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Anexo A31:

O que dizem os Innobarometros
(2001, 2002, 2003)?

I. Acerca dos Innobarometers:

· Alvo da inquirição: gestores de empresas nos países da UE com mais de 20 trabalhadores
· Inovação interpretada com base na experiência profissional de cada gestor inquirido
· Amostragem estratificada de acordo com o país, dimensão da empresa e sector (3014 respostas
no total dos países da UE15)

· Inquérito telefónico pela metodologia Flash Eurobarometer
· Estratificação da análise:

· Por país
· Por sector

· Construção
· Indústria
· Comércio
· Serviços

· Por dimensão
· SME 20 a 49 pessoas
· SME 50 a 249 pesoas
· + 250 pessoas

· Por idade da empresa (anos de actividade da empresa)
· 0 -10 anos
· 11-30 anos
· + 30 anos

· Por importância de exportação (no volume de negócios da empresa)
· 0%
· menos do que 50%
· mais do que 50%

· Publicação dos resultados:
· EOS Gallup Europe, “Flash Eurobarometer 100 – Innobarometer 2001”, Junho 2001
· EOS Gallup Europe, “Flash Eurobarometer 129 – Innobarometer 2002”, Outubro 2002
· Taylor Nelson Sofres / EOS Gallup Europe, “Flash Eurobarometer 144 – Innobaro-
meter”, Outubro 2003

1 A compilação de dados apresentada neste anexo foi adaptada de Beira (2004). Ricardo Fernandes, da Inovatec (Portugal), contribuiu para a
compilação dos dados.



II. Apresentação dos resultados (NESTE ANEXO)

Sumariam-se de seguida alguns dos resultados dos vários Innobarometros publicados, apenas
ao nível da tendência global da UE e de Portugal. 
1. Note-se que as questões evoluem de ano para ano, embora mantendo um conjunto comum

de perguntas fundamentais. 
2. Para cada questão assinala-se o número da questão no inquérito desse ano e para cada opção

dessa questão indica-se:
· a percentagem de respostas no conjunto de inquéritos da UE

e ainda, e entre parêntesis)
· a percentagem de respostas nos inquéritos feitos a empresários portugueses
· a posição (ranking) de Portugal no conjunto de países inquiridos na UE. O ranking po-
de ser “+” o que significa que as posições estão ordenadas por ordem crescente, ou po-
de ser “-“, o que significa que as posições estão ordenadas por ordem decrescente. A in-
dicação “=” significa um ranking ou posição empatada “ex-equeo” com outros países.

Assim:
20% (23%, r+5), significa (questão 1.1 dos três anos) que em 2001

· 20% foi a média publicada para a totalidade dos inquiridos nos países da UE15 relativa
à percentagem aproximada que produtos ou serviços novos, ou renovados, represen-
tavam no volume de negócios dos últimos dois anos 

· 23% foi a média correspondente das respostas dos empresários portugueses
· Portugal ocupa a quinta posição entre os vários países inquiridos, quando ordenados
por ordem crescente da média percentual que produtos ou serviços novos representam
do volume de negócios dos últimos dois anos.

3. Nalgumas questões, a ordem de apresentação dos resultados para uma mesma questão foi
alterada de ano para ano. Os sombreados nas células das tabelas de respostas procuram chamar
a atenção para essas alterações -  o que significa que as comparações não podem ser feitas ao
longo da mesma linha da tabela de resultados.
4. “+/++” significa muito ou muitíssimo; “—/-“ significa muito pouco ou pouco; “s/r” significa
sem resposta
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III. Questões inquiridas e sumário dos resultados (UE e Portugal)

Importância da inovação no volume de negócios Qual a percentagem aproximada
de produtos ou serviços novos, ou renovados, nos últimos dois anos representam do volume de
negócios? A|32001 1.1 2002 1.1 2003 1.1

Média Média Média

20% (23%, r+5) 22% (31%, r+1) 20% (22%,r+10)

Mediana Mediana

10% (10%, r+4=) 10% (20%, r+1) Não publicado

0% 0% 0%

33% (37%, r-13) 28% (16%, r-1) 20% (22%, r-6=)

1-5% 1-5% 1-5%

13% (8%, r+14) 12% (16%, r+7=) 22% (14%, r+13=)

6-10% 6-10% 6-10%

11% (6%, r+15) 13% (12%, r+10=) 18% (15%, r+13=)

11-20% 11-20% 11-20%

13% (15%, r+4) 17% (8%, r+15) 15% (17%, r+3=)

21-50% 21-50% 21-50%

18% (20%, r+2) 17% (26%, r+1) 14% (17%, r+4)

+51% +51% +51%

12% (14%, r+4) 13% (22%, r+1) 10% (15%, r+1)



Anexo A3: O que dizem os Innobarometros (2001, 2002, 2003)?

