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Abstract 

 

Nowadays, the world economy is facing a huge challenge. The competitiveness rules were re-

written, and firms need now to be more innovative to compete in global markets. Due to the new 

competition paradigm, firms are changing the way they access resources and talent worldwide. 

Innovation activities are becoming more open and less closed, and the network strategy is assuming an 

important role in the management strategy theory. 

This investigation explores several factors that influence whether service firms draw from 

universities in their innovative activities. The influence of structural factors, managerial choice, 

conversion capacity, radical innovation performance, public funding and taxonomy on open innovation 

strategy and the ability for firms draw from universities are analysed. An ordered probit regression 

model is used in this investigation. 
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1. Introdução 

 

1.1 Nota introdutória 

 

No presente capítulo será apresentado o tema a analisar com base na revisão da literatura, 

assim como a justificação da escolha do tema pelo autor. Será também definida a questão de 

investigação assim como os objectivos do estudo e por fim far-se-á uma breve descrição da estrutura 

desta dissertação. 

 

 

1.2 Enquadramento do tema 

 

Em 2004, aquando do quarto inquérito comunitário sobre inovação, desenvolvido pelo 

EUROSTAT e tutelado em Portugal pelo INE, as empresas nacionais apontaram os factores ligados ao 

conhecimento (falta de informação sobre tecnologia, falta de informação sobre os mercados, falta de 

pessoal qualificado e dificuldade em encontrar parceiros para cooperação) como sendo os principais 

obstáculos à inovação (OCES, 2006). Já em 2006, aquando do novo inquérito comunitário sobre 

inovação, os factores ligados ao conhecimento perdiam destaque a favor dos factores ligados ao 

financiamento mas continuavam a exercer uma grande influência, especialmente a falta de pessoal 

qualificado (GPEARI, 2008). Assim, será que as organizações estão conscientes actualmente que a 

sua falta de conhecimento lhes impede de alcançar a inovação e consequentemente uma fonte de 

vantagem competitiva? Que estão as organizações a fazer para contrariar tal? 

Vivemos hoje num mundo hiper-competitivo, em que a globalização potenciou maiores fluxos 

de capitais, bens e pessoas entre os vários mercados e países. As empresas estão agora obrigadas a 

competir não só dentro dos seus mercados naturais, mas também em todo o mercado global. A 

inovação tornou-se uma arma fundamental para garantir a competitividade estratégica das empresas, e 
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com a rápida mutação do paradigma competitivo, as empresas já decidem não apenas externalizar as 

actividades secundárias da sua cadeia de valor, mas também externalizar as suas actividades 

primárias, como a concepção e desenvolvimento de novos produtos e serviços, procurando aceder a 

fontes externas de inovação para construírem poderosas redes de parceiros, capazes de permitirem 

um acesso a um vasto e novo conjunto de recursos (Skarzynski e Gibson, 2008). 

Assim, também outros autores como Chesbrough (2003a) ou Prahalad e Krishnan (2008) têm 

defendido o acesso a redes de recursos externas às empresas para que estas possam capitalizar todo 

o conhecimento existente fora das mesmas e assim potenciar as suas actividades de inovação. Acima 

de tudo, esta é uma nova forma das empresas fazerem frente a um novo contexto de rivalidade, 

evitando os elevados custos fixos e variáveis associados às actividades de inovação, diminuindo o 

risco e aumentando as hipóteses de sucesso da comercialização. A capacidade das empresas 

acederem a novo conhecimento e competências em qualquer parte do mundo torna-se assim uma 

nova vantagem competitiva para assegurar a sua competitividade estratégica no longo prazo. É por 

isso que os ecossistemas e as redes empresariais assumem assim um papel fundamental para 

garantir maior competitividade às organizações. Mas na actual conjuntura económica, em que os 

países da OCDE enfrentam crescimentos económicos “anémicos”, os Governos tentam estimular a 

competitividade empresarial procurando desenvolver uma maior cooperação entre as Universidades e 

as empresas. Embora as Universidades sejam muitas vezes apontadas como um dos alicerces para o 

crescimento e desenvolvimento económico da sociedade, a evidência empírica produzida até ao 

momento mostra que raramente a ligação entre Universidades e empresas resulta directamente no 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços (Pavitt, 2001). 

Enquanto pilar do Sistema Nacional de Inovação, as Universidades são conhecidas há muito 

pela sua capacidade de formação de profissionais com elevadas qualificações para as empresas, 

assim como pela sua capacidade de investigação científica, principalmente em torno de conhecimento 

fundamental. Mas será que as empresas estão actualmente a recorrer às Universidades, para obter 

conhecimento que possa ser utilizado para produzir inovação e construir desta forma uma nova 

vantagem competitiva? Se sim, quais os factores que explicam o recurso às Universidades, enquanto 

fonte de informação para a inovação nas empresas? A literatura encontrada sobre redes de empresas 
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em Marketing, especialmente sobre as interacções entre empresas e Universidades, tem-se focado 

sobretudo no sector industrial (Pavitt, 2001; Spencer, 2001; Cohen et al., 2002; Laursen e Salter, 

2004), mas nesta investigação, vamos explorar os factores que explicam o recurso às Universidades 

enquanto fontes de inovação, para as empresas de serviços em Portugal, utilizando para o efeito uma 

amostra de 967 empresas retiradas do Community Innovation Survey (CIS) de 2006, realizado em 

Portugal. Serão assim utilizados os dados mais recentes do CIS, não sendo ainda conhecida qualquer 

utilização dos mesmos para trabalhos de investigação nesta área, e a aplicação do estudo ao sector 

dos serviços será também um contributo inovador para o estudo das ligações entre as empresas e as 

Universidades. 

A nível da escolha do tema pelo autor, a escolha é justificada pelo seu interesse crescente em 

matérias como as redes, ecossistemas e comunidades, transferências e transacções de informação e 

conhecimento, algo vital para sustentar as competências de inovação das organizações. Na procura 

por um tema que aliasse as redes empresariais à gestão da inovação, a investigação incidindo sobre 

as ligações entre Universidades e as empresas de serviços, no âmbito do desenvolvimento de 

actividades de inovação, surgiu como uma forma de trazer para a literatura novos inputs e conclusões. 

 

 

1.3 Objectivos 

 

Ao nível académico, este trabalho procura conhecer o perfil das empresas que recorrem às 

Universidades para desenvolver as suas actividades de inovação. Ao nível empresarial, esta 

investigação procura despertar a atenção dos gestores para a temática da inovação aberta e a 

possibilidade de utilizarem diversos parceiros para as suas actividades de inovação, especialmente as 

Universidades, principalmente na procura pelo desenvolvimento de inovações radicais. Ao nível de 

políticas públicas, com este trabalho procuramos também consciencializar os Governos a tomarem 

melhores decisões em termos de políticas de inovação, dando a conhecer alguns factores que podem 

aproximar as empresas das Universidades, assegurando assim uma maior difusão de conhecimento e 

o estabelecimento de sinergias estratégicas. Assim, e face ao exposto, colocamos a seguinte questão 
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de investigação: que tipos de empresas utilizam as Universidades nas suas actividades de 

inovação aberta? 

Teremos desta forma um objectivo único que será o de conhecer os perfis das empresas que 

procuram utilizar mais intensivamente as Universidades, na procura por informações e conhecimentos 

que possam ser utilizados para as suas actividades de inovação. 

 

 

1.4 Metodologia 

 

Depois de definida a questão de investigação assim como os objectivos de pesquisa, segue-se 

a escolha da metodologia a utilizar. Nesta investigação, será aplicada a metodologia quantitativa, 

utilizando os últimos dados disponíveis do último Community Innovation Survey (CIS) do EUROSTAT, 

em que os dados foram recolhidos através de uma plataforma electrónica concebida de raiz para o 

efeito, inquirindo empresas portuguesas sobre o seu período de actividade entre 2004 a 2006. 

 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

A estrutura desta dissertação está divida em seis secções: na presente, que é a primeira, 

encontramos o enquadramento do tema, assim como a apresentação da questão e dos objectivos de 

investigação. Na secção 2 teremos o levantamento da revisão da literatura sobre inovação aberta, 

interacção entre empresas e universidades, assim como estratégias de pesquisa de informação e 

conhecimento. A secção 3 focar-se-á nas hipóteses de pesquisa. A secção 4 nos dados e método. A 

secção 5 na análise empírica, onde encontramos a análise descritiva e a estimação econométrica do 

modelo. Por último, a secção 6 apresenta as conclusões da investigação, os contributos para a teoria, 

a gestão e as políticas públicas, referindo ainda as limitações da investigação e as recomendações 

para futuras pesquisas. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Nota introdutória 

 

Nesta secção apresentamos uma descrição da revisão da literatura realizada. Abordaremos a 

diversidade de fontes de informação e de conhecimento para a inovação, as estratégias de pesquisa e 

a temática da inovação aberta. 

 

 

2.2 Inovadores e fontes de inovação 

 

A investigação sobre o papel das fontes de conhecimento nas actividades de inovação nas 

empresas tem uma longa história, sendo estudada num vasto conjunto de trabalhos com grande 

destaque no mundo académico e empresarial (Mueller, 1962; Gibbons e Johnston, 1974; von Hippel, 

1988; Chesbrough, 2003a; von Hippel, 2005; Prahalad e Krishnan, 2008). von Hippel (1988) definiu 

“inovadores” como “os indivíduos ou as empresas que em primeiro lugar desenvolveram uma 

inovação”. O mesmo von Hippel e na mesma obra, definiu ainda como “fontes funcionais de inovação” 

as classes de agentes económicos (utilizadores, fabricantes, fornecedores, ou outras classes, como as 

universidades) que de alguma forma estão ligados à produção de inovações sejam elas de produto, de 

processo ou de serviço. Já o GPEARI (2008) caracteriza as fontes de informação para a inovação 

como “as fontes que disponibilizam informações úteis para novos projectos de inovação ou que 

contribuíram para a realização de projectos de inovação em curso”. Associando ainda as empresas à 

diversidade de fontes de inovação, podemos deparar-nos com ecossistemas repletos de “comunidades 

de inovação” (innovation communities), um termo sugerido por von Hippel (2006), onde grupos de 

pessoas ou empresas, através de uma multiplicidade de ligações directas ou indirectas, permitem a 

transferência de informação, seja pessoalmente (cara-a-cara), por meios electrónicos, ou por outra 

forma qualquer de comunicação.  
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O papel das redes e dos ecossistemas tem ganho relevo nas últimas duas décadas. Os novos 

modelos de inovação destacam fortemente o papel da interacção principalmente com os lead users, os 

fornecedores e as universidades assim como com outros organismos públicos (von Hippel, 1988; 

Lundvall, 1992; Pavitt, 2001; Spencer, 2001; Cohen et al., 2002; Laursen e Salter, 2004, von Hippel, 

2006). Até porque o conhecimento está difundido por vários agentes económicos, variando o tipo de 

conhecimento, a sua extensão e profundidade em virtude da experiência acumulada e interesses de 

cada agente. No entanto, o conhecimento existe porque existe investigação, experimentação e 

aprendizagem por parte das pessoas. Constituindo as pessoas um dos pilares basilares das 

organizações, é sobre elas que a gestão do conhecimento se tenta posicionar, porque é na interacção 

entre humanos que o conhecimento toma uma das suas formas de difusão mais assertiva e prática 

(Brown e Duguid, 2000). 

Mas a construção das comunidades de inovação ou o acesso pontual a fontes de 

conhecimento externas não assumiam, até há bem pouco tempo, uma perspectiva estratégica para as 

empresas, e assim, os gestores também não definiam planos direccionados para a sustentação das 

suas actividades de inovação através do apoios de fontes externas. Por exemplo, a Procter & Gamble 

foi uma das primeiras empresas no mundo a fixar uma quota de 50% para que as suas inovações 

surgissem a partir de fontes externas à empresa, uma meta e um plano apenas traçados no decorrer 

desta última década (Skarzynski e Gibson, 2008).  

 

2.3 Estratégias de pesquisa de conhecimento para a inovação 

 

A literatura apresenta-nos vários estudos sobre processos de pesquisa, ou seja, sobre formas 

como as organizações concebem e gerem as suas estratégias de pesquisa de conhecimento para a 

inovação. Katila e Ahuja (2002) definem “estratégia de pesquisa” como uma actividade de resolução de 

problemas que envolve a criação e recombinação de diferentes ideias. Estes processos incluem a 

procura por novas ideias para produtos e serviços, novas formas de organização e/ou soluções para 

problemas existentes (Stuart e Podolny, 1996; Koput, 1997; Katila, 2002; Katila e Ahuja, 2002; Madhi, 

2003). Os processos de pesquisa devem ser encarados como competências dinâmicas que permitem 
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às empresas manter as suas vantagens competitivas ao longo do tempo (Eisenhardt e Martin, 2000). A 

teoria tem demonstrado que uma estratégia de pesquisa mais ampla resulta em maiores oportunidades 

para as empresas acederem a novos conhecimentos e experiências (Nelson e Winter, 1982; Teece, 

1986; March, 1991; Helfat, 1994; Katila, 2002). Esta amplitude de pesquisa está também condicionada 

pelo que Ritter e Gemünden (2004) designaram de “competências de rede”, isto é, a capacidade que 

uma empresa tem em estabelecer e utilizar as suas relações com outras organizações. Os mesmos 

autores também provaram que as empresas com maiores competências de rede, isto é, aquelas que 

conseguem melhor atrair e reter os seus clientes, fornecedores, centros de investigação e outros 

parceiros, são aquelas que melhor conseguem sustentar as suas redes de inovação, acedendo a 

várias fontes de conhecimento para as suas actividades de inovação. No entanto, a utilização de 

muitos agentes de informação externos assim como a utilização das fontes de informação de modo 

exaustivo, têm um impacto decrescente em termos de performance da inovação (Laursen e Salter, 

2006). Isto revela que demasiada informação pode tornar-se difícil de gerir, pelo que as empresas 

devem também ter em consideração que aquando de um processo de inovação, devem escolher 

interligar-se com as fontes de informação que lhes podem conferir maior vantagem competitiva.  

Na estratégia de pesquisa, Katila e Ahuja (2002) apontam que tanto o grau de extensão (o 

número de informações utilizadas) como o grau de profundidade (o grau em que essas informações 

utilizadas são exploradas) são de uma importância fulcral na determinação do sucesso da inovação de 

produto ou serviço. Explorando estes dois graus, podemos inferir sobre o grau de abertura de uma 

organização ao exterior, isto é, em que medida uma empresa tem propensão a recorrer a fontes de 

inovação externas para utilizar o seu conhecimento. Assim, diferentes estratégias de pesquisa podem 

ter diferentes impactos em termos de performance da inovação. Só que tradicionalmente as empresas 

têm-se focado na procura de novas ideias ou conhecimento apenas dentro da própria organização, 

havendo já vários estudos que têm relacionado essas estratégias internas de pesquisa (closed or 

internal search strategies) com a performance da inovação (Katila, 2002; Katila e Ahuja, 2002). 

Estudos recentes começam também a centrar-se na ligação entre as estratégias de pesquisa aberta 

com a performance da inovação (Laursen e Salter, 2006), fruto essencialmente dos recentes trabalhos 

de Chesbrough (2003a). Mas a literatura sobre estratégias de pesquisa é baseada fundamentalmente 
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em estudos sectoriais, análise de patentes e variáveis estruturais de controlo como a dimensão, o ano 

da fundação da empresa e o investimento em I&D, mas quase todas as investigações se baseiam em 

amostras reduzidas. 

