresas da Alemanha e de Portugal.

1 A compilação de dados apresentada neste anexo foi adaptada de Beira (2004).



Das empresas industriais:
- 44% identificam inovação de produto (15% PT)

- mas só 21% desses são produtos novos no mercado (7% PT)
- 39% identificam em inovação de processo (39% PT) sendo que em geral as duas formas

de inovação aparecem associadas.
O impacto de produtos com inovação sobre o volume de negócios das empresas industriais é em
média de 32% do total, mas os produtos novos no mercado representam apenas 6% do total (PT:
14%, 7%).
Esse impacto é diferente conforme a dimensão das empresas industriais (mas a diferença não
parece significativa no que respeita à importância de apenas produtos novos no mercado):

- nas empresas industriais pequenas, os produtos inovadores representam 15% do vol-
ume de negócios (produtos novos no mercado: 5% ) (PT: 4%, 2%)

- nas empresas industriais médias, os produtos inovadores representam 21% do volume
de negócios (produtos novos no mercado: 5% ) (PT: 9%, 2%)

- nas empresas industriais grandes, os produtos inovadores representam 38% do volume
de negócios (produtos novos no mercado: 7% ) (PT: 20%, 12%)

A dimensão das empresas tem impacto no seu carácter inovador:
- 43% das empresas industriais pequenas (20 a 49 pessoas) são inovadoras (36% nas

empresas de serviços) (PT: 22%, 28%)
- 68% das empresas industriais médias (50 a 249 pessoas) são inovadoras (49% nas

empresas de serviços) (PT: 30%, 29% )
- 79% das empresas industriais grandes (mais do que 250 pessoas) são inovadoras (72%

nas empresas de serviços) (PT: 52%, 52%)

Nas empresas industriais, a natureza dos negócios da empresa (o seu sector industrial) afecta o
seu carácter inovador. Dizem-se inovadoras:

- 50% das empresas de alimentação, bebidas e tabaco (onde os produtos inovadores rep-
resentam 17% das vendas) (PT: 25%, 4%)

- 35% das empresas de têxtil e couro (onde os produtos inovadores representam 18% das
vendas) (PT: 19%, 7%)

- 45% das empresas de madeiras, papel e impressão (onde os produtos inovadores rep-
resentam 15% das vendas) (PT: 24%, 12%)

- 70% das empresas de produtos químicos e carvão (onde os produtos inovadores repre-
sentam 27% das vendas) (PT: 77%, 5%)

- 51% das empresas de produtos de borracha e não metálicos (onde os produtos ino-
vadores representam 27% das vendas) (PT: 36%, 6%))

- 48% das empresas de metais e metalomecânica (onde os produtos inovadores repre-
sentam 16% das vendas) (PT: 19%, 6%)

- 68% das empresas de máquinas e bens de equipamentos (onde os produtos inovadores
representam 37% das vendas) (P: 36%, 30%)

- 69% das empresas de equipamentos eléctricos e ópticos (onde os produtos inovadores
representam 52% das vendas) (PT: 80%, 29%)

- 57% das empresas de equipamentos de transporte (onde os produtos inovadores repre-
sentam 54% das vendas) (PT 19%, 51%)

Nas empresas de serviços, a natureza dos serviços afecta o seu carácter inovador. Dizem-se inovadoras:
- 34% das empresas grossistas (26% PT)
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- 24% das empresas de transportes (28% PT)
- 65% das empresas de telecomunicações (45% PT)
- 54% das empresas financeiras (43% PT)
- 68% das empresas de tecnologias de informação (53% PT)
- 55% das empresas de engenharia (30% PT)

As empresas exportadoras dizem-se mais inovadoras, especialmente as empresas industriais:
- 61% das empresas industriais fortemente exportadoras (exportações representam mais

de 40% do volume de negócios) (44% das empresas de serviços) (PT: 26%, 36%)
- 58% das empresas mediamente exportadoras (46% das empresas de serviços) (PT: 32%, 45%)
- 52% das empresas fracamente exportadoras (53% das empresas de serviços) (PT: 26%, 34%)
- 40% das empresas não exportadoras (40% das empresas de serviços) (PT:16%, 16%)

Poucas empresas inovadoras protegem a inovação pela via das patentes, sendo que as grandes
empresas recorrem mais a patentes do que as pequenas empresas, especialmente entre as empre-
sas industriais:

- 25% dos inovadores nas empresas industriais registam patentes (PT: 11%) (mas 55%
das grandes empresas industriais fazem-no) 

- 7% dos inovadores nas empresas de serviços (PT: 3%) (mas 12% das grandes empresas
de serviços fazem-no) 

As despesas com inovação representam 3.7% do volume de negócios nas empresas industriais e
2.8% nas empresas de serviços (PT: 1.7%, 1.1%). Mas depende da dimensão das empresas indus-
triais, embora pareça não depender da dimensão das empresas de serviços:

- 2.5% nas empresas industriais pequenas, 2.3% nas médias e 4.2% nas grandes (PT:
1.8%, 1.9%, 1.6%)

- 2.9% nas empresas de serviços pequenas, 2.4% nas médias e 2.8% nas grandes (PT:
2.1%, 1.6%, 0.7%).