126 Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal

A|3
Investimento em inovação Qual a percentagem aproximada do investimento que nos últi-
mos dois anos foi dedicada à inovação em produtos, processos ou organização?

2001 1.1 2002 1.1 2003 1.1

Média Média Média

25% (31%, r+4) 27% (29%, r+4=) 14% (15%, r+5)

Mediana Mediana

10% (18%, r+4=) 15% (20%, r+1=) Não publicado

0% 0% 0%

13% (10%, r-2) 14% (12%, r-4) 11% (5%, r-2)

1-5% 1-5% 1-5%

22% (16%, r+14) 19% (17%, r+10=) 26% (14%, r+15)

6-10% 6-10% 6-10%

16% (21%, r+2) 16% (11%, r+13=) 21% (21%, r+8)

11-20% 11-20% 11-20%

14% (6%, r+14) 14% (17%, r+2=) 16% (27%, r+1)

21-50% 21-50% 21-50%

19% (26%, r+1) 19% (26%, r+1) 13% (19%, r+1)

+51% +51% +51%

16% (21%, r+4) 18% (17%, r+6=) 14% (15%, r+4)

Tipos de inovação Em quais dos tipos de inovação (novos produtos, novos processos de
fabrico, mudanças organizacionais) concentrou os seus esforços? (máximo de duas respostas)

2001 2002 1.3 2003 

Novas mudanças organizacionais

46% (53%, r+4)

Novos produtos

38% (32%, r+9)

Novos processos

35% (36%, r+5)

s/r

10% (3%, r-3)
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Incentivos à inovação Quais dos seguintes factores constituiu o principal incentivo para a
sua empresa inovar nos últimos dois anos?

2001 1.3 2002 2003 1.3

Market share e rentabilidade Responder a necessidades dos consumidores

80% (79%, r12) 35% (29%, r+10)

Protecção da independência Concorrência nos preços

37% (26%, r+13) 14% (15%, r+4=)

Criação de emprego Melhorar a produtividade

21% (20%, r+7) 13% (12%, r+9)

Cumprir regulamentação ambiental Melhorar a eficiência dos equipamentos

16% (26%, r+3) 13% (24%, r+2)

Valor dos accionistas Competição de produtos

12% (12%, r+6=) 11% (10%, r+8=)

Cumprir outras regulamentações Conformidade com novas obrigações

10% (10%, r+5) 10% (6%, r+10=)

Outros s/r

2% (4%, r-10=) 4% (4%, 5=)

Formas de acesso a tecnologias avançadas No caso da sua empresa, quais são as
formas mais importantes de acesso a tecnologias avançadas? (2001,2002) (duas respostas) 

Cada um dos meios seguintes pode ser relevante para a sua empresa aceder a tecnologias
avançadas. Para cada um destes meios pf classifique-o como satisfatório ou insatisfatório para
aceder a novas avançadas (Respostas dadas como bastante satisfatórias) (2003). 

Note-se que a questão de 2003 é bastante diferente: não avalia a importância relativa de cada moda-
lidade de acesso a tecnologias avançadas, mas sim o grau de satisfação com cada uma dessas modalidades

2001 2.1 2002 1.4 2003 1.5

Aquisição de equipamentos Cooperação com fornecedores Cooperação com fornecedores
avançados e clientes e clientes

61% (73%, r1) 59% (50%, r13) 86% (80%, r+13)

Cooperação com fornecedores Aquisição de máquinas Aquisição de máquinas
e clientes e equipamentos e equipamentos

51% (56%, r+8) 41% (52%, r+5=) 64% (70%, r+6=)

I&D interna I&D interna I&D interna

30% (14%, r+15) 31% (18%, r+14=) 52% (49%, r+11)

I&D externa (cooperação com I&D externa (cooperação com I&D externa (cooperação com 
Universidades e especialistas) Universidades e especialistas) Universidades e especialistas)

11% (8%, r+12=) 14% (10%, r+7=) 28% (25%, r+11=)