 

 

2.4 Modelo de inovação aberta 

 

Num mundo global e cada vez mais competitivo, num cenário sistémico de aceleração da 

mudança, as empresas procuram diferenciar-se através de novos modelos de inovação. E um dos 

maiores contributos para o estudo sobre as estratégias de pesquisa provém do trabalho realizado por 

Chesbrough (2003a), no qual é apontado o modelo de inovação aberta (open innovation model). O 

modelo de inovação aberta de Chesbrough defende que as empresas devem procurar trabalhar com 

fontes externas de conhecimento, sustentando que esta será uma forma das empresas desenvolveram 

novas vantagens competitivas, principalmente na concepção e desenvolvimento de novos produtos, 

serviços ou mesmo negócios. 

Este modelo destaca a tendência para as empresas gastaram cada vez menos em I&D mas 

compensando o desinvestimento com recurso a fontes externas de inovação. O conceito de inovação 

aberta significa que “as ideias e inovações mais valiosas podem ter origem interna ou externa à 

empresa e podem ser lançadas para o mercado tanto a partir da própria empresa como através de 

parceiros externos”1 (Chesbrough, 2003a). 

Chesbrough (2003b) sugere que as empresas que estão demasiado focadas na procura 

interna por novas ideias, perdem um grande número de oportunidades que podem ser sugeridas e 

desenvolvidas por um vasto conjunto de agentes externos às empresas. Mas o autor também destaca 

outro problema: a massificação das TIC’s levou ao aumento da mobilidade de profissionais entre 

empresas concorrentes e entre indústrias, fazendo com que o conhecimento se difundisse mais 

facilmente entre as empresas, o que em suma acelerou a passagem do modelo típico de “inovação 

fechada” para o modelo de “inovação aberta”. Aumentou assim a erosão da vantagem interna da I&D, 

                                                 
1 Tradução própria do investigador 



ISEG/UTL – School of Economics and Management 
Technical University of Lisbon 

 

 
Dissertação de Pedro Janeiro @ Mestrado de Marketing 2009/2010 
Inovação Aberta: os tipos de empresas de serviços que utilizam as Universidades nas suas actividades de inovação 

Página 14/55

sendo por isso cada vez mais difícil para as empresas controlarem o seu investimento em I&D assim 

como os seus retornos. Chesbrough (2003a) argumenta ainda que as empresas que procurem seguir 

estratégias de inovação aberta devem procurar convidar os seus clientes e utilizadores para actuarem 

como parceiros de inovação ou co-produtores. 

Apesar da abordagem estratégica ser pertinente, o trabalho de Chesbrough ainda não foi muito 

explorado com recurso a grandes bases de dados, e quando explorado, as investigações têm incidido 

apenas sobre o sector industrial (Laursen e Salter, 2004; Laursen e Salter, 2006). 

Vimos que foi Henry Chesbrough quem desenvolveu o conceito de “estratégia de inovação 

aberta”, isto é, a inovação aberta enquanto alicerce para a competitividade estratégica das 

organizações, mas outros autores como, mais recentemente, Prahalad e Krishnan (2008) apontam 

igualmente que as empresas mais competitivas no futuro serão apenas aquelas que conseguirem 

fornecer propostas de valor únicas para cada um dos seus clientes, permitindo especialmente que 

estes participem na criação da sua própria e única experiência de consumo (N=1), sustentando esta 

base de actuação no acesso a um vasto conjunto de recursos globais (R=G), recursos esses 

necessários para assegurar a concretização das suas políticas de inovação e consequente oferta de 

melhores propostas de valor. Estes recursos globais podem ser encarados como as técnicas, 

plataformas ou conhecimento que, embora detidos por outras entidades externas (como as 

universidades, fornecedores ou consultores), podem ser acedidos pelas empresas que procuram 

inovar, visto nenhuma empresa conseguir congregar em si todo o conhecimento ou capacidade 

necessária para atender de forma particular e singular às necessidades mais específicas dos seus 

clientes.  

Tipicamente, as empresas recorrem a diversas fontes para sustentar as suas actividades de 

inovação, e a sua performance depende de como são bem sucedidas em apropriarem-se de 

conhecimento a partir da utilização dessas mesmas fontes (Gibbons e Johnston, 1974; von Hippel, 

1988; Cohen e Levinthal, 1990). 
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2.5 Inovação Incremental vs Inovação Radical 

 

Como uma parte central do processo de inovação se centra em torno da necessidade da 

procura por novas ideias e parceiros com os quais possam ser desenvolvidos novos produtos e 

serviços, normalmente, as empresas investem grandes quantidades de tempo, dinheiro e outros 

recursos na produção de novas inovações. Mas nem todas as classes de inovações produzem o 

mesmo impacto no mercado, e é de esperar diferentes tipos de rentabilidade, também em função do 

maior ou menor risco envolvido.  

Segundo Chandy e Tellis (1995), a distinção entre inovações incrementais e radicais deve-se à 

diferença substancial da tecnologia utilizada (se actual ou se nova) e à satisfação das necessidades do 

consumidor (se actuais ou se novas). Assim, as empresas produzem inovações incrementais quando 

se baseiam numa tecnologia corrente ou actual e quando a necessidade do consumidor já está a ser 

atendida por produtos ou serviços idênticos. A inovação radical, sendo aquela que acarreta maior 

risco, utiliza nova tecnologia e procura por atender a novas necessidades do consumidor. É por isso 

que tipicamente, a inovação radical é aquela que também pode gerar maiores retornos (Skarzynski e 

Gibson, 2008). Laursen e Salter (2006) apontam que é precisamente na produção das inovações 

radicais que as empresas se esforçam mais para procurar novas ideias e onde muitas vezes estão 

preparadas para fazer os maiores investimentos.  

Skarzynski e Gibson (2008) defendem mesmo que as empresas que procuram liderar o 

mercado através da sua política de inovação devem concentrar-se na produção de inovações radicais, 

devido às limitações da política de inovação incrementalista. Segundo os autores, a abordagem 

incrementalista, apesar de menos arriscada, conduz no longo prazo à competição de preços visto ser 

incapaz de abrir novos mercados e de conquistar espaços onde a concorrência ainda não existe. Só 

que as empresas para poderem produzir inovações radicais, e segundo estes dois autores, devem 

olhar para além dos seus recursos internos e encarar o mundo como um “reservatório de 

competências e activos estratégicos”, os quais podem ser acedidos sempre que necessário para que 

as empresas possam criar novas formas de valor para os seus clientes. Esta perspectiva assenta 
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perfeitamente num modelo de inovação aberta, onde a procura por novas ideias e o desenvolvimento 

de sinergias de colaboração podem levar ao desenvolvimento de inovações radicais. 

 

 

2.6 Interacção entre Universidades e Empresas 

 

Muitos Governos, de países membros da OCDE, lançaram nos últimos anos diversas 

iniciativas para promoverem a cooperação entre as Universidades e as Empresas (Cohen et al. 2002), 

até porque é esperado que dessa interacção resulte um aumento do número de inovações lançadas no 

mercado (Spencer, 2001). Mas não só: as próprias Universidades são vistas como motores de difusão 

do conhecimento, na óptica em que podem exercer uma forte influência nos ecossistemas regionais de 

inovação, ao estabelecer interacções com os agentes económicos locais (Brown e Duguid, 2000). Isto 

revela a importância que é atribuída às Universidades, que são tidas como um dos pilares dos 

sistemas nacionais de inovação (Fagerberg et al., 2005).  

Apesar da literatura centrada na interacção entre Universidades e Empresas ser bastante rica, 

muitos estudos têm sido desenvolvidos com recurso a pequenas amostras e normalmente sempre 

associados ao sector secundário (Hicks et al., 2001). Cohen et al. (2002) e Laursen e Salter (2004) 

investigaram, com recurso a grandes amostras, quais os factores que influenciam a propensão das 

empresas para recorrer, respectivamente, quer às Universidades quer às instituições públicas 

(Universidades e Laboratórios do Estado). Por exemplo, a investigação de Cohen et al. (2002), 

demonstrou que as empresas não utilizam as Universidades e Laboratórios do Estado apenas para 

procurarem novas ideias, mas também para encontrarem parceiros para o desenvolvimento de 

projectos de I&D já em desenvolvimento. No entanto, esta investigação concentrou-se apenas em 

torno de empresas que possuíam unidades internas de I&D, o que impede de extrapolar resultados 

para a população geral (uma vez que a amostra é por conveniência, não sendo por isso probabilística 

nem aleatória). Outro problema foi o facto de apenas terem sido considerados na análise dois factores: 

a idade da empresa (se a empresa era tida como startup ou não) e a dimensão da empresa (firm size). 

Aliás, Laursen e Salter (2004) apontam que a maior parte dos estudos sobre as ligações entre as 
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empresas e as Universidades se têm centrado apenas em torno de variáveis estruturais, o que 

consideram ser limitativo. No seu estudo, e de modo a obter uma perspectiva mais completa, os 

autores procuram também perceber o impacto das decisões dos gestores em torno das “estratégias de 

pesquisa” e o modo como a mesma influência a ligação da empresa à Universidade. No entanto, não 

se conhece nenhum estudo que aprofunde a compreensão da ligação entre as Universidades e as 

empresas de serviços, sendo este um desfasamento na literatura já apontado por alguns 

investigadores (Fagerberg et al., 2005).  
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3. Definição das hipóteses 

 

3.1 Nota introdutória 

 

É comum na literatura sobre inovação encontrarmos um défice na investigação envolvendo o 

sector terciário, que é aquele que nas economias desenvolvidas, tem maior peso económico e social. 

Esta falta de atenção prestada ao sector terciário, no âmbito da investigação sobre inovação, justifica-

se, segundo alguns autores, devido à natureza intangível da definição dos outputs e da medição dos 

inputs associados às actividades de inovação no sector dos serviços (Bartelsman e Doms, 2000). Isto 

porque o produto sendo algo tangível e físico, é facilmente comparado quer em termos de 

características como de matérias-primas necessárias à sua produção, algo que nos serviços é mais 

difícil de ser realizado, devido essencialmente à natureza predominante dos elementos intangíveis que 

caracterizam a proposta de valor.  

No entanto, a maior parte dos estudos incidindo nas estratégias de pesquisa de conhecimento 

envolvem amostras reduzidas, incidindo especialmente sobre variáveis estruturais (Katila, 2002; Cohen 

et al., 2002; Laursen e Salter, 2004). Assim, avançaremos para um estudo de perfil onde será utilizada 

uma variável dependente discreta, sendo por isso escolhido um modelo de regressão ordinal probit 

(ordered probit model) como método de estimação. A variável dependente discreta mede o grau em 

que as empresas de serviços utilizaram as informações disponibilizadas por parte das Universidades, 

para suporte a novos projectos de inovação ou para a realização de projectos de inovação em curso 

(GPEARI, 2008). 

 

3.2 Hipóteses 

 

Hipótese 1: Empresas que adoptam estratégias de inovação aberta são mais propensas a utilizar 

intensivamente as Universidades nas suas actividades de inovação. 
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Alguns estudos têm apontado a importância das diferentes estratégias de pesquisa nas 

actividades de inovação das empresas (Katila e Ahuja, 2002). Mas este estudo, à semelhança de 

Laursen e Salter (2004), desenvolve a variável “abertura”, baseada no número de fontes externas de 

informação a que uma empresa afirma recorrer aquando das suas actividades de inovação. Espera-se 

que quanto maior for o número de fontes de informação a que uma empresa recorra, mais “aberta” seja 

a sua estratégia de pesquisa. Esta variável está conotada à decisão dos gestores de topo, 

determinando assim se a empresa adopta uma estratégia de pesquisa aberta ou fechada. Assim, é de 

esperar que empresas que adoptem estratégias de inovação aberta recorram mais intensivamente às 

Universidades. 

 

 

Hipótese 2: Quanto maior a capacidade de conversão da inovação nas empresas, mais as empresas 

irão recorrer intensivamente às Universidades. 

 

Até agora, poucos estudos foram desenvolvidos para empiricamente compreender a relação 

entre a estratégia de pesquisa de uma empresa e o seu recurso às Universidades, no decorrer das 

suas actividades de inovação. Para desenvolver este estudo, é necessário considerar que a utilização 

das Universidades, enquanto fonte de informação para a inovação, é tida como uma das hipóteses que 

uma empresa pode considerar na sua estratégia de pesquisa por novo conhecimento, assim como 

compreender o efeito de várias variáveis, não só estruturais, na propensão à utilização das 

Universidades por parte de uma empresa. Por isso, importa perceber se outros factores que não a 

dimensão da empresa, idade ou a intensidade da I&D, por exemplo, influenciam ou não o recurso às 

Universidades. Por exemplo, a capacidade de absorção de uma empresa pode determinar um maior 

sucesso ou insucesso da sua estratégia de pesquisa, isto é, a capacidade de assimilar novos 

conhecimentos e de os utilizar na inovação de novos produtos e serviços (Cohen e Levinthal, 1990). 

Como defendemos que o nível de sucesso da política de inovação de uma empresa se 

estende para lá da capacidade da empresa lançar apenas novos produtos ou serviços para o mercado, 
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utilizaremos a abordagem de Ritter e Gemünden (2004) que permite definir o sucesso de uma 

inovação como a junção do sucesso relacionado com a inovação de produto, ou neste caso serviço, 

aliado ao sucesso de inovação de processo. Assim, este estudo utiliza e adapta a abordagem destes 

dois autores, renomeando-a por “capacidade de conversão”, para assim lançar um novo tópico para os 

estudos sobre as relações entre empresas e universidade. Subentende-se que capacidade de 

conversão significa que as empresas conseguem transformar o seu investimento em I&D e a sua 

estratégia de pesquisa, no desenvolvimento de novos produtos e serviços, alcançando estes por sua 

vez, sucesso comercial, permitindo à empresa alargar o seu portefólio de produtos ou serviços, entrar 

em novos mercados, aumentar as vendas, reduzir custos unitários de trabalho, etc. Consideramos que 

empresas com maior capacidade de conversão, tendem a recorrer mais a parceiros externos, uma 

consequência natural da sua competência de rede (Ritter e Gemünden, 2004). 

 

 

Hipótese 3: Empresas com maior performance das suas inovações radicais tendem a recorrer mais à 

utilização do conhecimento das Universidades. 

 

Dentro da sua política de marketing e de inovação, as empresas podem ainda decidir se 

pretendem apostar em duas classes de inovações: radicais ou incrementais. A grande diferença entre 

ambos os tipos de inovação reside no seu impacto, tanto para o mercado como para a empresa, e nos 

recursos gastos em torno de cada processo. Para produzir inovações radicais, as empresas 

necessitam frequentemente de realizar investimentos consideráveis em inovação e as hipóteses de 

sucesso são inferiores às das inovações incrementais, mas as suas recompensas são maiores (maior 

risco, maior retorno esperado). Skarzynski e Gibson (2008) defendem o recurso a parceiros externos 

de inovação como forma de alavancar o conjunto de competências estratégicas necessários à 

produção de inovações radicais. Mas Laursen e Salter (2006) afirmam que, no caso de uma empresa 

decidir investir em inovações radicais, é de esperar que recorra a poucas fontes de informação devido 

à necessidade de trabalhar mais em estreita colaboração ou profundidade com essas mesmas fontes. 

Entre estas fontes, encontram-se especialmente os consumidores, os fornecedores e as universidades 
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(Rothwell et al., 1974; Urban e von Hippel, 1988; von Hippel, 1988), pois para desenvolver inovações 

radicais as empresas necessitam muitas vezes de recorrer intensivamente a novas fontes de 

informação em busca de conhecimento de base/fundamental, sendo por isso esperada uma maior 

apetência pela ligação aos centros académicos (Abernathy e Utterback, 1975; Christensen, 1997, 

Chesbrough, 2003). Um exemplo de como as Universidades são procuradas por empresas de 

biotecnologia que procuram desenvolver inovações radicais, pode ser encontrado no estudo de Zucker 

et al. (1998). 