Quanto à aplicação das despesas com inovação, mais de metade das despesas com inovação são
internas e apenas uma pequena fracção é dedicada a I&D externa, quer nas empresas industri-
ais como nas empresas de serviços:

- 53% é para I&D interna nas empresas industriais (46% nas empresas de serviços) (PT: 7%, 5%)
- 9% é para I&D externa nas empresas industriais (6% nas empresas de serviços) (PT: 4%, 3%)
- 22% é para investimento em equipamentos nas empresas industriais (16% nas empre-

sas de serviços) (PT: 68%, 35%)
- 4% é para investimento em transferência de outras tecnologias externas nas empresas

industriais (15% nas empresas de serviços)
- 6% é para preparação de processos nas empresas industriais (8% nas empresas de

serviços) (PT: 9%, 5%)
- 2% é para treino e formação nas empresas industriais (3% nas empresas de serviços)

(PT: 2%, 4%)
- 4% é para despesas de introdução de produtos nas empresas industriais (6% nas empre-

sas de serviços) (PT: 1%, 3%)

Só cerca de metade das empresas inovadoras, quer industriais como de serviços, dizem ter activi-
dades de I&D (internas ou externas):
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- 44% das empresas industriais dizem não fazer qualquer I&D (65% PT)
- 54% das empresas de serviços dizem não fazer qualquer I&D (73% PT)

e entre as empresas inovadoras, apenas
- 9% das empresas industriais dizem ter uma alta intensidade (>4% do volume de negó-

cios) de actividades de I&D (2% PT)
- 20% das empresas de serviços dizem ter uma alta intensidade (>4% do volume de negó-

cios) de actividades de I&D (12% PT)

No entanto as diferenças entre países podem ser grandes. 
Por exemplo, a proporção das empresas que refere não fazer qualquer I&D é bem diferente entre
as empresas inovadoras alemãs e portuguesas:

- 31% das empresas industriais dizem não fazer qualquer I&D (65% em Portugal)
- 55% das empresas de serviços dizem não fazer qualquer I&D (73% em Portugal)

Também o perfil de aplicações das despesas em inovação é muito diferente entre as empresas da
Alemanha e de Portugal:

- 63% é para I&D interna nas empresas industriais e 57% nas empresas de serviços na
Alemanha (7% e 10% em Portugal)

- 11% é para I&D externa nas empresas industriais e 8% nas empresas de serviços na
Alemanha (4% e 5% em Portugal)

- 13% é para investimento em equipamentos nas empresas industriais e 13% nas empre-
sas de serviços na Alemanha (68% e 32% em Portugal)

- 7% é para investimento em transferência de outras tecnologias externas em empresas
industriais e 13% nas empresas de serviços na Alemanha (8% e 27% em Portugal)

- 12% é para preparação de processos em empresas industriais e 4% nas empresas de
serviços na Alemanha (9% e 9% em Portugal)

- 1% é para treino e formação nas empresas industriais e 2% nas empresas de serviços na
Alemanha (2% e 6% em Portugal)

- 3% é para despesas introdução de produtos nas empresas industriais e 3% nas empre-
sas de serviços na Alemanha (1% e 11% em Portugal)

Note-se que as diferenças mais salientes são nas aplicações em I&D interna às próprias em-
presas (e isso pode ter uma componente de percepção cultural, penalizando as empresas portu-
guesas, pois o seu esforço real de aplicação de recursos em inovação poderá ser superior ao que
é habitualmente explicitado) e na importância da inovação através do investimento em equipa-
mentos (que continua a ser a via dominante nas empresas portuguesas, mas que se aproxima do
residual nas empresas alemãs). 

CIS3 – um sumário

Os resultados globais do CIS III, ao nível da UE 15, foram parcialmente publicados pelo Eurostat
(Larsson, 2004, Crowley, 2004). Uma parte está disponível na infoBASE Europe Database (www.ibeu-
rope.com). Alguns dados do CIS3 aparecem reproduzidos nas tabelas do European Inovation
Scoreboard 2003 (EU, 2003). Alguns países têm publicado análises dos resultados nacionais: para o
Reino Unido, por exemplo, ver DTI (2204) e ainda Mercer (2004), Stockdale (2004). Uma análise
preliminar dos resultados relativos a Portugal foi publicada pelo OCT (2002), mas uma análise exuas-
tiva do processo de inquirição e dos principias resultados foi publicada por Bóia (2003).