Licenciamento Licenciamento Licenciamento

12% (6%, r+12) 9% (11%, r+6) 29% (21%, r+14)

Outros

4% (5,1%, r-14)



Localização da tecnologia avançada Onde pode mais facilmente encontrar as tecno-
logias avançadas, mais do que seu próprio país? (várias respostas possíveis)

2001 2.3b 2002 2003

No próprio país

20% (5%, r13)

Algures na EU

30% (71%, r+1)

No total da EU

50% (76%, r+1)

USA

21% (14%, r+10)

Outros países

9% (8%, r+7=)

Igual para todos os países

8% (5%, r+9)

s/r

27% (13%, r-2)

A|3
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Em que países podem encontrar-se mais facilmente as tecnologias avançadas de que pode pre-
cisar, mais do que seu próprio país?

2001 2.3b 2002 2003

B (Bélgica)

3% (0%, r12=)

DK (Dinamarca)

2% (4%, r+3)

D (Alemanha)

50% (43%, r+8=)

GR (Grécia)

0% (0%, r+6=)

SP (Espanha)

4% (28%, r+1)

FIN (Finlândia)

3% (1%, r+9=)

F (França)

15% (26%, r+1)

IRL (Irlanda)

0% (0%, r+6=)

I (Itália)

18% (32%, r+3)

L (Luxemburgo)

1% (0%, r+8=)

NL (Holanda)

6% (3%, r+11=)

AU (Áustria)

2% (1%, r+6=)

P (Portugal)

1% (7%, r+1)

SW (Suécia)

5% (7%, r+5)

UK (Reino Unido)

15% (18%, r+3=)
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Importância do acesso a tecnologias avançadas na UE Um acesso mais fácil às
tecnologias avançadas disponíveis noutros países da União Europeia ajudaria a tornar a sua em-
presa mais competitiva? (uma só resposta)

2001 2.4 2002 2003

Índice médio 

(0 a 100)

49% (71%, r2)

Claramente suficiente (índice = 100)

16% (30%, r+3)

Suficiente (índice = 75)

32% (45%, r+2)

Médio. Depende (índice = 50)

2% (8%, r+1)

Insuficiente (índice = 25)

28% (12%, r-1)

Claramente insuficiente (índice = 0)

21% (5%, r-2)

Auto avaliação do acesso a tecnologias avançadas Julga que actualmente o aces-
so da sua empresa às tecnologias mais avançadas é ... (uma só resposta)

2001 2.2 2002 2003

Índice médio 

(0 a 100)

69% (61%, r14)

Claramente suficiente

Índice = 100

12% (2%, r+13)

Suficiente

Índice = 75

70% (57%, r+15)

Médio. Depende

Índice = 50

3% (24%, r+1)

Insuficiente

Índice = 25

14% (16%, r-11)

Claramente insuficiente

Índice = 0

1% (1%, r-8=)
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Auto avaliação da inovação relativamente à concorrência Como classifica a per-
formance da sua empresa, em termos de inovação, relativamente aos seus principais concor-
rentes? (uma só resposta)

2001 1.4 2002 2.1 2003

Índice médio Índice médio 

(0 a 100) (0 a 100)

65% (64%, r12=) 66% (68%, r4=)

Acima da média (+/++)

61% (68%, r+6)

Abaixo da média 

(—/-)

10% (11%, r-12=)

Muito acima da média (++) Muito acima da média (++)

Índice = 100 Índice = 100

14% (15%, r+6) 13% (15%, r+5=)

Acima da média (+) Acima da média (+)

Índice = 75 Índice = 75

45% (30%, r+15) 48% (53%, r+3=)

Médio. Depende Médio. Depende

Índice = 50 Índice = 50

31% (50%, r+1) 28% (21%, r+14=)

Abaixo da média (-) Abaixo da média (-)

Índice = 25 Índice = 25

9% (5%, r-3) 9% (9%, r-7=)

Muito abaixo da média (—) Muito abaixo da média (—)

Índice = 0 Índice = 0

1% (0%, r-1=) 1% (2%, r-12=)

Comparada com a situação dois anos atrás, como considera que evolui a capacidade da sua em-
presa para inovar?