Laursen e Salter (2006) definiram “performance da inovação” como a percentagem das vendas 

decorrente exclusivamente dos novos produtos lançados por uma empresa para o mercado. Se na 

anterior hipótese temos uma medida mais ampla, assente em aspectos de categoria de produto, 

qualidade da prestação do serviço, redução dos custos unitários de trabalho ou entrada em novos 

mercados, aqui analisaremos apenas a correlação entre vendas sustentadas por produtos 

radicalmente inovadores e a utilização das universidades. As conclusões de Ritter e Gemünden (2004) 

apontam para que muito provavelmente as empresas com maior sucesso na inovação tendem a 

recorrer mais a parceiros externos, entre os quais as universidades. Assim, é de esperar que as 

empresas de serviços, com maior sucesso na comercialização das suas inovações radicais, recorram 

mais intensivamente às Universidades na procura por novo conhecimento. 

 

 

Hipótese 4: As empresas de serviços que operam na indústria das TIC têm maior propensão em utilizar 

intensivamente as Universidades. 

 

Naturalmente que é de prever diferentes graus de abertura entre as diferentes indústrias de 

serviços, até porque as diferentes indústrias possuem factores críticos de sucesso distintos, pelo que é 

de esperar diferentes intensidades de utilização das fontes externas ao longo das várias indústrias. 

Tether e Swann (2003) concluíram que as empresas da indústria das TIC eram aquelas que mais 

utilizavam intensivamente as fontes públicas de informação para a inovação, fontes essas que incluem 

as Universidades e os Laboratórios ou Institutos Públicos de Investigação. É de esperar que essa 
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relação se mantenha, apenas considerando as Universidades nesta hipótese, até por esta ser uma das 

indústrias em que tradicionalmente mais se investe em inovação. 

 

 

Hipótese 5: Empresas que usufruem de apoio financeiro público para as suas actividades de inovação 

são mais propensas a recorrer intensivamente às Universidades. 

 

Os Governos dos vários países da OCDE têm procurado estimular o desenvolvimento dos 

seus Sistemas Nacionais de Inovação através do fomento à interacção entre Universidades e 

Empresas. Têm sido desenvolvidos vários programas públicos de apoio ao desenvolvimento de 

competências de inovação dentro das organizações, com o objectivo de estimular a competitividade do 

tecido empresarial. Os dados do último inquérito comunitário à inovação (CIS2006) apontam as 

questões ligadas ao financiamento como sendo o principal obstáculo às actividades de inovação nas 

empresas (GPEARI, 2008). É por isso de esperar que as empresas que recebam apoios públicos para 

as suas actividades de inovação possam dedicar-se mais a actividades de inovação e obter mais 

sucesso. E empresas com maior sucesso de inovação, tendem a recorrer mais a parceiros externos, 

que tal como já vimos é uma consequência natural da sua competência de rede (Ritter e Gemünden, 

2004). Assim, podemos esperar que a utilização de apoios financeiros públicos possa aproximar as 

empresas das fontes de inovação, nomeadamente as Universidades. 

 

Hipótese 6: Quanto maior o nível de intensidade de inovação, mais as empresas irão recorrer às 

Universidades. 

 

Já vimos que estudos anteriores haviam destacado a importância das variáveis estruturais na 

compreensão da utilização das Universidades enquanto fonte de inovação. Assim, a primeira variável 

estrutural está relacionada com a intensidade de inovação, que é o rácio entre o investimento em 

inovação e o volume de vendas da empresa. Investigações anteriores apontam para que o nível da 

capacidade científica e tecnológica de uma empresa esteja relacionado com a utilização de 
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conhecimento derivado de fontes públicas (Cohen e Levinthal, 1989). O investimento em inovação 

proporciona às empresas a capacidade para desenvolverem novos produtos, serviços e processos, e 

também para absorver conhecimento gerado externamente à empresa (Cohen e Levinthal, 1990). 

Assim, este estudo assume que as empresas de serviços com níveis elevados de intensidade de 

inovação estão melhor preparadas para explorar quer um maior número de fontes de informação quer 

essas mesmas fontes em profundidade. 

 

Hipótese 7: Quanto maior a dimensão das empresas, mais estas irão utilizar intensivamente as 

Universidades. 

 

Por último, focamos a dimensão da empresa enquanto variável estrutural. Esta é talvez de 

longe a variável mais utilizada nos estudos que têm relacionado as Universidades com as empresas, 

no entanto esses estudos têm sido desenvolvidos em torno do sector secundário (Link e Rees, 1990; 

Schartinger et al., 2002; Cohen et al. 2002; Arundel e Geuna, 2004; Laursen e Salter, 2004). Como 

esta variável ainda não foi utilizada para retratar a relação entre Universidades e empresas de 

serviços, este estudo irá considerá-la para este novo contexto, sendo de esperar que as maiores 

empresas sejam as que tenham maior propensão a recorrer às Universidades, pois são estas que 

possuem mais recursos e isso possibilita-as de poderem explorar melhor o novo conhecimento ao qual 

acedem assim como gerir melhor a relação com as fontes de informação externas. As grandes 

empresas têm também maior propensão a empregar pessoal mais qualificado, com uma maior 

apetência e treino em torno da investigação científica, o que permite às empresas consolidar as 

ligações que estabelecem com as Universidades. 
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4. Dados e método 

 

4.1 Nota introdutória 

 

Nesta secção descreveremos a amostra e os respectivos dados a utilizar nesta investigação. 

Seguir-se-á também uma descrição da metodologia e do método a aplicar. 

 

 

4.2 Questionário, dados e amostra 

 

Os dados que serão utilizados na análise provém do 5º Inquérito Comunitário à Inovação, 

realizado em Portugal (CIS2006). O método e tipo de questões utilizados neste inquérito tutelado em 

toda a Europa pelo EUROSTAT estão descritos no Manual de Oslo da OCDE (OCDE, 1997). Cada CIS 

é largamente testado antes de ser implementado e desde que foi desenvolvido pela primeira vez na 

década de 90 que tem sido continuamente revisto.  

O questionário utilizado pergunta directamente às empresas, entre outras questões, que 

indiquem quais as fontes de informação que utilizam para as suas actividades de inovação. O CIS2006 

lista dez diferentes tipos de fontes de informação para a inovação, entre os quais fornecedores, 

clientes e universidades. O questionário tem 15 páginas, incluindo todas as definições necessárias 

para evitar ao máximo a subjectividade na resposta.  

A amostra de inquiridos em Portugal foi criada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e a 

execução do estudo foi delegada no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 

Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (GPEARI/MCTES). O período de 

recolha de dados decorreu entre 26 de Junho e 16 de Novembro de 2007, com respeito ao 

levantamento das actividades de inovação nas empresas em torno dos anos civis de 2004 a 2006. A 

amostra foi composta por 7488 empresas, baseada numa combinação censitária (para empresas com 

mais de 250 colaboradores) e de amostragem aleatória sem reposição para todas as restantes 

empresas, desde que com mais de 5 colaboradores ao serviço. O total de respostas válidas foi de 
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5031. A informação circulou e foi gerida através de uma plataforma online concebida para o efeito. A 

amostra foi estratificada por CAE a 2 dígitos, por dimensão (considerando o escalão de pessoas ao 

serviço) e por distribuição regional (NUTS II). Para esta investigação, a amostra utilizada contempla 

967 empresas do sector dos serviços em Portugal. 

 

 

4.3 Metodologia e método 

 

Uma vez que este estudo se baseará na análise de uma grande base de dados, será adoptada 

a metodologia quantitativa, recorrendo à análise descritiva de dados e a um modelo de regressão 

ordinal probit (ordered probit model), em que a variável dependente será definida como “o grau em que 

as empresas utilizam as Universidades enquanto fonte de informação no decurso das suas actividades 

de inovação”, uma variável categórica com quatro dimensões. 

 

 

4.4 Variável Dependente 

 

 A variável dependente a ser utilizada neste estudo é o grau de importância da utilização das 

Universidades ou de outras Instituições de Ensino Superior enquanto fonte de informação para as 

actividades de inovação nas empresas do sector dos serviços. A variável assumirá o valor de 0 caso a 

empresa inquirida afirme que não utilizou as universidades enquanto fonte de informação, 1 se a 

empresa respondeu “baixa utilização”, 2 se a empresa respondeu “média utilização” e 3 se a empresa 

respondeu “elevada utilização”. Uma vez que esta variável resulta da emissão de um juízo de valor por 

parte dos inquiridos, a mesma não deve ser tomada como uma medida exacta da utilização das 

Universidades enquanto fonte de inovação. Este é um problema típico deste género de estudo por 

questionário, uma vez que existe sempre alguma subjectividade na resposta por parte dos inquiridos, 

inquiridos esses que constituem a única fonte de recolha de dados. 
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4.5 Variáveis independentes 

 

 Começamos por desenvolver uma variável que pretende reflectir o impacto da estratégia de 

pesquisa de conhecimento na utilização das Universidades enquanto fonte de inovação. A variável 

“abertura” além de ser um indicador sobre a decisão da Gestão de Topo em relação à estratégia de 

pesquisa adoptada é também um indicador sobre o nível de abertura da organização (se mais ou 

menos ampla). Esta variável foi construída utilizando 8 das 10 fontes de informação expostas na 

Tabela 4 (sendo que foram excluídas as fontes internas e as universidades ou outras instituições de 

ensino superior) como o conjunto de fontes aos quais as empresas podem ou não considerar nas suas 

estratégias de inovação aberta. Para determinar como o recurso mais ou menos abrangente às 

diversas fontes de inovação pode influenciar a intensidade da utilização das universidades, cada 

variável representativa de uma fonte de inovação foi codificada com “0” para o caso em que a mesma 

não é utilizada e com “1” para o caso em que a mesma é utilizada pela empresa. No caso em que uma 

empresa afirmar que não utiliza nenhuma fonte de inovação externa, a variável terá o valor de 0, 

enquanto se a empresa utilizar todas as fontes, a variável terá o valor de “8” (será assim feito o 

somatório). Tal como Laursen e Salter (2004), esta variável será uma medida aproximada para 

representação do grau de abertura das empresas (grau de utilização de fontes de inovação externas). 

A variável em si apresenta um elevado grau de validade estatística pois apresenta um coeficiente de 

alpha de Cronbach de 0,82. De realçar que as fontes de informação para a inovação listadas no 

questionário de forma extensiva, não são mutuamente exclusivas. Representam uma diversidade 

abrangente de fontes consideradas como parte dos sistemas nacionais de inovação (Lundvall, 1992; 

Spencer, 2001). 

 Segue-se uma variável que pretende representar a capacidade que uma empresa tem em ser 

bem sucedida com a sua política de inovação. Muitas empresas podem ter políticas de inovação 

agressivas, com o lançamento de muitos produtos e serviços novos para o mercado, mas poucas 

podem ser aquelas cujos resultados ou retorno seja considerado positivo. A “capacidade de 

conversão” é uma variável que representa o sucesso que uma empresa tem em converter o seu 
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investimento em inovação em resultados positivos, seja desde a entrada em novos mercados ou o 

aumento da quota de mercado, passando pela redução dos custos de trabalho por unidade produzida 

de bens e serviços, entre outros. Esta variável é baseada no trabalho de Ritter e Gemünden (2004), 

inferindo sobre o nível de sucesso em torno da inovação de produto e serviço e da inovação de 

processo. Esta variável representa uma tentativa de compreensão da ligação empresas-universidades 

para além das explicações tradicionais apontadas com recursos a variáveis estruturais. Com a 

introdução deste novo tópico de análise na literatura sobre as relações empresas-universidades, as 

variáveis relacionadas com as competências nucleares das organizações começam a ganhar uma 

maior evidência na teoria. Assim, capacidade de conversão representa o nível de sucesso da política 

de inovação de uma organização, assumindo um valor alto quando o sucesso é maior e um valor baixo 

quando o sucesso é inferior. A variável é constituída pela agregação de oito efeitos da inovação 

listados no inquérito associados aos produtos e aos processos. Esta variável, à semelhança da 

variável “abertura”, apresenta um elevado grau de validade estatística pois o seu alpha de Cronbach é 

de 0,83.  

 De seguida, apresenta-se uma variável que procura analisar se as empresas, onde a 

comercialização das inovações radicais atingem um peso maior no total do volume de negócios, têm 

maior apetência em recorrer às universidades ou não. Esta variável é contínua, e baseada no estudo 

de Laursen e Salter (2006). A “performance das inovações radicais” representa neste estudo a 

percentagem das vendas das inovações radicais no total do volume de negócios das empresas. Mais 

uma vez, este estudo evidencia as variáveis relacionadas com as competências nucleares das 

organizações assim como as suas decisões estratégicas em termos de política de inovação. É de 

recordar que tradicionalmente, os estudos desenvolvidos neste domínio se têm baseado mais nos 

factores estruturais como a dimensão da empresa ou as despesas em inovação. 

A seguir, desenvolvemos a variável “Indústria TIC” uma variável que assume o valor de “0” 

quando a empresa pertence a uma indústria diferente da indústria de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) ou o valor de “1” quando pertence a esta indústria. Não é frequente encontrarmos 

dummies de indústria nos estudos sobre as ligações entre as empresas e as universidades, pois a 

maioria dos estudos têm-se incidido sobre indústrias específicas. No entanto, trabalhando sobre uma 
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amostra mais alargada, é de esperar que o comportamento entre indústrias seja diferente no que diz 

respeito à utilização de fontes de inovação como as universidades, tal como foi evidenciado por Tether 

e Swann (2003). 

Antes de entrarmos nas variáveis estruturais, surge ainda a variável “Financiamento Público”, 

que representa o apoio financeiro público para as actividades de inovação nas empresas. Utilizamos 

três fontes de fundos públicos: Administração Local ou Regional, Administração Central e União 

Europeia. A variável assume o valor 0 quando nenhum organismo público apoia financeiramente as 

actividades de inovação da empresa e o valor 1 quando existe pelo menos um organismo que apoia 

financeiramente as actividades de inovação. Esta variável pretende explorar um domínio ainda em 

aberto na literatura sobre as interacções entre empresas e universidades, pois desconhecem-se 

estudos onde se analise a procura de fontes de inovação públicas por parte das empresas, com 

especial destaque para as universidades, e a relação com a utilização de apoios financeiros públicos 

para o desenvolvimento das suas actividades de inovação. 

Fazendo agora foco nas variáveis estruturais, importa lembrar que estas variáveis estão 

ligadas à dimensão orgânica e objectiva das organizações, sendo talvez por isso largamente utilizadas 

em muitos estudos até ao momento como Cohen et. al (2002) ou Laursen e Salter (2004). Por isso, 

apresentamos uma variável que assume uma medida de intensidade de inovação, ao invés da 

tradicional medida de “intensidade de I&D” (utilizada largamente nos estudos sobre o sector 

secundário), pois consideramos que para as empresas de serviços será mais propício considerar todo 

o investimento associado com as actividades de inovação do que considerar apenas o investimento 

associado à típica rubrica de I&D. Nesta variável é considerado o investimento em pessoal, edifícios, 

equipamentos, software e aquisição de conhecimento externo. A variável “intensidade da inovação” é 

calculada com a informação fornecida pelo CIS e no numerador é utilizado o valor para a despesa total 

em inovação enquanto no denominador é utilizado o valor para o volume de negócios (ambos 

referentes ao ano civil de 2006). Para a construção deste rácio foram eliminadas as observações em 

que os valores de intensidade da inovação seriam superiores a um, pois foram encontradas nove 

observações em que de tal forma os valores de despesa em inovação ultrapassavam o volume de 

negócios, que preferimos assumir que estaríamos perante um erro devido à estranheza dos valores. 
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Finalmente, apresentamos a segunda e última variável estrutural que à semelhança de Cohen et al. 