Anexo A2: Breve sumário sobre resultados do CIS II e CIS III

120 Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal

A|2



Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal   121

Anexo A2: Breve sumário sobre resultados do CIS II e CIS III

O trabalho de campo do CIS3 decorreu entre 2000 e 2001, salvo na Noruega, Luxemburgo
e Grécia (2002). Foram inquiridas empresas industriais e de serviços com mais de 10 pessoas,
num total de mais de 60 mil empresas da UE15, das quais 1875 em Portugal.

Identificam-se como inovadores:
- 47% das empresas industriais (45% PT)
- 40% das empresas de serviços (50% PT)

Das empresas industriais:
- 35% identificam em inovação de produto 
- 33% identificam em inovação de processo 

sendo que em geral as duas formas de inovação aparecem associadas (25% do número de empre-
sas industriais). A melhoria da qualidade dos produtos é o principal impacto da inovação de pro-
dutos industriais (referido por 41% da empresas industriais inovadoras). O aumento da capaci-
dade de produção e da flexibilidade de produção são os principais impactos da inovação em
processos industriais (referido por 29% e 23% das empresas industriais inovadoras). Nas empre-
sas de serviços inovadoras os impactos mais referidos são semelhantes (38%; 16 e 15%).

Apenas 8% das empresas industriais e 6% das empresas de serviços referem o recurso a
patentes como método de protecção industrial. A entrada rápida no mercado (20%, 19%), o seg-
redo (15%, 13%) e “trademarks” (13%, 12%) são as formas de protecção mais referidas.

Os factores económicos constituem as barreiras à inovação mais citadas pelas empresas não ino-
vadoras: risco excessivo (15%, 12%), custos demasiado altos (20%, 16%) e falta de financiamento
apropriado (13%, 12%) – sendo especialmente importantes entre as pequenas empresas. Entre os
factores internos das empresas, apenas a falta de pessoal qualificado é referido com uma relevância
próxima (12%, 9%). A falta de informação sobre tecnologias e mercados é apenas referido por 5%
das empresas industriais não inovadoras e 4% das empresas de serviços não inovadoras.

As fontes de informação internas são as mais importantes na inovação industrial (37%) e de
serviços (40%), especialmente entre as grandes empresas (70%, 69%). Os clientes são a segun-
da fonte de informação mais referida (27%, 31%), também com maior ênfase nas grandes
empresas industriais (51%, 37%), e com especial impacto na inovação de produtos (40%, 37%).
Seguem-se os fornecedores de equipamentos e software (19%, 20%), especialmente na inovação
de processos industriais (31%). As Universidades são apenas referidas por 4% das empresas
industriais e por 6% das empresas de serviços.

A cooperação na inovação é referida por 17% das empresas industriais e 22% das empresas de
serviços. Mas é nas grandes empresas que essa referência é mais importante (61%, 47%). 

Entre as empresas inovadoras, 30% das empresas industriais referem uma actividade contínua
de I&D (interna e/ou externa) e 24% uma actividade ocasional (23% e 19% nas empresas de
serviços). Actividades contínuas de I&D são mais referidas pelas grandes empresas (69%, 44%).

O uso de fundos públicos para apoio a actividades de inovação é citado por 35% das empre-
sas industriais e 19% das empresas de serviços. Fundos da UE são apenas referidos por 8% das
empresas industriais e 5% das empresas de serviços.

As empresas industriais têm 8% de empregados habilitados com educação superior, contra
20% nas empresas de serviços. Os valores referidos pelas empresas inovadoras (9%, 21%) são
algo superiores aos referidos pelas empresas não inovadoras (5%, 16%).

As empresas inovadoras mostram um crescimento do emprego entre 1998 e 2000 superior
ao das empresas não inovadoras: 8% versus 4%, quer nas empresas industriais (7% versus 2%)
como nas empresas de serviços (11% versus 6%).
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As variações entre países são substanciais, Figura 1, com Portugal no centro do perfil europeu.

A Figura 2 mostra a percentagem de empresas de serviços inovadoras versus a percentagem de
empresas industriais inovadoras, para os vários países. Tal como no CIS2, os dados mostram que
países com mais empresas industriais inovadoras têm tendência a exibir mais empresas de serviços
inovadoras, e vice-versa (a correlação estimada é r = 0.71 para o CIS3 e r = 0.66 para o CIS2).
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Figura 2. Percentagem 
de empresas de serviços 
inovadores versus a 
percentagem de empresas
industriais inovadores, para a
média Europeia (EU 15),
como indicado pelo CIS 3
(fonte: EUROSTAT)
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Figura 1. Percentagem de
empresas inovadoras nos 
vários países mebros da UE, 
como indicado pelo CIS 3 
(fonte: EUROSTAT)