2001 2002 2003 1.6

Melhorou

63% (68%, r+6)

Piorou

4% (1%, r-1=)

Não se modificou

32% (27%, r-5=)

s/r

1% (3%, r-14=)
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Factores que sustentam a capacidade inovadora Quais os dois factores que melhor
explicam as forças da sua empresa em inovação? (duas respostas)

2001 2002 2.2 2003

Qualificação do staff

49% (44%, r10)

Cooperação com fornecedores 
e clientes

39% (37%, r+9=)

Adaptabilidade às necessidades 
do mercado

38% (32%, r+11=)

Métodos eficientes de produção

17% (17%, r+8)

Liderança das tendências 
do mercado

14% (13%, r+8=)

Avanço tecnológico, I&D

13% (11%, r+9=)

s/r

2% (1%, r-3=)
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Barreiras à inovação Quais as duas necessidades mais importantes que sente serem mais
importantes para a sua empresa, em termos de inovação? (máximo duas respostas) 

2001 7 2002 2.3 2003 1.4

Encontrar e mobilizar 
recursos humanos Acesso a mercados inovadores Acesso a mercados inovadores

46% (36%, r+14) 34% (24%, r+14) 37% (41%, r+4)

Acesso a mercados e Encontrar e mobilizar Encontrar e mobilizar
clientes inovadores recursos humanos recursos humanos

39% (42%, r+3) 31% (33%, r+8=) 35% (27%, r+13)

Encontrar e usar novas Encontrar e mobilizar
tecnologias recursos financeiros Utilizar novas tecnologias

34% (27%, r+11) 29% (30%, r+5) 28% (26%, r+10=)

Encontrar e mobilizar Encontrar e mobilizar Encontrar e mobilizar
recursos financeiros novas tecnologias recursos financeiros

26% (41%, r+1) 21% (27%, r+3=) 26% (30%, r+4)

Partilhar conhecimento / networking Partilhar conhecimento / networking Partilhar conhecimento / networking

19% (21%, r+4) 19% (16%, r+13) 23% (16%, r+12)

Proteger conhecimento Proteger conhecimento Proteger conhecimento

11% (6%, r+13) 13% (7%, r+11=) 16% (15%, r+6)

Nenhum / outros Nada mais importante Nada mais importante

3% (3%, r-10=) 4% (5%, r-8=) 1% (0%, r-1=)

Outros Outros

3% (1%, r-5=) 5% (5%, r-11)
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Apoios à inovação Na sua opinião, os bancos e os investidores estão suficientemente dis-
poníveis para apoiarem os esforços inovadores da sua empresa?

2001 5.1 2002 2003 

Índice médio 

(0 a 100)

70% (67%, r13)

Certamente sim

Índice = 100

33% (34%, r+11)

Provavelmente sim

Índice = 75

43% (35%, r+9=)

Médio. Depende

Índice = 50

3% (8%, r+3)

Provavelmente não

Índice = 25

14% (9%, r-6)

Certamente não

Índice = 0

8% (13%, r-13)
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Diria que o sistema fiscal do seu país incentiva suficientemente a inovação na sua empresa?

2001 5.2 2002 2003 

Índice médio 

(0 a 100)

24% (17%, r14=)

Certamente sim

Índice = 100

4% (4%, r+10)

Provavelmente sim

Índice = 75

14% (1%, r+15)

Médio. Depende

Índice = 50

3% (13%, r+1)

Provavelmente não

Índice = 25

34% (21%, r-4)

Certamente não

Índice = 0

45% (60%, r-14)
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Acesso ao financiamento Poderia um acesso mais fácil ao financiamento (via mercado de
capitais, capital de risco, …) interessar para os esforços de inovação da sua empresa?

2001 5.3 2002 2003 

Índice médio 

(0 a 100)

47 (65, r2)

Certamente sim

Índice = 100

18% (27%, r+4)

Provavelmente sim

Índice = 75

28% (42%, r+1)

Médio. Depende

Índice = 50

2% (7%, r+3)

Provavelmente não

Índice = 25

29% (13, r-3)

Certamente não

Índice = 0

24% (11%, r-3)
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Satisfação com apoios institucionais Pela experiência da sua empresa em inovação,
qual o grau de satisfação ou insatisfação com o apoio das seguintes instituições ou grupos? (res-
postas de forte satisfação)

2001 2002 2003 2.1

Staff próprio

88% (80%, r+15)

Contabilistas

69% (81%, r+3=)

Bancos

56% (58%, r+11=)

Associações profissionais

50% (47%, r+11=)

Câmaras de comércio

49% (30%, r+13)

Companhias de seguros 

47% (45%, r+7)

Autoridades nacionais

33% (36%, r+8)

Instituições nacionais de 
registo de patentes

22% (22%, r+7)