(2002), Mohnem e Hoareau (2003) e Laursen e Salter (2004) assume o número de empregados como 

medida da dimensão da organização. Esta variável assume 3 valores: 0 para empresas com menos de 

50 colaboradores, 1 para empresas com entre 50 e 249 colaboradores e valor 2 para empresas com 

mais de 249 colaboradores.  
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5. Análise Empírica 

 

5.1 Nota introdutória 

 

Neste capítulo, iremos proceder não só à caracterização da nossa amostra, mas também à 

estimação do nosso modelo econométrico, para inferirmos sobre a validade das hipóteses 

anteriormente evidenciadas. A caracterização da amostra foi realizada com o auxílio do programa 

SPSS v17 enquanto a estimação econométrica foi produzida com o programa STATA v11. 

 

 

5.2 Caracterização da amostra 

 

 Ao centrar este estudo em torno das ligações entre as empresas do sector dos serviços e as 

Universidades em Portugal, temos de ter presente que trabalharemos uma amostra bastante 

heterogénea que contempla empresas de diversas dimensões e de diversas indústrias. Para 

conhecermos melhor o perfil desta amostra, apresentamos a Tabela 1, onde encontramos sete 

indústrias de serviços, divididas em três escalões de acordo com o número de funcionários: pequenas 

empresas (até 50 empregados), médias empresas (até 249 empregados) e grandes empresas (mais 

de 249 empregados).  
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Tabela 1
Distribuição das indústrias de serviços por classe de empregados em Portugal, ano 2006 (n=967)

< 50 
empregados

50 a 249 
empregados

> 249 
empregados

Total de 
empresas (%)

Total de 
empresas

Comércio por grosso e a retalho 167 101 35 31.3 303

Alojamento e restauração 0 0 12 1.2 12

Transportes e armazenagem 84 57 32 17.9 173

Correios e telecomunicações 15 7 8 3.1 30

Actividades financeiras 50 34 33 12.1 117

Actividades informáticas 43 29 5 8.0 77

Outras actividades de serviços 141 62 52 26.4 255

Total de empresas (%) 51.7 30.0 18.3 100.0

Total de empresas 500 290 177 967  

 

Da análise da Tabela 1, verificamos que a indústria de serviços mais representativa é a 

indústria de “comércio por grosso e a retalho” com 31,3% do total das empresas presentes na amostra, 

seguindo-se da indústria de “outras actividades de serviços” com 26,4% do total. Por outro lado, as 

indústrias de serviços menos representativas nesta amostra são as indústrias de “alojamento e 

restauração” com apenas 1,2% do total, seguindo-se a indústria de “correios e telecomunicações” com 

3,1%. De realçar ainda que na amostra deste estudo, são as pequenas empresas as mais 

predominantes, com 51,7% do total, seguindo-se as médias empresas com 30,0% e as grandes com 

18,3%. 

Procurando agora conhecer o centro de decisão destas empresas, apresentamos a Tabela 2 

que sintetiza a distribuição das empresas de serviços em relação à localização geográfica da sua sede. 

Os quatro escalões utilizados são “não especificado” (para o caso em que as empresas inquiridas nada 

assinalaram), “Portugal”, “União Europeia” e “Resto do mundo” (quando a sede da empresa é 

respectivamente em Portugal, na União Europeia ou no Resto do mundo). 
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Tabela 2

Distribuição das indústrias de serviços por localização da sede do grupo, ano 2006 (n=967)

Não 
especificado

Portugal União Europeia Resto do mundo
Total de 

empresas

Comércio por grosso e a retalho 191 49 43 20 303

Alojamento e restauração 5 5 2 0 12

Transportes e armazenagem 98 58 15 2 173

Correios e telecomunicações 10 17 0 3 30

Actividades financeiras 31 48 34 4 117

Actividades informáticas 40 23 7 7 77

Outras actividades de serviços 159 69 21 6 255

Total de empresas (%) 55.2 27.8 12.6 4.3 100.0

Total de empresas 534 269 122 42 967  

 

Apesar de 55,2% das empresas na amostra não especificarem a localização da sua sede, e 

consequentemente a sua origem, percebemos pela restante análise à amostra, que a maioria das 

empresas restantes tem a sua sede em Portugal (27,8% do total), enquanto que 12,6% tem a sua sede 

localizada na União Europeia. Apenas 4,3% indicam as restantes regiões do mundo como localização 

para a sua sede. 

Por sua vez, na tabela 3 é apresentada a distribuição do esforço de inovação das empresas 

entre as várias indústrias de serviços. O esforço de inovação é medido através do indicador 

“intensidade de inovação” que é o valor apurado entre o rácio das despesas em inovação das 

organizações e o seu volume de negócios, num dado período de tempo (neste caso, no ano de 2006). 

Assim, é fácil compreender que as empresas da indústria de alojamento e restauração são aquelas 

que apresentam as menores taxas de intensidade de inovação, enquanto as empresas da indústria de 

actividades informáticas apresentam a taxa mais alta, sendo que 48% das empresas inquiridas nesta 

indústria revelam uma taxa de esforço superior a 4% das suas vendas. 
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Tabela 3

0,0 a 0,9 1,0 a 1,9 2,0 a 2,9 3,0 a 3,9 > 4,0
Total de 

empresas

Comércio por grosso e a retalho 229 28 7 5 34 303
Alojamento e restauração 9 3 0 0 0 12
Transportes e armazenagem 122 10 8 5 28 173
Correios e telecomunicações 13 6 1 1 9 30
Actividades financeiras 71 12 4 5 25 117
Actividades informáticas 28 1 4 7 37 77
Outras actividades de serviços 134 22 23 13 63 255

Total de empresas (%) 62.7 8.5 4.9 3.7 20.3

Total de empresas 606 82 47 36 196 967

Distribuição do número de empresas nas várias categorias de despesas de inovação em % das vendas (intensidade da inovação), 
ano 2006 (n=967)

 

 

Com o intuito de percebermos o quanto as Universidades podem ser consideradas importantes 

enquanto fonte de informação para a inovação, temos agora de compará-las com as restantes fontes. 

Assim, apresentamos a Tabela 4, que lista as 10 fontes de informação consideradas no CIS2006 

realizado. Foi perguntado a cada empresa que indicasse, numa escala de 0-1-2-3, o grau de utilização 

atribuído a cada fonte de informação no decurso das suas actividades de inovação, sendo que 0 

representa a não utilização da fonte, 1 representa uma utilização baixa, 2 a utilização média e 3 

representa uma utilização alta da fonte de informação. Segundo o inquérito do CIS2006, entende-se 

por utilização das fontes de informação a disponibilização de informações úteis para novos projectos 

de inovação ou a contribuição para a realização de projectos de inovação em curso. De realçar ainda 

que no inquérito, as fontes de informação aparecem agrupadas em quatro áreas: fontes internas, 

fontes do mercado, fontes institucionais e outras fontes. 

Tabela 4
Utilização das fontes de informação para as actividades de inovação nas empresas portuguesas de serviços, período 2004-2006 (n = 967)

Tipo Fonte de informação
Não é utilizada 

(%)
Baixa utilização 

(%)
Média utilização 

(%)
Alta utilização 

(%)

Internas Dentro da própria empresa 8.5 4.9 29.9 56.8

Mercado Fornecedores 11.4 13.4 47.8 27.4

Clientes ou consumidores 17.8 15.5 33.1 33.6

Concorrentes 27.2 22.4 35.3 15.1

Consultores ou empresas privadas de I&D 47.8 16.1 25.7 10.3

Institucional Universidades ou outras instituições de Ensino Superior 64.3 14.5 14.9 6.3

Laboratórios do Estado ou outros organismos públicos de I&D 73.3 14.3 10.1 2.3

Outras Conferências, feiras e exposições 28.6 23.5 33.4 14.5

Revistas científicas e livros técnicos/profissionais 27.3 24.8 35.7 12.2

Associações profissionais ou empresariais 33.6 27.3 29.2 9.9

Média 34.0 17.7 29.5 18.8  
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Se somarmos a utilização média com a alta, verificamos que as fontes de informação para a 

inovação mais importantes para as empresas de serviços são as Fontes Internas (dentro da própria 

empresa) com 86,7%, seguidas pelos Fornecedores e Clientes, com 75,2% e 66,7% respectivamente. 

Se tivéssemos apenas em conta a máxima utilização, verificámos que as Fontes Internas se 

mantinham em primeiro lugar, mas os Clientes apareciam em segundo lugar, por troca com os 

Fornecedores. Já em termos de menor importância, e se somarmos a não utilização à baixa utilização, 

concluímos que os Laboratórios do Estado, as Univerdidades e os Consultores são, por ordem 

decrescente, as menos importantes para as empresas de serviços portuguesas. Estes dados reflectem 

um alinhamento face ao postulado pela literatura, apesar da literatura apenas analisar a utilização das 

fontes de informação com base em evidência empírica sobre o sector industrial. Assim, as fontes 

internas, os clientes e os fornecedores são identificados como sendo das fontes de informação mais 

utilizadas pelas empresas de serviços, à semelhança do que acontece com os estudos realizados para 

as empresas do sector industrial (von Hippel, 1988; Laursen e Salter, 2004).  

Em relação à utilização das Universidades enquanto fonte de informação para a inovação para 

as empresas de serviços, conseguimos concluir que 35,7% das empresas da amostra afirmam utilizá-

las de alguma forma aquando das suas actividades de inovação, mas apenas 6,3% das empresas 

afirmam que as Universidades são utilizadas com um grau alto de importância. Estes valores, 

confirmam o assumido por Laursen e Salter (2004), que ao contrário de Cohen et al. (2002), mostram 

que ainda existe um grande distanciamento na relação entre empresas e Universidades, pois 64,3% 

das empresas de serviços afirmam não recorrer às Universidades enquanto fonte de informação para a 

inovação. Os resultados evidenciados por Cohen et al. (2002) revelavam que perto de 60% das 

empresas inquiridas recorriam às Universidades e outros Institutos Públicos enquanto fontes de 

inovação. No entanto, a amostra utilizada neste estudo, recorria apenas ao sector industrial e 

consequentemente a empresas com unidades próprias de I&D, pelo que estávamos perante uma 

amostra muito particular de empresas, sendo impossível extrapolar os resultados para o contexto geral 

industrial. Já no trabalho de Laursen e Salter (2004), verificamos que ao utilizar uma amostra mais 

vasta de empresas, a taxa de inquiridos que afirma recorrer às universidades cai drasticamente, algo 

que o presente estudo confirma mesmo apesar de estar perante uma amostra constituída unicamente 
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por empresas do sector dos serviços. No entanto, convém relembrar que o âmbito do inquérito utilizado 

no estudo de Cohen et al. (2002) é diferente do utilizado neste estudo, sendo que o primeiro é mais 

focado no problema de investigação no que concerne à ligação entre universidades e empresas, 

enquanto que no segundo, o inquérito é mais amplo, algo que limita também a inferência sobre 

possíveis formas de contacto entre as empresas e as universidades. Assim, é de realçar que estes 

dados podem não retirar importância ao papel das universidades enquanto fonte de inovação para as 

empresas, pois tal como o inquérito não aborda em profundidade esta temática, assim as redes entre 

universidades e empresas podem ser mais complexas e subtis do que aquelas encontradas nos 

estudos norte-americanos. 

Recorrendo agora à Tabela 5, vamos analisar a utilização das Universidades por indústria do 

sector dos serviços, para percebermos como se perfilam as variações inter-indústrias. 

Tabela 5

Não é utilizada 
(%)

Baixa utilização 
(%)

Média utilização 
(%)

Alta utilização 
(%)

Total de 
empresas (%)

Total de 
empresas

Comércio por grosso e a retalho 71.9 13.2 12.5 2.3 31.3 303

Alojamento e restauração 66.7 25.0 8.3 0.0 1.2 12

Transportes e armazenagem 69.9 12.1 9.8 8.1 17.9 173

Correios e telecomunicações 56.7 13.3 16.7 13.3 3.1 30

Actividades financeiras 66.7 13.7 16.2 3.4 12.1 117

Actividades informáticas 39.0 20.8 18.2 22.1 8.0 77

Outras actividades de serviços 58.8 15.7 19.6 5.9 26.4 255

Total de empresas (%) 64.3 14.5 14.9 6.3 100.0

Total de empresas 622 140 144 61 967

Utilização, por indústria de serviços, das Universidades ou de outras Instituições de Ensino Superior enquanto fonte de informação para a 
inovação, durante o período 2004-2006 (n=967)

 

 

Verificamos que é na indústria de Actividade Informáticas que as Universidades são mais 

utilizadas, com quase 22,1% das empresas a responder afirmativamente à utilização desta fonte de 

informação com um grau alto, seguindo-se a indústria dos Correios e telecomunicações, com 13,3% 

das empresas a afirmarem que utilizam com elevada importância as Universidades. Se somarmos as 

percentagens de utilização nos graus “não é utilizada” e “baixa utilização” percebemos que as 

indústrias de Alojamento e restauração e Comércio por grosso e a retalho são as que menos utilizam 

as Universidades, com percentagens de 91,7% e 85,1% respectivamente. Estes resultados confirmam 

a tese de Klevorick et. al (1995) que aponta para a existência de variações profundas de indústria para 

indústria no acesso às Universidades, enquanto fonte de informação para a inovação. Os resultados 
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evidenciados pela Tabela 5, apontam também para que as empresas presentes em indústrias 

caracterizadas por níveis superiores de investimentos em I&D, utilizem mais as Universidades 

enquanto fonte de informação para a inovação. Isto atesta que empresas com uma maior capacidade 

de absorção consigam aproximar-se mais das Universidades e usufruir do conhecimento nelas 

produzido (Cohen e Levinthal, 1990). 

Por último, na Tabela 6 apresentamos uma relação entre a localização da sede da empresa e 

a utilização das Universidades. 

 

Tabela 6

Não é utilizada 
(%)

Baixa utilização 
(%)

Média utilização 
(%)

Alta utilização 
(%)

Total de 
empresas (%)

Total de 
empresas

Não especificado 66.9 12.7 13.7 6.7 55.2 534

Portugal 60.2 17.8 16.4 5.6 27.8 269

UE 68.0 12.3 14.8 4.9 12.6 122

Resto do Mundo 47.6 21.4 21.4 9.5 4.3 42

Total de empresas (%) 64.3 14.5 14.9 6.3 100.0

Total de empresas 622 140 144 61 967

Utilização, por localização da sede, das Universidades ou de outras Instituições de Ensino Superior enquanto fonte de informação para a 
inovação, durante o período 2004-2006 (n=967)

 

 

 Pela análise da Tabela 6, e se somarmos os valores patentes na média com os da alta 

utilização das Universidades, concluímos que as empresas com sede em Portugal apresentam 

menores taxas de utilização elevada das Universidades face às suas congéneres com sede na União 

Europeia e no Resto do mundo. Tal razão pode dever-se particulamente à cultura empresarial anglo-

saxónica que, como atestam os trabalhos de von Hippel (1988) e Cohen et al. (2002), utiliza bastante 

as Universidades enquanto fonte de inovação para as empresas. Como uma grande parte das 

empresas multinacionais presentes em Portugal são originárias de países membros da OCDE, países 

onde a cultura empresarial anglo-saxónica está bastante difundida, isto já explica em boa medida a 

diferença na utilização das Universidades entre as empresas portuguesas e as estrangeiras. 
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 5.3 Estatísticas descritivas 

 

Tal como já referido anteriormente, como a variável dependente é discreta e ordinal (a variável 

dependente “utilização das universidades” assume valores compreendidos entre 0 e 3), é aplicado um 

modelo de regressão ordinal probit enquanto meio de estimação. Também poderia ser utilizada a 

análise discriminante, mas como a assumpção da normalidade multivariada é violada pela presença de 

variáveis categóricas, é possível utilizar a regressão ordinal probit como forma de ultrapassar este 

problema (Sharma, 1996). Para que a inferência estatística seja válida, as variâncias foram estimadas 

de forma robusta, atendendo à eventual presença de heterocedasticidade por estarmos a trabalhar 

com dados seccionais (cross data). 

 

Tabela 7

Estatísticas descritivas

Média
Desvio 
padrão

Mínimo Máximo N 1 2 3 4 5 6 7

1. Utilização das Universidades 0.64 0.96 0 3.00 956

2. Abertura 5.34 2.30 0 8.00 956 0.537**

3. Capacidade de Conversão 1.75 0.69 0 3.00 920 0.285** 0.452**

4. Performance das inovações radicais 0.08 0.18 0 1.00 932 0.120** 0.086** 0.137**

5. Indústria TIC 0.11 0.31 0 1.00 956 0.185** 0.104** 0.063 0.195**

6. Financiamento Público 0.13 0.34 0 1.00 956 0.204** 0.114** 0.105** 0.088** 0.216**

7. Intensidade de inovação 0.03 0.09 0 0.94 956 0.133** 0.118** 0.138** 0.120** 0.185** 0.176**

8. Dimensão 0.67 0.77 0 2.00 956 0.079* 0.126** 0.034 -0.018 -0.040 0.016 -0.08*

** valor p < 0.01

*  valor p < 0.05  

Na tabela 7 podemos analisar as estatísticas descritivas para as variáveis desta investigação. 

Assim, sabemos que em média as empresas de serviços atribuem uma baixa utilização às 

Universidades enquanto fonte de inovação, sendo esse valor inferior a 1. Por outro lado, as empresas 

de serviços afirmam que em média utilizam 5 fontes externas de informação para as suas actividades 

de inovação, enquanto que 11% da amostra pertence à indústria das TIC. As empresas de serviços 

apresentam também uma capacidade de conversão ou de sucesso da inovação com uma média 

observada próxima da utilização mediana. No que diz respeito à performance comercial das inovações 

radicais, isto é, as vendas de produtos ou serviços novos ou significativamente melhorados na indústria 

respectiva, as empresas respondem que em média isto representa 8% das suas vendas no período 

entre 2004 e 2006. No entanto, aqui o desvio padrão é de mais do dobro da média, o que indica que 

existe uma elevada dispersão face aos valores médios, pois é de esperar que existam indústrias mais 
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propensas ao desenvolvimento e comercialização de inovações radicais que outras. Em relação ao 

Financiamento Público, em média cerca de 13% das empresas afirmam que usufruem de apoios 

públicos para as suas actividades de inovação. Já a intensidade da inovação, dada pelas despesas 

das actividades relacionadas com a inovação dividindo pelo volume de negócios das empresas, é de 

3%, um valor baixo, mas apresentando um desvio padrão três vezes superior, o que também indica a 

existência de grandes variações nesta rubrica dentro da amostra considerada por esta investigação. 

Uma última nota para a dimensão das empresas: sendo o valor da média inferior a 1, isto indica que a 

amostra é composta maioritariamente por empresas de pequena ou média dimensão (PME’s).  

Passando agora a uma análise em torno das correlações, verificamos pela leitura da coluna 1 

que a utilização das Universidades está positivamente correlacionada com todas as variáveis e que 

todas estas são estatisticamente significativas. Entre as mais correlacionadas destaca-se o nível de 

abertura (que possui o valor de correlação mais elevado entre as sete variáveis independentes), 

seguindo-se a capacidade de conversão e o financiamento público. Em último lugar na lista, surge a 

variável dimensão, com um efeito de correlação positivo mais muito baixo. 

 Podemos agora efectuar um outro tipo de leitura dos dados: através da Tabela 8, é nos 

possível identificar as probabilidades médias de utilização das Universidades para o nosso conjunto de 

observações. Na coluna “variável”, encontramos 4 variáveis definidas, desde p0 a p3, sendo que p0 

identifica o nível de utilização das Universidades por parte das empresas de serviços como nulo, p1 

como baixo, p2 como médio e p3 como um nível de utilização alto. 

Tabela 8

Probabilidades médias de utilização das Universidades por parte das empresas de serviços
Variável Observações Média Desvio Padrão Minimo Máximo

p0 896 0.636 0.295 0.032 1.000

p1 896 0.153 0.098 0.000 0.262

p2 896 0.147 0.132 0.000 0.373
p3 896 0.064 0.095 0.000 0.583

 

 

Assim, pelo exposto na tabela, e no conjunto das nossas observações, identificamos que a 

probabilidade média de uma empresa poder não recorrer às Universidades é de 63,6%. No outro 

extremo oposto, é transparecida uma probabilidade média de utilização alta das Universidades de 
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6,4% na nossa amostra. Em termos de utilização baixa e média das Universidades, as empresas de 

serviços evidenciam probabilidades médias a rondar os 15% para ambas, embora essa probabilidade 

seja ligeiramente superior no caso de um baixo nível de utilização desta fonte de inovação. 

 Após o cálculo das probabilidades médias de utilização das Universidades, avançamos de 

seguida para uma nova análise descritiva às variáveis que compõem o nosso modelo econométrico, 

mas com uma leitura por nível de utilização das Universidades. Assim, na Tabela 9, verificamos que as 

empresas que não utilizam as universidades acedem em média a perto de quatro fontes de 

conhecimento para a inovação. Desta amostra, 7% são empresas ligadas ao sector das TIC, e apenas 

9,1% acedem a financiamento público. Grande parte das empresas são de pequena dimensão, e cerca 

de 6,4% das suas vendas provêem em média da comercialização de inovações radicais. A intensidade 

de inovação média é de 2,4%, embora o desvio padrão seja quase três vezes superior, o que indica 

uma elevada variância. Por último, a capacidade de conversão das empresas é reportada como sendo 

próxima do médio, atingindo o valor de 1,6. 

Tabela 9

Estatísticas descritivas para o nível de utilização nulo das Universidades

Variável Observações Média Desvio Padrão Minimo Máximo

Abertura 613 4.356 2.135 0.0 8.0

TIC 613 0.070 0.256 0.0 1.0

Financiamento Público 613 0.091 0.288 0.0 1.0

Dimensão 613 0.625 0.762 0.0 2.0

Performance das inovações radicais 595 0.064 0.164 0.0 1.0

Intensidade da inovação 613 0.024 0.070 0.0 0.7

Capacidade de conversão 589 1.603 0.711 0.0 3.0  

 

 Na tabela 10, para um baixo nível de utilização das Universidades, e face à tabela anterior, 

verificamos que as empresas passaram a reportar um número médio de fontes acedidas próximo das 7 

fontes. O número de empresas da indústria das TIC dobrou ligeiramente face à tabela anterior, assim 

como também aumentou o número de empresas que utilizam Financiamento Público para suportar 

actividades de inovação. A Dimensão das empresas também aumentou ligeiramente, e as vendas de 

inovações radicais pesam agora 9,1% nas vendas totais das empresas. A intensidade de inovação 

dobrou para os 4,8% e a capacidade de conversão é agora de praticamente 2, ou seja, as empresas 
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reportam para um nível baixo de utilização das Universidades, que têm uma capacidade média em 

converter o seu investimento em inovação em vantagens e benefícios para a própria organização. 

Tabela 10

Estatísticas descritivas para o nível de utilização baixo das Universidades

Variável Observações Média Desvio Padrão Minimo Máximo

Abertura 138 6.862 1.515 1.0 8.0

TIC 138 0.145 0.353 0.0 1.0

Financiamento Público 138 0.130 0.338 0.0 1.0

Dimensão 138 0.761 0.779 0.0 2.0

Performance das inovações radicais 136 0.091 0.176 0.0 1.0

Intensidade da inovação 138 0.048 0.113 0.0 0.8

Capacidade de conversão 135 1.945 0.576 0.3 3.0  

 

 Se na Tabela 10 havíamos reparado num aumento dos vários indicadores face à tabela 

anterior, agora na Tabela 11 a situação já não é tão linear. Enquanto que o grau médio de Abertura 

das organizações subiu algumas décimas entre as empresas que reportaram uma utilização baixa das 

Universidades para as que reportaram uma utilização média, já o número de empresas que dizem 

pertencer à indústria das TIC baixou ligeiramente. O indicador relacionado com a utilização de 

Financiamento Público para actividades de inovação revela agora um acréscimo de cerca de 6 p.p. No 

entanto, a dimensão média das empresas baixou face ao apurado na tabela anterior, enquanto que a 

comercialização das inovações radicais representa agora em média 11,1% das vendas totais. A 

intensidade de inovação também baixou, e quase num ponto percentual, sendo que a capacidade de 

conversão subiu ligeiramente. 

Tabela 11

Estatísticas descritivas para o nível de utilização médio das Universidades

Variável Observações Média Desvio Padrão Minimo Máximo

Abertura 144 7.229 1.175 2.0 8.0

TIC 144 0.132 0.340 0.0 1.0

Financiamento Público 144 0.194 0.397 0.0 1.0

Dimensão 144 0.708 0.783 0.0 2.0

Performance das inovações radicais 140 0.111 0.223 0.0 1.0

Intensidade da inovação 144 0.037 0.080 0.0 0.6

Capacidade de conversão 138 2.030 0.575 0.1 3.0  

 

 Por último, a tabela 12 apresenta-nos mais algumas evidências que no entanto apenas 

poderão ser confirmadas recorrendo à análise econométrica. O nível de abertura das empresas 
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aumentou ligeiramente, sendo que agora as empresas utilizam em média 7,4 fontes de inovação. O 

número de empresas que afirma possuir um nível de utilização alto em relação às Universidades, 

passou a incorporar 34,4% de empresas pertencentes à indústria das TIC, um aumento de mais de o 

dobro face ao perfil anterior. Também o número de empresas que afirmam aceder a financiamento 

público para suportar as suas actividades de inovação aumentou bastante, sendo agora de 37,7%. Em 

relação à dimensão das organizações, registou-se um ligeiro aumento face ao apurado na tabela 

anterior, e a performance da comercialização das inovações radicais subiu pouco mais de 2 p.p. A 

intensidade da inovação também subiu assim como a capacidade de conversão das organizações em 

termos do investimento em inovação e da sua capacidade para colher vantagens e benefícios. 

Tabela 12

Estatísticas descritivas para o nível de utilização alto das Universidades

Variável Observações Média Desvio Padrão Minimo Máximo

Abertura 61 7.393 1.005 4.0 8.0

TIC 61 0.344 0.479 0.0 1.0

Financiamento Público 61 0.377 0.489 0.0 1.0

Dimensão 61 0.836 0.757 0.0 2.0

Performance das inovações radicais 61 0.134 0.234 0.0 1.0

Intensidade da inovação 61 0.073 0.167 0.0 0.9

Capacidade de conversão 58 2.151 0.535 0.8 3.0  

 

 Apesar da extensa caracterização da amostra realizada, assim como dos diversos indicadores 

e quadros evidenciados na análise descritiva, não podemos ainda inferir nada sobre as nossas 

hipóteses. De seguida, avançaremos com a estimação econométrica, para inferirmos sobre a validação 

das hipóteses presentes nesta dissertação. 

 

 5.4 Análise econométrica 

 

A partir da Tabela 13 é possível interpretar os resultados obtidos através da regressão ordinal 

probit. É de assinalar que a regressão obrigou à restrição da amostra inicial, passando a trabalhar 

agora com 896 observações, principalmente devido aos missing values de algumas respostas. Numa 

primeira leitura, verificamos que para um nível de confiança de 5%, todas as variáveis são 

estatisticamente significativas à excepção das variáveis Intensidade de Inovação e Dimensão. Apesar 
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de ambas as variáveis apresentarem estimativas positivas é de salientar, que por ambas não serem 

estatisticamente significativas não influenciam um efeito na utilização das Universidades, logo, as 

hipóteses 6 e 7 desta investigação não são confirmadas empiricamente. Foram experimentadas outras 

formas de construção destas variáveis como utilizando o volume de negócios para assinalar a 

dimensão da empresa ou utilizando apenas as despesas em inovação para assinalar a intensidade da 

inovação, mas mesmo assim essas variáveis revelaram-se estatisticamente não significativas. Assim, é 

demonstrado nesta investigação que as variáveis estruturais não influenciam as práticas de inovação 

aberta nas empresas de serviços, ao contrário do que foi demonstrado anteriormente nos estudos 

incidindo sobre o sector industrial de Cohen et al. (2002) e Laursen e Salter (2004). Esta é uma 

conclusão pertinente, pois na maioria da literatura sobre as interacções entre empresas e 

Universidades era sempre dado um enfoque especial ao conjunto das variáveis estruturais. Apesar de 

no sector dos serviços parecer que as variáveis estruturais não são tão decisivas como no sector 

industrial, qualquer conclusão generalista carecerá sempre de estudos mais aprofundados e em 

contextos diversos. 

Tabela 13

Variável Estimativa Erro padrão z P>|z|

Abertura 0.51 0.03 14.78 0.00 0.44 0.58

Capacidade de Conversão 0.16 0.08 1.96 0.05 0.00 0.31

Performance das inovações radicais 0.47 0.23 2.01 0.04 0.01 0.92

Indústria TIC 0.44 0.13 3.30 0.00 0.18 0.70

Financiamento Público 0.44 0.12 3.51 0.00 0.19 0.68

Intensidade de inovação 0.22 0.47 0.48 0.63 -0.69 1.14

Dimensão 0.01 0.06 0.09 0.93 -0.11 0.12

Número de observações 896

Log likelihood -697.88

LR chi2(7) 452.96

Prob > chi2 0.00

Pseudo R2 0.25

Intervalo confiança (95%)

Regressão ordinal probit explicando o uso do conhecimento gerado nas Universidades para suporte às actividades de inovação nas 
empresas, no período 2004 a 2006

 

 

 Analisando agora as restantes variáveis, a variável Abertura apresenta-se como sendo positiva 

e estatisticamente significativa pelos resultados da regressão ordinal probit patentes na Tabela 13. À 

semelhança das conclusões de Laursen e Salter (2004), encontramos também uma relação entre o 

grau de abertura de uma empresa de serviços na sua estratégia de inovação aberta com a 
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probabilidade da empresa recorrer às Universidades no decurso das suas actividades de inovação. 

Esta conclusão é também suportada pelos resultados descritos na Tabela 14, pois os efeitos marginais 

são positivos e estatisticamente significativos em todos os casos em que a variável dependente é 

diferente de zero à excepção das variáveis “Intensidade de Inovação” e “Dimensão”, sendo 

particularmente elevado no caso da utilização das Universidades assumir o valor 2 ou 3. Assim, e para 

este caso, podemos afirmar que quando o nível de abertura aumenta uma unidade (quando a empresa 

recorre a mais uma fonte de conhecimento para as suas actividades de inovação) estima-se uma 

variação média de 5,5 pontos percentuais (pp) ou 4,9pp na probabilidade de uma empresa utilizar, 

respectivamente, as universidades de forma mediana ou elevada, nas suas actividades de inovação. 

Em conclusão, é encontrado um forte suporte empírico para a Hipótese 1 desta investigação 

(“empresas que adoptam estratégias de inovação aberta são mais propensas a utilizar intensivamente 

as Universidades nas suas actividades de inovação”). Esta conclusão é similar à de Laursen e Salter 

(2004), mas agora é extensível ao sector dos serviços, indicando que a estratégia de pesquisa 

representa um papel determinante na utilização das Universidades enquanto fonte de inovação. É 

assim de esperar que a decisão da Gestão de Topo represente um grande peso na justificação da 

utilização de determinadas fontes de inovação, mesmo apesar de serem esperados outros 

condicionamentos como a nível dos factores estruturais. Assim, empresas que tendem a ser mais 

abertas às fontes externas são também mais propensas a utilizar intensivamente as universidades. 