Instituições europeias

19% (27%, r+2)

Sindicatos

18% (22%, r+10)
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Facilitadores de inovação No caso da sua empresa, que acções podem contribuir melhor pa-
ra a inovação através de recursos humanos e gestão do conhecimento? (várias respostas possíveis)

2001 3.1 2002 2003 

Treino do staff existente

78% (66%, r12)

Encorajar o pessoal a inovar

53% (29%, r+14)

Recrutar pessoal altamente 
qualificado

39% (30%, r+12)

Tecnologias da informação e 
comunicação avançadas

38% (16%, r+15)

Nenhum / outros

1% (6%, r-15)

Recursos humanos Recrutar novas pessoas altamente qualificadas de que pode precisar pa-
ra inovar é um problema para a sua empresa?

2001 3.2 2002 2003 

Índice médio 

(0 a 100)

62% (69%, r3=)

Muito importante

Índice = 100

22% (25%, r+6=)

Importante

Índice = 75

43% (45%, r+5)

Médio. Depende

Índice = 50

3% (14%, r+15)

Pouco importante

Índice = 25

25% (11%, r-1)

Nada importante

Índice = 0

8% (4%, r-5)



Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal   139

Anexo A3: O que dizem os Innobarometros (2001, 2002, 2003)?

A|3
Uma maior mobilidade de pessoal altamente qualificado entre os países da União Europeia aju-
daria a sua empresa a ser mais inovadora?

2001 3.3 2002 2003 

Índice médio 

(0 a 100)

46% (68%, r1)

Certamente sim

Índice = 100

16% (29%, r+4)

Provavelmente sim

Índice = 75

29% (38%, r+4)

Médio. Depende

Índice = 50

2% (12%, r+1)

Provavelmente não

Índice = 25

30% (18%, r-2)

Certamente não

Índice = 0

23% (3%, r-1)

Treino e formação Qual o numero médio de dias de trabalho dedicados a formação e treino
por empregado no último ano da sua empresa?

2001 2002 3.3 2003 

Média (dias)

11,6 (20,5, r2)

0

5% (15%, r-15)

1-6

50% (33%, r-11)

+7

33% (32%, r+5)

s/r

11% (21%, r-13)



Anexo A3: O que dizem os Innobarometros (2001, 2002, 2003)?

140 Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal

A|3
A que nível das qualificações do seu staff é que identifica a necessidade de mais esforços, de mo-
do a tornar a sua empresa mais inovadora? (respostas múltiplas possíveis)

2001 2002 3.1 2003 

Motivar o staff a todos os níveis 
para adquirir competências/
adaptação

66% (53%, r13)

Treino e aprendizagem do 
staff técnico

45% (40%, r+6)

Treino e aprendizagem do 
staff comercial

33% (17%, r+13)

Competências básicas de trabalho 
(após ensino primário)

26% (15%, r+10=)

Educação universitária

13% (5%, r+14=)

Outros

2% (1%, r-8=)

Todos os referidos

1% (0%, r+11=)

s/r

3% (4%, r-8=)

Onde julga que o treino necessário para melhorar as qualificações e motivação do seu staff po-
dem ser obtidas? (uma só resposta)

2001 2002 2003 

Treino dentro da empresa

54% (70%, r1)

Treino em instituições privadas

19% (4%, r+15)

Treino em instituições 
semi-públicas

15% (16%, r+5)

Treino em instituições públicas

12% (11%, r+8=)
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Receptividade à inovação Em geral, como descreve as atitudes dos seus clientes para com
os seus esforços de inovação?

2001 6.1 2002 2003 

Índice médio 

(0 a 100)

77 (72, r12)

Muito motivante

Índice = 100

35% (26%, r+12)

Motivante

Índice = 75

50% (48%, r+8)

Médio. Depende

Índice = 50

5% (17%, r+1)

Pouco motivante

Índice = 25

7% (7%, r-8)

Nada motivante

Índice = 0

3% (2%, r-8=)

Em que países é que os clientes podem estar mais interessados em produtos inovadores, mais
do que no seu país? (várias respostas possíveis)

2001 6-2b 2002 2003 

No próprio país

10% (6%, r11)

Algures na EU

10% (6%, r+12)

No total da EU

45% (57%, r+3)

USA

17% (13%, r+8)

Outros países

17% (10%, r+11=)