 Para a variável Capacidade de Conversão encontramos conclusões idênticas à variável 

Abertura. Esta variável é positiva e estatisticamente significativa, pelo que é de esperar que as 

empresas de serviços que conseguem ser mais bem sucedidas nas suas actividades de inovação (ou 

seja, que reportam maiores efeitos associados, às variáveis produto e processo do marketing-mix, 

decorrentes das suas práticas de inovação), são também aquelas que possuem maior propensão a 

utilizar as Universidades enquanto fonte de inovação. Pela tabela 14, voltamos a constatar que o efeito 

marginal é estatisticamente positivo e particularmente superior nos níveis de utilização médio e alto, 

pelo que é assim encontrado suporte empírico para a hipótese 2 (“quanto maior a capacidade de 

conversão da inovação nas empresas, mais as empresas irão recorrer intensivamente às 

Universidades”). Estes resultados comprovam a afirmação de Ritter e Gemünden (2004) onde haviam 



ISEG/UTL – School of Economics and Management 
Technical University of Lisbon 

 

 
Dissertação de Pedro Janeiro @ Mestrado de Marketing 2009/2010 
Inovação Aberta: os tipos de empresas de serviços que utilizam as Universidades nas suas actividades de inovação 

Página 44/55

demonstrado que as empresas mais bem sucedidas em termos das suas actividades de inovação 

tendem a recorrer a parceiros externos, algo que estes autores traduzem como as vantagens inerentes 

às fortes “competências de rede” deste tipo de empresas. Empresas que tendem também a ser mais 

bem sucedidas em torno da sua capacidade de conversão são também, de acordo com Cohen e 

Levinthal (1990) empresas com grande capacidade de absorção, pelo que é de esperar que a base 

tecnológica destas empresas seja uma vantagem competitiva sustentável. 

Tabela 14

Efeitos marginais a partir da regressão ordinal probit da Tabela 13

Utilização das 
Universidades = 0 P>|z|

Utilização das 
Universidades = 1 P>|z|

Utilização das 
Universidades = 2 P>|z|

Utilização das 
Universidades = 3 P>|z|

Abertura -0.125 0.000 0.021 0.000 0.055 0.000 0.049 0.000

Capacidade de Conversão -0.038 0.048 0.006 0.056 0.016 0.050 0.015 0.052

Performance das inovações radicais -0.114 0.043 0.019 0.051 0.050 0.005 0.044 0.047

Indústria TIC -0.110 0.001 0.013 0.000 0.047 0.001 0.050 0.005

Financiamento Público -0.110 0.001 0.013 0.000 0.047 0.001 0.049 0.003

Intensidade de inovação -0.054 0.631 0.009 0.633 0.024 0.063 0.021 0.631

Dimensão -0.001 0.929 0.000 0.929 0.000 0.929 0.000 0.929  

  

A variável “performance das inovações radicais” também é uma variável positiva e 

estatisticamente significativa, o que leva a validar a terceira hipótese desta investigação (“empresas 

com maior performance das suas inovações radicais tendem a recorrer mais à utilização do 

conhecimento das Universidades”), pois mais uma vez os efeitos marginais são estatisticamente 

significativos e atingem valores superiores nos casos de utilização média e alta das Universidades 

enquanto fonte de inovação para as empresas. Esta evidência corrobora a afirmação de Skarzynski e 

Gibson (2008), no qual estes autores defendem que as empresas que pretendem desenvolver 

inovações radicais e ser bem sucedidas na sua comercialização, devem procurar aceder 

intensivamente a fontes externas, procurando assim novos conhecimentos capazes de incrementar o 

potencial disruptivo das novas ideias, fruto principalmente da intersecção de diferentes campos de 

conhecimento e perspectivas. 

 Continuando a utilizar a mesma forma de análise, chegamos também à conclusão que as 

hipóteses 4 (“as empresas de serviços que operam na indústria das TIC têm grande propensão em 

utilizar intensivamente as Universidades”) e 5 (“empresas que usufruem de apoio financeiro público 

para as suas actividades de inovação são mais propensas a recorrer intensivamente às 

Universidades”) também apresentam forte validação empírica o que nos permite aceitar a sua 
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validação. Tanto a variável “Indústria TIC” como a variável “Financiamento Público” são 

estatisticamente significativas e positivas, e os seus efeitos marginais são muito semelhantes: são 

estatisticamente significativos, apresentando valores crescentes com o nível de utilização das 

Universidades enquanto fonte de inovação para as empresas. 

  

 

 5.5 Conclusão 

  

Os resultados obtidos permitem que validemos as primeiras cinco hipóteses desta 

investigação, enquanto as últimas duas, associadas a factores estruturais permitem-nos concluir pela 

rejeição das hipóteses. É interessante perceber que para o sector dos serviços as cinco variáveis não 

estruturais apresentam justificações importantes para a interligação entre empresas e universidades, 

acrescentando assim novos tópicos de investigação à teoria neste domínio. Ainda de realçar que a 

indústria das TIC é aquela que apresenta a maior propensão à utilização dos conhecimentos detidos 

pelas Universidades mas que as empresas mais inovadoras e mais bem sucedidas são também 

aquelas que acabam por procurar mais as Universidades para as suas actividades de inovação. Na 

Tabela 15, fica um resumo dos resultados dos testes de hipóteses. 

Tabela 15

Resumo dos resultados dos Testes de Hipóteses

Hipótese Suporte empírico

H1 Suportada

H2 Suportada

H3 Suportada

H4 Suportada

H5 Suportada

H6 Não suportada

H7 Não suportada

Descrição

Empresas que adoptam estratégias de inovação aberta são mais propensas 
a utilizar intensivamente as Universidades nas suas actividades de inovação

Quanto maior a capacidade de conversão da inovação nas empresas, mais 
as empresas irão recorrer intensivamente às Universidades

Empresas com maior performance das suas inovações radicais tendem a 
recorrer mais à utilização do conhecimento das Universidades

As empresas de serviços que operam na indústria das TIC têm maior 
propensão em utilizar intensivamente as Universidades

Empresas que usufruem de apoio financeiro público para as suas actividades 
de inovação são mais propensas a recorrer intensivamente às Universidades

Quanto maior o nível de intensidade de inovação, mais as empresas irão 
recorrer às Universidades

Quanto maior o tamanho das empresas, mais estas irão utilizar 
intensivamente as Universidades
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6. Conclusão 

 

 

6.1 Nota introdutória 

 

Nesta última secção, serão descritas as contribuições para a Teoria, a Gestão e as Políticas 

Públicas, assim como serão descritas as Limitações da pesquisa e as recomendações para pesquisas 

futuras. 

 

 

6.2 Contribuições para a Teoria, a Gestão e as Políticas Públicas 

 

Esta investigação foi influenciada pelo actual contexto económico e pela necessidade de 

fomentar as práticas de inovação nas organizações, como forma de sustentar o crescimento 

económico pós-crise. A inovação é hoje tida como uma das principais armas à disposição das 

empresas, e a temática da inovação aberta tem vindo a ser abordada e adoptada por várias empresas 

por todo o mundo. Os próprios Governos têm-se esforçado para dinamizar as ligações entre as 

empresas e as Universidades, numa tentativa de rentabilizar também o investimento público no Ensino 

Superior e permitir uma maior e melhor difusão de conhecimento nas sociedades. Mas curiosamente, 

os dados mais recentes do CIS continuam a mostrar uma tendência de mercado assente na reduzida 

interligação entre empresas e universidades. Segundo os dados evidenciados, as universidades são a 

segunda fonte externa de conhecimento menos utilizada pelas empresas, apenas atrás dos 

laboratórios públicos, o que pode revelar alguma dificuldade em os empresários reconhecerem os 

benefícios que podem extrair de uma maior ligação a estes tipos de fontes, ou então estamos de facto 

perante fontes que ainda estão muito desenquadradas das reais necessidades do mercado em termos 

de conhecimento fundamental produzido e possível de ser transferido para as organizações. Aliás, 

apesar deste estudo não conseguir determinar se o conhecimento das Universidades é directamente 
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aplicado na concepção de novas inovações, é fácil identificar que as fontes externas preferidas das 

empresas são os fornecedores, os clientes e os concorrentes. 

Apesar dos resultados mostrarem que as Universidades podem não ser entendidas como uma 

fonte directa e prioritária de inovação para as empresas de serviços, estão em linha com as evidências 

demonstradas para o sector industrial pelos estudos de Cohen et al. (2002) e Laursen e Salter (2004). 

Mas ao contrário destes dois estudos, nesta investigação foi-nos possível inferir negativamente sobre o 

papel dos factores estruturais na justificação da interligação entre Universidades e empresas de 

serviços. Estes factores, embora utilizados numa grande diversidade de estudos sobre estratégias de 

pesquisa (Katila, 2002; Cohen et al., 2002; Laursen e Salter, 2004), não conseguiram suportar as 

nossas hipóteses através de evidência empírica. Por isso, esta investigação traz para o estudo das 

ligações entre Universidades e empresas, não apenas evidências suportadas através da análise de 

dados seccionais, mas novos tópicos de estudo, como os factores relacionados com a decisão da 

gestão de topo, o sucesso das actividades de inovação e o acesso a financiamento público. Este é um 

importante contributo para a teoria, especialmente porque esta investigação incidiu sobre o sector dos 

serviços (até agora marginalizado nos estudos das ligações entre Universidades e empresas), 

utilizando uma vasta amostra de dados seccionais, algo que tal como Laursen e Salter (2006) haviam 

evidenciado, constituía uma séria limitação neste tipo de estudos, pois as evidências demonstradas 

estavam limitadas a pequenas amostras de empresas, incidindo especialmente em indústrias 

específicas. 

Se agora apenas atentarmos nas variáveis utilizadas na estimação do modelo econométrico, e 

se incidirmos no campo da decisão da gestão de topo sobre a estratégia de pesquisa a adoptar, 

percebemos que a escolha por adoptar estratégias de inovação aberta incrementa a intensidade da 

utilização das Universidades. As empresas de serviços que procuram ser mais abertas procuram 

também utilizar mais intensivamente as universidades, o que reflecte o peso da estratégia de inovação 

aberta no recurso às Universidades. Estes dados confirmam as afirmações de Katila e Ahuja (2002) e 

Chesbrough (2003) que determinam que as estratégias de pesquisa condicionam as actividades de 

inovação nas empresas. Já tanto na análise à capacidade de conversão como à performance das 

inovações radicais entendemos que as empresas mais bem sucedidas são também aquelas que 
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recorrem mais às Universidades pelo que é possível traçar uma relação de causalidade entre sucesso 

de inovação e o recurso a fontes externas, nomeadamente a utilização das Universidades. O facto das 

Universidades serem procuradas pelas empresas mais bem sucedidas nas suas actividades de 

inovação pode indicar que estas reconhecem utilidade no seu conhecimento. Ora essa intensidade de 

utilização, como vimos, varia de indústria para indústria, sendo especialmente relevante na indústria 

das TIC. É importante assinalar este facto, pois a indústria das TIC é uma indústria de conhecimento 

intensivo, e também uma das que regista mais patentes anualmente, sendo por isso de esperar que a 

sua necessidade em procurar novos conhecimentos leve estas empresas a procurar conhecimento 

fundamental. Por último, o acesso ao financiamento público para actividades de inovação tem-se 

revelado positivo, pois as empresas que acedem a estes fundos tipicamente possuem uma maior 

propensão para recorrer às Universidades. 

Como contributo para a Gestão, o facto desta investigação ter evidenciado que as 

organizações que possuem maior sucesso nas suas práticas de inovação e também na 

comercialização de inovações serem aquelas que mais intensivamente utilizam as Universidades, 

permitirá aos gestores definir melhores estratégias de inovação aberta, definindo uma rede de 

parceiros externos onde deverão estar incluídas estas instituições. Assim, será mais fácil para as 

empresas externalizar as suas actividades primárias da cadeia de valor, como as actividades de 

inovação, ou então trabalhar em estreita colaboração com as Universidades para melhor assimilar os 

conhecimentos daí emanados e construir novas vantagens competitivas. Mas os gestores devem estar 

conscientes que nas Universidades encontram centradas redes agregadoras das empresas mais 

competitivas e inovadoras do mercado, pelo que as empresas que ambicionam crescer e expandir os 

seus portefólios de produtos e serviços, devem também procurar aceder a estas redes de 

organizações via o canal das Universidades, confirmando o papel de relevo destas instituições nas 

redes organizacionais hoje em dia. 

Por último, e como contributo para a definição de políticas públicas por parte dos Governos, foi 

evidenciado nesta investigação que as empresas que acedem a fundos públicos de suporte a 

actividades de inovação têm uma propensão elevada em recorrer às Universidades. Numa época de 

conjuntura económica menos positiva, e num actual contexto em que a rivalidade empresarial é 
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grande, os Governos podem utilizar os mecanismos de financiamento público para desenvolverem os 

laços entre as Universidades e as empresas, para acelerar a difusão do conhecimento na sociedade e 

reforçar a competitividade estratégica do tecido empresarial. Os Governos podem também desenvolver 

uma nova visão estratégica para as Universidades nacionais, de modo a reformular um dos pilares do 

sistema nacional de inovação, e conferir maior competitividade à economia nacional, aproximando as 

Universidades das exigências particulares tanto dos mercados locais como internacionais. 

 

 

6.3 Limitações de pesquisa 

 

Esta investigação utilizou os dados disponibilizados pelo GPEARI/MCTES, respeitantes ao 

CIS2006. O GPEARI/MCTES apenas a partir de Março de 2010 facultou o acesso a estes dados para 

utilização em investigação em Portugal, mas no entanto é necessário relembrar que estes dados dizem 

respeito ao período entre 2004 e 2006, pelo que a sua contextualização está desfasada da actual 

conjuntura económica. Apesar desta limitação, a pesquisa é pertinente porque utiliza um conjunto de 

dados tutelados pelo EUROSTAT, que nunca antes haviam sido utilizados em Portugal para qualquer 

tipo de investigação.  

Existiram alguns indicadores que não foram disponibilizados de forma totalmente desagregada, 

como a dimensão da empresa, em que a variável no questionário surge sobre a forma contínua, e para 

a investigação foi disponibilizado sobre a forma de três categorias devido às regras de anonimização 

em vigor na legislação portuguesa. Esta recodificação em categorias pode ter condicionado a análise 

empírica. 

Também relacionado com o questionário, deparamo-nos com um grande número de variáveis 

dicotómicas e um reduzido número de variáveis contínuas, o que condiciona em muito a análise 

estatística que possamos realizar. As variáveis ordinais ao utilizarem escalas de quatro categorias, 

também condicionam essa mesma análise. Por último, este questionário não sendo desenvolvido 

exclusivamente para analisar esta questão de investigação, condiciona também a própria análise 

efectuada, sendo necessário escolher algumas hipóteses em função dos dados disponibilizados. 
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6.4 Recomendações para pesquisas futuras 

 

Apesar desta investigação se ter centrado no sector dos serviços, é de salientar que foi 

adoptada uma perspectiva de estudo generalista sobre todo o sector, uma vez que todos os estudos 

anteriores, à excepção do de Laursen e Salter (2004) incidiam sobre indústrias específicas do sector 

secundário. Da análise de relatórios oficiais como GPEARI (2008), e comparando as empresas do 

sector Secundário com as do sector Terciário, percebemos que ainda são as empresas do sector 

secundário que mais recorrem às Universidades. Mas nesta investigação, provámos que as empresas 

do sector terciário mais bem sucedidas nas suas actividades de inovação são também aquelas que 

mais procuram as Universidades, pelo que será interessante perceber em futuros estudos, se o mesmo 

acontece no sector secundário e principalmente conhecer as razões ou incentivos que levam as 

empresas a procurar determinados parceiros externos, e de que forma o acesso ao conhecimento 

externo condiciona as actividades de inovação das organizações.  

Outras questões ficam em aberto para futuras investigações: quais os tipos de Universidades 

mais procuradas, qual a frequência do contacto entre universidades e empresas, e como se 

estabelecem e desenvolvem os vínculos. Por último, perceber como as organizações assimilam os 

conhecimentos disponibilizados pelas Universidades e os transformam em novos produtos e serviços, 

pode ser algo fundamental para estimular um novo conjunto de políticas públicas necessárias ao 

desenvolvimento da competitividade estratégica das empresas. 

 

 

6.5 Conclusão 

 

A relação entre Universidades e empresas é algo que deve continuar a ser explorado no futuro. 

Os Governos dos países da OCDE continuam a tentar incrementar as ligações entre estas duas 

classes de agentes económicos, e especialmente na União Europeia, desde a entrada em vigor de 

Bolonha, que o discurso político está recheado de intenções de incrementar a competitividade do 
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tecido empresarial através do reforço da ligação às empresas. Tal como afirmado por Brown e Duguid 

(2000), as Universidades detêm um papel fundamental na difusão do conhecimento nos ecossistemas 

locais, pelo que por isso os Governos têm dado tanto destaque a estas instituições de forma a 

melhorarem os seus Sistemas Nacionais de Inovação. Mas mesmo assim, o peso que as 

Universidades têm enquanto fonte de inovação é muito reduzido face às três principais fontes já 

enunciadas atrás. Mas sendo as Universidades um veículo potencial de desenvolvimento de inovações 

radicais para as empresas, os gestores devem partilhar da perspectiva de Skarzynski e Gibson (2008) 

e procurar esta fonte de inovação como forma de reforçar as suas vantagens competitivas face aos 

seus concorrentes. 
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Anexos 

 

1. QUESTIONÁRIO ................................................................................................................................. 57 

 



Instrumento de notação do Sistema Estatístico 
Nacional (Lei 6/89 de 15 de Abril) de resposta 
obrigatória, registado no Instituto Nacional de 
Estatística (INE) sob o nº 9782 válido até 
31/10/2007. 

Inquérito Comunitário à Inovação – CIS 2006
Projecto co-financiado pela Comunidade Europeia 

Importância deste Inquérito

O CIS (Community Innovation Survey) é o principal instrumento estatístico de recolha de informação sobre Inovação em 
Portugal e na Europa. 

Os resultados deste inquérito realizado de acordo com as orientações metodológicas do EUROSTAT, permitem a 
comparação internacional do desempenho inovador das empresas portuguesas, constituindo-se como fonte de informação 
relevante para a caracterização do Sistema Nacional de Inovação e para o apoio à decisão política. 

Que informação é recolhida? 

Este inquérito recolhe informação sobre as actividades relacionadas com a introdução de inovações de produto e de 
processo e também com as actividades de inovação organizacional e de marketing desenvolvidas em 2004, 2005 e 2006.  

Quais as empresas inquiridas? 

As empresas inquiridas fazem parte de uma amostra seleccionada de forma aleatória pelo INE. Garante-se desta forma 
que cada empresa inquirida seja representativa de empresas com a mesma actividade económica e classe de dimensão 
(número de empregados) e região. 

Confidencialidade/Segredo Estatístico 

O segredo estatístico é, nos termos do artº 5º, da Lei nº 6/89, de 15 de Abril, o dever de guardar reserva absoluta em 
relação à informação estatística de carácter individual, recolhida junto de pessoas singulares ou colectivas. Assim, todos 
os dados pessoais recolhidos no âmbito do presente inquérito serão exclusivamente utilizados para fins estatísticos, 
garantindo-se que o seu tratamento será efectuado de acordo com o previsto no nº 2 do art. 9º da Lei da Protecção dos 
Dados Pessoais (Lei nº67/98, de 26 de Outubro), nomeadamente no que respeita ao anonimato dos mesmos. 

Obrigatoriedade de Resposta 

No âmbito da actividade estatística nacional e com vista ao funcionamento eficiente do SEN, todos os inquiridos têm o 
dever de cooperar com as entidades incumbidas de proceder às inquirições, sendo a resposta de cada um fundamental 
para garantir a qualidade dos dados (arts.º 6º e 19º da Lei nº 6/89, de 15 de Abril). 
As questões que não são de resposta obrigatória estão assinaladas com: “preenchimento opcional”. 

O Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 

O Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) é um serviço do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em cujas atribuições se encontra, a recolha, tratamento e produção de informação 
estatística, no quadro do Sistema Estatístico Nacional (SEN), nas áreas da ciência e da tecnologia (alínea m, do nº 2 do 
art. 2º do Decreto-Regulamentar nº 60/2007, de 27 de Abril). 

� Atenção

Todas as questões devem ser respondidas, excepto quando existam instruções em contrário.  

Assinale sempre “SIM” ou “NÃO” nas perguntas que prevêem estas hipóteses de resposta. 

Aconselhamos uma leitura prévia de todo o questionário antes do seu preenchimento. 

Pessoa a contactar para esclarecimento de questões relacionadas com o questionário:

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Função na empresa:______________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________ Fax: ____________________E-mail: ____________________________________  
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1. Informação geral da empresa 

Nome da Empresa: ___________________________________________________________________  

Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC): ���������

Actividade principal CAE: �����
(Rev. 2.1 – 2003) 

Localização da Sede Social Nacional 

Morada: ____________________________________________________________________________  

Código Postal: ���� - ��� Localidade: _______________________________  

Município (Concelho): _____________________ Distrito: ____________________________________  

Telefone: ��������� Fax:���������

Website: _____________________________  E-mail: ______________________________________  

1.1 A empresa faz parte de um grupo empresarial? 

Um grupo é um conjunto de empresas ligadas por vínculos jurídico-financeiros. O grupo de empresas pode comportar 
uma pluralidade de centros de decisão, nomeadamente no que diz respeito à política de produção, de venda, de 
benefícios, etc.; pode unificar certos aspectos da gestão financeira e da fiscalidade; constitui uma entidade económica que 
pode efectuar escolhas que dizem respeito, nomeadamente, às unidades aliadas que o compõem. 

Sim � Em que país se localiza a sede do grupo? ____________________________________________  

  Nome do grupo: _______________________________________________________________  

� Atenção

Responda às perguntas seguintes só relativamente à empresa em Portugal. Não inclua resultados 
de outras empresas do grupo. 

Não �

1.2 Indique os mercados geográficos dos bens ou serviços vendidos pela empresa durante o 
período de 2004 a 2006: 

Sim Não 

Local / regional em Portugal � �

Nacional � �

Outros Países da União Europeia (UE), países 
da EFTA ou países candidatos à UE*

� �

Outros Países � �

* Inclui os seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Islândia, Itália, Irlanda, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, 
Suíça e Turquia. 
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2. Inovação de Produto (bens ou serviços) 

Uma inovação de produto é a introdução no mercado de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado 
relativamente às suas capacidades iniciais, tais como a melhoria no software ou na interface com o utilizador, novos 
componentes ou subsistemas. A inovação deve ser nova para a empresa, mas não necessita ser nova no sector ou 
mercado da empresa. Não é relevante se a inovação foi originalmente desenvolvida pela empresa ou por outras 
empresas. 

2.1 Durante o período de 2004 a 2006, a empresa introduziu: 

Sim Não 

Bens novos ou significativamente melhorados. (Exclua a revenda de bens novos adquiridos a 
outras empresas e mudanças exclusivamente de natureza estética)

� �

Serviços novos ou significativamente melhorados  � �

� Atenção

Se respondeu “NÃO” em ambas as questões, passe para a questão 3.1 (pág. 4), caso contrário prossiga. 

2.1.1 Por favor, faça uma descrição sucinta de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado: 

2.2 Quem desenvolveu essas inovações de produto (bens/serviços)? 

(Seleccione apenas a opção mais adequada) 

Principalmente a empresa ou o grupo a que pertence  �

A empresa em cooperação com outras empresas ou instituições  �

Principalmente outras empresas ou instituições  �

2.3 Alguma das inovações de bens ou serviços introduzidas pela empresa durante o período de 
2004 a 2006 foi:  

Sim Não 

Nova no mercado de 
actuação da 
empresa?  

A empresa introduziu algum bem e/ou serviço novo ou 
significativamente melhorado no seu mercado antes dos seus 
concorrentes directos (pode já estar disponível noutros mercados)

� �

Nova apenas para a 
empresa?  

A empresa introduziu algum bem e/ou serviço novo ou 
significativamente melhorado já introduzido no seu mercado 
pelos seus concorrentes directos 

� �

2.4 Tendo em conta as definições anteriores estime a distribuição, em percentagem, do total de 
volume de negócios1 em 2006 entre: 

Venda de bens ou serviços novos ou significativamente melhorados introduzidos durante o 
período de 2004 a 2006 que foram novos no mercado de actuação da empresa ���%

Venda de bens ou serviços novos ou significativamente melhorados introduzidos durante o 
período de 2004 a 2006 que foram novos só para a empresa ���%

Venda de bens ou serviços não modificados ou só marginalmente modificados durante o 
período de 2004 a 2006 (inclua a revenda de novos bens ou serviços adquiridos a outras empresas) ���%

Total do Volume de Negócios em 2006 100% 

                                                    
1 Para Instituições de Intermediação Financeira: Comissões recebidas; para as Instituições de Seguros: prémios brutos emitidos. 
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3.  Inovação de processo 

Uma inovação de processo é a implementação de um processo de produção ou de um método de distribuição novos ou 
significativamente melhorados, ou de uma actividade de apoio aos seus bens ou serviços também nova ou 
significativamente melhorada. Não é relevante se a inovação foi originalmente desenvolvida pela empresa ou por outras 
empresas. Deve excluir inovações de índole puramente organizacional.

3.1 Durante o período de 2004 a 2006, a empresa introduziu:  

Sim Não 

Métodos novos ou significativamente melhorados no fabrico ou produção de bens ou de 
serviços

� �

Métodos novos ou significativamente melhorados de logística, de entrega ou de distribuição 
de bens ou serviços 

� �

Actividades novas ou significativamente melhoradas de apoio aos processos (tais como 
sistemas de manutenção e sistemas de informação para operações de compra, contabilização, etc.) 

� �

� Atenção

Se respondeu “NÃO” em todas as opções, passe para a questão 4.1, caso contrário prossiga. 

3.1.1 Por favor, faça uma descrição sucinta de um processo novo ou significativamente 
melhorado:

3.2 Quem desenvolveu essas inovações de processo?

(Seleccione apenas a opção mais adequada) 

Principalmente a empresa ou o grupo a que pertence  �

A empresa em cooperação com outras empresas ou instituições  �

Principalmente outras empresas ou instituições  �

4.  Actividades de inovação em curso ou abandonadas  

As actividades de inovação incluem a aquisição de máquinas, equipamentos, software e de licenças, trabalhos de 
engenharia e de desenvolvimento, formação, marketing e Investigação & Desenvolvimento2 sempre que sejam 
empreendidas especificamente para implementar uma inovação de produto ou de processo. 

4.1 A empresa desenvolveu alguma actividade de inovação orientada para a introdução de 
produtos (bens/serviços) ou de processos novos que tenha sido abandonada entre 2004 e 
2006 ou em curso (não concluída) até final de 2006?  

Sim �

Não �

� Atenção

Se a empresa não realizou inovações de produto ou de processo, nem teve actividades de inovação incompletas ou 
abandonadas durante o período de 2004 a 2006 (respondeu “NÃO” a todas as opções das questões 2.1, 3.1 e 4.1), passe 
para a questão 8.2 (pág. 9). 
Caso contrário continue a responder ao questionário a partir da questão 5.1 (pág. seguinte). 

                                                    
2 Incluir I&D de investigação fundamental como uma actividade de inovação, mesmo que não esteja especificamente relacionada com uma inovação de produto ou 

de processo.
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5.  Actividades e despesa de inovação 

5.1 Durante o período de 2004 a 2006, a empresa esteve envolvida em alguma das seguintes 
actividades orientadas para a inovação? 

Sim Não 

Realização de actividades 
de I&D (I&D Intramuros) 

Trabalho criativo empreendido dentro da empresa com vista a 
aumentar o conhecimento, bem como a utilização desse 
conhecimento em novas aplicações, tais como produtos 
(bens/serviços) ou processos novos ou significativamente 
melhorados (inclui o desenvolvimento de software)

� �

Em caso afirmativo, indique se a empresa realizou I&D durante 
o período de 2004 a 2006: 

Continuamente �

Ocasionalmente �

Aquisição externa de I&D 
(I&D Extramuros) 

As actividades mencionadas acima, mas executadas por outras 
empresas (incluindo outras empresas do grupo), ou por 
instituições de I&D públicas ou privadas e adquiridas pela 
empresa  

� �

Aquisição de maquinaria, 
equipamento e software 

Aquisição de maquinaria avançada, equipamento, hardware e 
software especificamente para produzir bens ou serviços novos 
ou significativamente melhorados ou implementar processos 
novos ou significativamente melhorados  

� �

Aquisição de outros 
conhecimentos externos 

Compra ou licenciamento dos direitos de patentes e/ou 
invenções não patenteadas, “know-how” ou outras formas de 
conhecimento, a outras empresas ou instituições  

� �

Formação 
Formação interna ou externa do pessoal da empresa 
especificamente destinada ao desenvolvimento e/ou à introdução 
de produtos ou processos novos ou significativamente 
melhorados  

� �

Actividades de Marketing 
Actividades de marketing orientadas para a introdução no 
mercado dos bens e serviços novos ou significativamente 
melhorados, incluindo estudos de mercado e campanhas de 
lançamento 

� �

Outros procedimentos Procedimentos e preparações técnicas para implementar 
produtos (bens/serviços) ou processos novos ou 
significativamente melhorados, não contemplados acima  

� �
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5.2 Estime o montante de despesa em cada uma das seguintes quatro actividades de inovação 
apenas para o ano 2006. (Deve incluir os custos de pessoal e investimentos relacionados. Os valores 
monetários devem ser todos em Euros).

� Atenção

Se a empresa não teve despesas com estas actividades em 2006, assinale na coluna “NÃO”.

 Euros Não 

I&D Intramuros (incluir despesas de investimento em edifícios e 
equipamentos específicos para I&D) ���������,00 �

Aquisição de I&D (I&D extramuros) ���������,00 �

Aquisição de maquinaria, equipamento e software (excluir
as despesas em equipamento para I&D) ���������,00 �

Aquisição de outros conhecimentos externos  ���������,00 �

Despesa total em inovação destas quatro categorias 
em 2006 ���������,00

5.3 Durante o período de 2004 a 2006 a empresa recebeu algum apoio financeiro público para 
actividades de inovação? (Inclui apoio financeiro sob a forma de benefícios fiscais, subsídios, empréstimos 
bonificados ou garantias bancárias. Exclui a investigação e outras actividades de inovação conduzidas inteiramente 
para o sector público por contrato).

Sim Não 

Administração Local ou Regional � �

Administração Central (incluindo Agências ou Ministérios, através dos programas do governo) � �

União Europeia (UE)  � �

Se sim, indique se a empresa participou no 6º Programa Quadro (2003-2006) da UE 
para I&D

� �

Outras fontes de financiamento público (descreva)  



CIS 2006 7

6.  Fontes de informação e cooperação para as actividades de inovação  

6.1 Durante o período de 2004 a 2006, qual o grau de importância das seguintes fontes de 
informação para as actividades orientadas para a inovação da empresa? (Identifique as fontes de 
informação que disponibilizaram informações úteis para novos projectos de inovação ou que contribuíram para a 
realização de projectos de inovação em curso).

� Atenção

Assinale "Não utilizada" se nenhuma informação foi obtida numa das fontes. 