Igual para todos os países

8% (8%, r+7)

s/r

34% (28%, r-4)
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A|3
Em que países é que os clientes podem estar mais interessados em produtos inovadores do que
no seu país? (várias respostas possíveis)

2001 6.2 2002 2003 

B (Bélgica)

3% (0%, r12=)

DK (Dinamarca)

5% (9%, r+5)

D (Alemanha)

43% (30%, r+12)

GR (Grécia)

2% (0%, r+13=)

SP (Espanha)

10% (35%, r+1)

FIN (Finlândia)

4% (2%, r+10=)

F (França)

30% (37%, r+4=)

IRL (Irlanda)

2% (0%, r+12=)

I (Itália)

19% (21%, r+4)

L (Luxemburgo)

3% (0%, r+13=)

NL (Holanda)

15% (0%, r+15)

AU (Áustria)

5% (0%, r+14=)

P (Portugal)

2% (11%, r+1)

SW (Suécia)

8% (5%, r+10=)

UK (Reino Unido)

22% (14%, r+12)
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Anexo A3: O que dizem os Innobarometros (2001, 2002, 2003)?

A|3
Acesso a mercados Um melhor acesso aos outros mercados da União Europeia, mais inte-
ressados em produtos inovadores, ajudaria a sua empresa a lançar produtos mais competitivos?

2001 6.3 2002 2003 

Índice médio 

(0 a 100)

49 (61, r3)

Certamente sim

Índice = 100

15% (25%, r+3)

Provavelmente sim

Índice = 75

35% (39%, r+3)

Médio. Depende

Índice = 50

2% (6%, r+4)

Provavelmente não

Índice = 25

25% (14%, r-3)

Certamente não

Índice = 0

22% (16%, r-4)
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A|3
Focagem de esforços futuros Nos próximos dois anos, em quais das seguintes activida-
des focará mais a gestão da inovação na sua empresa?

2001 2002 4.1 2003 3.1

Relações com clientes Relações com clientes
e fornecedores e fornecedores

24% (16%, r14) 23% (17%, r7)

Características de novos produtos Características de novos produtos
e serviços e serviços

22% (20%, r+5=) 21% (13%, r12)

Introdução de novas tecnologias Processamento de dados
de processo e informação

16% (26%, r+3=) 16% (12%, r13)

Processamento de dados Introdução de novas tecnologias
e informação de processo

14% (6%, r+14) 15% (23%, r2=)

Métodos de logística e expedição Métodos de logística e expedição 
/ entrega / entrega

11% (12%, r+8=) 12% (17%, r4)

Processos de tomada de decisões Processos de tomada de decisões

9% (11%, r+4=) 10% (9%, r8=)

s/r s/r

5% (9%, r-13=) 3% (2%)

Relativamente à situação actual, espera que o seu mercado para produtos inovadores nos pró-
ximos anos?

2001 2002 7.1 2003 5.2

Seja mais receptivo Seja mais receptivo

73% (70%, r12) 54% (58%, r6)

Manter-se-á sem alterações Manter-se-á sem alterações

30% (26%, r+10=) 35% (22%, r14)

Será menos receptivo Será menos receptivo

10% (16%, r-14=) 9% (13%, r14)

s/r s/r

4% (4%, r-8=) 2% (6%, r12=)
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A|3
Fontes de apoio à inovação Se pretender introduzir novos métodos ou abordagens na
gestão da sua empresa, a quem pedirá apoio, de forma preferencial? (uma só resposta)

2001 2002 4.2 2003 3.2

Consultores privados externos Consultores privados externos

51% (34%, r+15) 52% (51%, r9)

Fornecedores ou clientes Fornecedores ou clientes

31% (40%, r+1) 32% (35%, r5)

Instituições I&D Instituições I&D

9% (16%, r+2) 8% (3%, r12=)

(=Irlanda, Dinamarca)

Centros tecnológicos públicos Centros tecnológicos públicos 
ou semi-públicos ou semi-públicos

9% (10%, r+7=) 8% (10%, r4=)

Inovação, “time-to-market”e concorrência Porque o tempo necessário para ir da con-
cepção e produção de um novo produto ou serviço e o seu lançamento no mercado é cada vez mais
curto, as empresas devem continuar a aumentar os seus esforços em inovação (concorda ?/ ….) …

2001 2002 2003 5.1a)

Totalmente de acordo

48% (68%, r2)

Parcialmente de acordo

42% (28%, r13)

Parcialmente em desacordo

6% (1%, r2=)

Totalmente em desacordo

2% (1%, r4=)

s/r

3% (2%, r5=)
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A|3
Tendo em consideração o mercado em que a sua empresa opera actualmente, a sua empresa é
obrigada a inovar (concorda?/...)