Grau de importância  

Fontes de informação Alto Médio Baixo 
Não 

utilizada

Fontes 
Internas 

Dentro da própria empresa ou no grupo a que 
pertence

� � � �

Fornecedores de equipamento, material, 
componentes ou software

� � � �

Clientes ou consumidores  � � � �

Concorrentes ou outras empresas do mesmo 
sector   

� � � �

Fontes do 
mercado

Consultores ou empresas privadas de I&D  � � � �

Universidades, institutos politécnicos ou suas 
instituições de interface   

� � � �
Fontes 
institucionais Laboratórios do Estado ou outros organismos 

públicos de I&D  
� � � �

Conferências, feiras e exposições  � � � �

Revistas científicas e livros 
técnicos/profissionais  

� � � �Outras fontes 

Associações profissionais ou empresariais � � � �

6.2 Durante o período de 2004 a 2006, a empresa cooperou com outras empresas ou instituições 
no âmbito das actividades de inovação?  

A cooperação na área da inovação é a participação activa em projectos de inovação com outras empresas ou instituições 
não comerciais. A cooperação não implica que ambos os parceiros retirem benefícios comerciais. A simples contratação ao 
exterior, sem qualquer colaboração activa da empresa, não é considerada cooperação. 

Sim �

Não � � Passe para a questão 7.1 (pág. 8)
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6.3 Indique qual o tipo de parceiro com quem a empresa cooperou e a sua localização. 
(Escolha todos os que se aplicam)

Tipo de parceiro de cooperação Portugal Europa*
Estados

Unidos
Outros
países 

A. Outras empresas do grupo  � � � �

B. Fornecedores de equipamento, material, componentes ou 
software

� � � �

C. Clientes ou consumidores  � � � �

D. Concorrentes ou outras empresas do mesmo sector � � � �

E. Consultores, empresas privadas de I&D, associações 
empresariais e/ou Centros Tecnológicos  

� � � �

F. Universidades, institutos politécnicos ou suas instituições de 
interface  

� � � �

G. Laboratórios do Estado ou outros organismos públicos de 
I&D

� � � �

* Inclui os seguintes países da União Europeia (UE), EFTA, ou candidatos à UE: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Irlanda, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, 
Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia. 

6.4 Indique qual o tipo de parceiro de cooperação mais importante para as actividades de 
inovação da empresa?  

(da lista anterior escolha a letra correspondente)�

7.  Efeitos da inovação durante o período de 2004 a 2006 

� Atenção

Se a empresa não introduziu uma inovação de produto ou de processo (respondeu “NÃO” em todas as opções das 
questões 2.1 e 3.1) passe para a questão 8.1 (pág. 9). Caso contrário responda à questão seguinte (7.1) 

7.1 Qual o grau de importância de cada um dos seguintes efeitos das inovações nos produtos 
(bens/serviços) e/ou processos introduzidos pela empresa durante o período de 2004 a 
2006? 

Grau do efeito observado  

Alto Médio Baixo 
Não 

relevante 

Alargamento da gama de bens ou serviços � � � �

Entrada em novos mercados ou aumento da quota de 
mercado  

� � � �
Efeitos 
associados 
aos produtos 

Melhoria da qualidade dos bens ou serviços � � � �

Maior flexibilidade de produção ou de fornecimento 
de serviços  

� � � �

Aumento da capacidade de produção ou melhoria da 
prestação do serviço 

� � � �

Redução dos custos de trabalho por unidade 
produzida de bens ou serviços 

� � � �

Efeitos 
associados 
aos processos 

Redução do consumo de energia e de materiais por 
unidade produzida de bens ou serviços  

� � � �

Redução do impacte ambiental e/ou melhoria da 
saúde, higiene e segurança no trabalho  

� � � �
Outros efeitos 

Resposta a exigências legais  � � � �
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8. Factores que dificultaram as actividades de inovação (obstáculos à inovação) 

8.1 Durante o período de 2004 a 2006, alguma das actividades ou projectos de inovação da 
empresa foi:  

Sim Não 

Abandonada na fase de concepção � �

Abandonada após a actividade ou o projecto ter começado  � �

Seriamente atrasada  � �

� Atenção

A RESPONDER POR TODAS AS EMPRESAS. 

8.2 Durante o período de 2004 a 2006, qual o grau de importância dos seguintes factores para 
impedir as actividades ou projectos de inovação da empresa ou para influenciar a decisão de 
não inovar? 

Grau de importância  

Alto Médio Baixo 
Não 

relevante 

Insuficiência de capitais próprios ou do grupo 
a que pertence  

� � � �

Falta de financiamento de fontes externas  � � � �
Factores 
económicos 

Custos com a inovação demasiado elevados  � � � �

Falta de pessoal qualificado  � � � �

Falta de informação sobre tecnologia  � � � �

Falta de informação sobre os mercados  � � � �
Factores de 
conhecimento 

Dificuldade em encontrar parceiros para 
cooperação em projectos de inovação 

� � � �

Mercado dominado por empresas 
estabelecidas  

� � � �

Factores de 
mercado Incerteza na procura/mercado para os bens 

ou serviços novos  
� � � �

Desnecessário por já existirem inovações 
anteriores  

� � � �

Razões para 
não Inovar 

Desnecessário pela inexistência de 
procura/mercado para inovações  

� � � �
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9. Direitos de propriedade intelectual  

9.1 Durante o período de 2004 a 2006, a empresa efectuou algum: 

Sim Não Quantos 
(Nº)

Pedido de Patente � � ___

Pedido de Modelo de Utilidade � � ___

Registo de um Desenho Industrial � � ___

Marcas Registadas (Trademarks) � � ___

Direitos de Autor (Copyright) � � ___

Patente - Confere o direito exclusivo de exploração de uma invenção. Ao titular da patente é conferido o direito de 
impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a 
utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados.

Modelo de Utilidade - A mesma invenção pode ser objecto, simultânea ou sucessivamente, de um pedido de patente e 
de um pedido de modelo de utilidade. O pedido de Modelo de Utilidade corresponde a um procedimento administrativo 
mais simplificado e acelerado do que o das patentes. 
Se o objecto do modelo de utilidade for um produto, confere ao seu titular o direito de proibir a terceiros, sem o seu 
consentimento, o fabrico, a utilização, a oferta para venda, a venda ou a importação para estes fins do referido produto. 
Se o objecto do modelo de utilidade for um processo, confere ao seu titular o direito de proibir a terceiros, sem o seu 
consentimento, a utilização do processo, bem como a utilização ou oferta para venda, a venda ou a importação para estes 
fins, do produto obtido directamente por esse processo 

Marca Registada - Confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício 
de actividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para 
os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou 
serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor. 

Registo de Desenho Industrial - Confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilização por 
terceiros sem o seu consentimento. Esta utilização abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a 
importação, a exportação ou a utilização de um produto em que esse desenho foi incorporado, ou a que foi aplicado, bem 
como a armazenagem desse produto para os mesmos fins. 

Direito de Autor - Direito atribuído ao criador de uma obra intelectual, seja qual for o género desta ou a sua forma de 
expressão, que consiste na faculdade de reivindicar a autoria da obra e de assegurar a sua integridade e genuinidade, 
reagindo, designadamente, contra usurpações, plágios, mutilações ou deturpações, abrangendo igualmente direitos de 
carácter patrimonial. 
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10. Inovação organizacional  

Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócio da 
empresa (incluindo a gestão do conhecimento), na organização do trabalho ou nas relações externas, que não foi utilizado 
anteriormente pela empresa. Deverá ser o resultado de decisões estratégicas da gestão da empresa. Deve excluir as 
fusões ou aquisições, mesmo que tenham ocorrido pela primeira vez. 

10.1 Durante o período de 2004 a 2006, a empresa introduziu: 

Sim Não 

Novas práticas de negócio na organização do trabalho ou dos procedimentos (tal como 
a gestão da cadeia de fornecimento, reengenharia de negócio, “lean production”, gestão da 
qualidade, sistemas de educação/formação, etc.)

� �

Novos sistemas de gestão de conhecimento para um melhor uso ou troca de 
informação, conhecimento e práticas dentro da empresa ou para recolher e interpretar 
informação de fora da empresa 

� �

Novos métodos de organização do trabalho na distribuição de responsabilidades e na 
tomada de decisão (tal como o uso pela primeira vez de um novo sistema de responsabilização 
dos empregados, trabalho de equipa, descentralização, integração ou divisão de departamentos, etc.)

� �

Novos métodos na organização das relações externas com outras empresas ou 
instituições públicas (tal como a utilização pela primeira vez de alianças, parcerias, outsourcing ou 
subcontratação, etc.)

� �

� Atenção

Se respondeu “NÃO” em todas as opções, passe para a questão 11.1 (pág. 12), caso contrário prossiga. 

10.2 Quem desenvolveu essas inovações organizacionais?

(Seleccione apenas a opção mais adequada) 

Principalmente a empresa ou o grupo a que pertence  �

A empresa em cooperação com outras empresas ou instituições (incluindo consultores) �

Principalmente outras empresas ou instituições (incluindo consultores) �

10.3 Qual o grau de importância de cada um dos seguintes efeitos das inovações organizacionais 
introduzidas pela empresa, durante o período de 2004 a 2006? 

(Se a empresa introduziu diversas inovações organizacionais, faça uma avaliação global) 

Grau do efeito observado 

Alto Médio Baixo 
Não 

relevante

Redução do tempo de resposta às necessidades dos clientes ou 
dos fornecedores  

� � � �

Melhoria da qualidade dos bens ou serviços  � � � �

Redução dos custos por unidade produzida de bens ou serviços  � � � �

Aumento da satisfação dos empregados e/ou redução do rácio do 
número de empregados no Volume de Negócios  

� � � �

Melhoria na comunicação ou na partilha de informação � � � �
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11. Inovação de marketing

Uma inovação de marketing é a implementação de um novo conceito ou estratégia de marketing que difere 
significativamente dos métodos de marketing existentes na empresa e que não foi usado anteriormente. São consideradas 
as alterações significativas no design ou na embalagem do produto, na distribuição de produtos, na promoção de produtos 
ou na política de preços. Deve excluir as alterações sazonais, regulares ou outras de rotina nos métodos de marketing.

11.1 Durante o período de 2004 a 2006, a empresa introduziu algumas das seguintes inovações 
de marketing:

Sim Não 

Mudanças significativas no design ou na embalagem de bens ou serviços (deve excluir as 
mudanças que apenas alteram a funcionalidade ou a utilização do produto) � �

Novos meios de comunicação ou técnicas para a promoção de produtos (tal como o uso 
pela primeira vez de um novo meio de comunicação para publicidade, nova marca para alcançar 
novos mercados, introdução de cartões de fidelização, etc.)

� �

Novos métodos para a distribuição de produtos ou canais de vendas (tal como o uso pela 
primeira vez de franchising ou de licenças de distribuição, de vendas directas, novos conceitos na 
apresentação de produtos, etc.)

� �

Novos métodos na política de preços de bens ou serviços (tal como o uso pela primeira vez de 
preços variáveis segundo a procura, sistemas de descontos, etc.)

� �

� Atenção

Se respondeu “NÃO” em todas as opções, passe para a questão 12.1 (pág. 13), caso contrário prossiga. 

11.2 Quem desenvolveu essas inovações de marketing?

(Seleccione apenas a opção mais adequada) 

Principalmente a empresa ou o grupo a que pertence  �

A empresa em cooperação com outras empresas ou instituições (incluindo consultores) �

Principalmente outras empresas ou instituições (incluindo consultores) �

11.3 Qual o grau de importância de cada um dos seguintes efeitos das inovações de marketing 
introduzidas pela empresa, durante o período de 2004 a 2006? 

(Se a empresa introduziu diversas inovações de marketing, faça uma avaliação global) 

Grau do efeito observado 

Alto Médio Baixo 
Não 

relevante

Aumento ou manutenção da quota de mercado � � � �

Introdução de produtos em novos mercados ou em novos grupos 
de clientes 

� � � �

Aumento da visibilidade dos produtos ou do negócio � � � �

Melhoria da capacidade de resposta às necessidades dos clientes � � � �
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12. Práticas Ambientais e Controle de Qualidade (Preenchimento Opcional) 

12.1 Durante o período 2004 a 2006, a empresa introduziu alguma das seguintes práticas 
ambientais?

Sim Não 

Utilização de energias renováveis � �

Diminuição do consumo energético � �

Controlo e diminuição dos níveis de poluição � �

Outras /quais?  

12.2 Na empresa existe alguma secção/departamento encarregue de fazer o controlo de 
qualidade dos produtos? 

Sim � Em que fase:

Durante a produção �

Só no fim, antes da colocação no mercado �

Em ambas �

Não � A empresa costuma contratar esses serviços ao exterior? 

Sim �

Não �
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13.Informação económica e social sobre a empresa em 2004 e em 2006  

(Os valores monetários devem ser todos preenchidos em Euros)
2004 2006

13.1 Volume de Negócios ���������,00 ���������,00 

� Para Instituições de intermediação financeira: 
Instituições na divisão 671 da CAE Rev. 2.1 utilizar a Conta PCSB 82 
+Instituições na divisão 65 da CAE Rev. 2.1 Não é aplicável esta conta deve utilizar a “variável auxiliar” 

� Para Instituições de seguros Conta PCES: 70 
� Para as restantes empresas Conta POC: (71+72) 

13.2 Volume de exportações3 ���������,00 

13.3 Valor Acrescentado Bruto ���������,00 

� Para Instituições de intermediação financeira Conta PCSB: (Produção – custo intermédio) 
Produção: 80+82+83+ (81-81400-81401)+89-70-72 
Custo intermédio: 71+74+77 

� Para Instituições de seguros Conta PCES: Não aplicável 
� Para as restantes empresas Conta POC: (71+72+73+75) - (61+62+65) 

Pessoal ao serviço4 2004 2006 

13.4 Número total de pessoas ao serviço da empresa 
SOMA (13.5 + 13.6 + 13.7 + 13.8 + 13.9) ������ ������

13.5 Pessoal ao serviço que completou o 12º ano ou menos �����

13.6 Pessoal ao serviço com o grau de Bacharelato �����

13.7 Pessoal ao serviço com o grau de Licenciatura �����

13.8 Pessoal ao serviço com o grau de Mestrado ou MBA �����

13.9 Pessoal ao serviço com o grau de Doutoramento �����

Membros da Administração/ Direcção (preenchimento opcional) 2006

13.10 Número total de membros da Administração/ Direcção 
SOMA (13.11 + 13.12 + 13.13 + 13.14 + 13.15) ���

13.11 Membros da Administração/ Direcção que completaram o 
12º ano ou menos

���
13.12 Membros da Administração/ Direcção com o grau de 

bacharelato ���

13.13 Membros da Administração/ Direcção com o grau de 
licenciatura

���

13.14 Membros da Administração/ Direcção com o grau de Mestrado 
ou MBA

���

13.15 Membros da Administração/ Direcção com o grau de 
Doutoramento

���

13.16 Membros da Administração/ Direcção do sexo feminino ���

13.17 Membros da Administração/ Direcção com idades iguais ou 
inferiores a 45 anos

���

                                                    
3 As exportações de bens e serviços consistem nas transacções de bens e serviços (vendas, trocas directas, ofertas ou doações) de residentes para não residentes. 
4 Média anual. Se não for possível indicar a média anual, indicar os valores para o final de cada ano. O pessoal ao serviço inclui as pessoas que, no período de 

referência, participaram na actividade da empresa qualquer que tenha sido a duração dessa participação, nas seguintes condições: a) pessoal ligado à empresa 
por um contrato de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração; b) pessoal ligado à empresa/instituição, que por não estar vinculado por um 
contrato de trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou trabalho fornecido (por exemplo: proprietários/gerentes, familiares não 
remunerados, membros activos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/instituições que trabalharam na empresa/instituição sendo por esta 
directamente remunerados.
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14.Tempo despendido na realização do questionário 

14.1 Estime quanto tempo demorou a completar este questionário.
(deverá incluir o tempo despendido com a recolha de informação necessária para responder ao questionário) 

��� minutos 

Observações 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

O Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (GPEARI/MCTES) agradece a colaboração. 
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