2001 2002 2003 5.1b)

Totalmente de acordo

53% (61%, r4)

Parcialmente de acordo

33% (29%, r11)

Parcialmente em desacordo

10% (4%, r3)

Totalmente em desacordo

4% (5%, r10=)

s/r

1% (0%, r1=)

Cooperação para a inovação A sua empresa coopera com outras empresas para lançar
novos produtos ou serviços ou para introduzir novos processos? (uma só resposta)

2001 2002 5.3 2003 

Índice médio

(0 a 100)

60 (65, r5)

Sim, desde há muito tempo

45% (46%, r+8)

Sim, recentemente

18% (24%, r+1)

Não, mas pretende vir a cooperar

9% (6%, r+10=)

Não

27% (23%, r-6)

s/r

1% (2%, r-10=)



Mapear Conhecimento e Inovação em Portugal   147

Anexo A3: O que dizem os Innobarometros (2001, 2002, 2003)?

A|3
Quando a sua empresa coopera com outras em inovação, a sua empresa .. (apenas para as em-
presas que cooperam)

2001 2002 5.1 2003 

É que solicita essa cooperação 
a outras firmas

48% (28%, r11)

Depende, ambos os casos

27% (48%, r+4)

São outras firmas que solicitam 
a cooperação da sua empresa

24% (20%, r+10=)

s/r

1% (4%, r-11=)

A inovação é frequentemente feita através de novos métodos de networking entre inovadores
(desenvolvimento combinado de novos produtos, partilha de conhecimentos). Para a sua
empresa estes novos métodos de networking são ...

2001 4.2 2002 2003 

Índice médio

(0 a 100)

61 (69, r4)

muito importante 

Índice = 100

19% (21%, r+6)

Importante

Índice = 75

46% (53%, r+4)

Médio. Depende

Índice = 50

2% (12%, r+2)

Pouco importante

Índice = 25

24% (7%, r-2=)

Nada importante

Índice = 0

9% (6%, r-6)
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A|3
Se tivesse mais oportunidades para estes novos métodos de networking com outros inovadores
dentro da União Europeia, isso ajudaria a sua empresa a tornar-se mais competitiva? (2001)

Na sua opinião, a cooperação com outras empresas para lançar novos produtos ou serviços
ou para introduzir novos processos será, nos próximos anos ... (uma só resposta) (2002)

2001 4.2 4.3 2002 5.2 2003 

Índice médio Índice médio

(0 a 100) (0 a 100)

59 (76, r2) 72 (73, r3=)

++/+ útil

81% (90%, r+2)

—/- inútil

17% (9%, r-2)

Certamente sim

Índice = 100 muito útil (++)

20% (36%, r+4) 39% (33%, r+9)

Provavelmente sim

Índice = 75 algo útil (+)

43% (46%, r+3) 42% (58%, r+1)

Médio. Depende

Índice = 50 algo inútil (-)

2% (6%, r+4) 10% (2%, r-2)

Provavelmente não

Índice = 25 Inútil

22% (9%, r-2) 8% (6%, r-5=)

Certamente não

Índice = 0

13% (3%, r-1=)

s/r

2% (1%, r-4)
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A|3
Debate publico sobre inovação Através de que meios é que a sua empresa participa no
debate público sobre inovação?

2001 2002 6.1 2003 

Diálogo ao nível do país

48% (24%, r14)

Actividades próprias de media

33% (17%, r+15)

Discussões conjuntas na indústria

30% (27%, r+10)

Iniciativas do sistema educativo

13% (2%, r+15)

Iniciativas conjuntas com 
instituições I&D

12% (8%, r+10=)

Não faz intenção disso

15% (30%, r-13)

Outros

1% (0%, r-1=)

s/r

3% (4%, r-9=)

Em que tipo de actividade de comunicação relativas a inovação é que faz intenção de reforçar
os seus esforços nos próximos dois anos?

2001 2002 6.2 2003 

Diálogo ao nível do país

51% (39%, r8)

Actividades próprias de media

43% (25%, r+14)

Discussões conjuntas na indústria

28% (23%, r+9)

Iniciativas do sistema educativo

20% (6%, r+12=)

Iniciativas conjuntas com 
instituições I&D

16% (10%, r+8=)

Não faz intenção disso

8% (4%, r-2=)

Outros

0% (0%, r-1=)

s/r

4% (10%, r-14=)
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A|3
Mercado único europeu Nos próximos anos, qual espera que seja o impacto positivo mais
importante para a inovação na sua empresa do mercado único europeu?

2001 2002 8 2003 5.3

Melhor acesso a novos mercados Melhor acesso a novos mercados

26% (27%, r5) 44% (38%, r10)

Melhor regulamentação Melhor regulamentação

23% (18%, r+11=) 38% (32%, r9)

Abastecimento mais barato ou Abastecimento mais barato ou
mais facilmente disponível mais facilmente disponível

16% (13%, r+10=) 35% (25%, r14)

Acesso mais fácil a novas Acesso mais fácil a novas
tecnologias tecnologias

12% (18%, r+2=) 24% (22%, r8)

Melhor cooperação para inovar Melhor cooperação para inovar

12% (17%, r+1=) 21% (20%, r10=)

Outros Outros

2% (0%, r-1=) 2% (0%, r1=)

s/r s/r

9% (8%, r-6=) 6% (9%, r10)

Globalização A globalização dos mercados é uma oportunidade para a inovação ...

2001 2002 2003 5.1b)

Totalmente de acordo

30% (43%, r3)

Parcialmente de acordo

43% (43%, r7)

Parcialmente em desacordo

17% (7%, r2)

Totalmente em desacordo

7% (4%, r6=)

s/r

3% (3%, r6=)
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A|3
Protecção do conhecimento e patentes No caso da sua empresa, qual a estratégia de
protecção de conhecimento que será mais relevante?

2001 4.1 2002 2003 

Entrada mais rápida no mercado

63% (38%, r12)

Registo de design e trademarks

14% (28%, r+2)

Patentes

14% (17%, r+1)

Nenhum / outros

9% (16%, r-14)

Na sua opinião a criação de uma patente comunitária, que harmonizará a legislação sobre pro-
priedade intelectual na União Europeia, é muito eficiente ... pouco eficiente para a inovação das
empresas em geral...

2001 2002 2003 5.1b)

Muito eficiente

12% (20%, r3)

Algo eficiente

46% (47%, r6)

Algo ineficiente

16% (7%, r3)

Muito ineficiente

9% (11%, r13)

s/r

16% (15%, r6=)
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A|3
Na sua opinião a criação de uma patente comunitária, que harmonizará a legislação sobre pro-
priedade intelectual na União Europeia, é muito eficiente ... pouco eficiente para a inovação da
sua própria empresa ...

2001 2002 2003 5.1b)

Muito eficiente

10% (24%, r2)

Algo eficiente

36% (43%, r3)

Algo ineficiente

18% (4%, r7)

Muito ineficiente

18% (16%, r6=)

s/r

18% (13%, r3=)
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Anexo A3: O que dizem os Innobarometros (2001, 2002, 2003)?

A|3
IV. Dados por países

Qual a percentagem aproximada que produtos ou serviços novos, ou renovados, nos últimos
dois anos representam do volume de negócios? (1.1 de 2001, 2002 e 2003)

Qual a percentagem aproximada do investimento que nos últimos dois anos foi dedicada à
inovação em produtos, processos ou organização? (1.2 de 2001, 2002 e 2003)
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A|3
Em 2003 não foram publicados valores para a mediana das respostas à primeira e segunda

questão dos inquéritos (1.1 e 1.2), embora tenham sido publicados os resultados para cada
classe ou intervalo de respostas. Também não foram publicados os valores médios e mediana
por sector de actividade, dimensão e idade da empresa e ainda por tipo de empresa exportado-
ra. Ou seja, foi publicada a distribuição das respostas por classes de valores, mas não as respec-
tivas estatísticas de tendência central.

Em quais dos tipos de inovação (novos produtos, novos processos de fabrico, mudanças
organizacionais) concentrou os seus esforços? (máximo de duas respostas) (1.3 de 2002)
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A|3
No caso da sua empresa, quais são as formas mais importantes de acesso a tecnologias

avançadas? (2001,2002) (duas respostas)

cooper = cooperação com fornecedores e clientes
novas maq = aquisição de máquinas e equipamentos
I&D int = I&D interna
I&D ext = I&D externa (cooperação com Universidade e especialistas)
Licenc tec = licenciamento de tecnologia




