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RESUMO 

 

As empresas buscam cada vez mais se tornarem, ou se manterem, competitivas no mercado. 

Um dos aspectos que favorecem a competitividade é o desenvolvimento e/ou a 

implementação de inovações. No entanto, poucas são as empresas na atualidade que possuem 

as competências e os recursos necessários para desenvolver/implementar inovações. Sendo 

assim, muitas delas têm buscado colaborar com outras organizações no intuito de fazer frente 

a este desafio. Dentre as organizações com as quais as empresas buscam colaborar estão as 

instituições de ensino superior (universidades). Estas possuem em seu corpo de colaboradores 

indivíduos com competências e capacidades necessárias para desenvolver/implementar 

inovações. Esta prática já existe nas universidades brasileiras, em alguns casos vinculada à 

projetos de pesquisa. No entanto, ainda é pouco conhecido o quanto das pesquisas 

desenvolvidas no âmbito acadêmico chega ao meio empresarial ou, mais especificamente, 

qual o grau de tangibilidade dessas pesquisas. Sendo assim, levanta-se a seguinte questão de 

pesquisa: Qual o grau de tangibilidade das pesquisas desenvolvidas pela Universidade, a partir 

do modelo de continuidade da P&D (R&D Continuum)? A partir desse questionamento se 

estabelece o objetivo principal do estudo que é identificar o grau de tangibilidade das 

pesquisas desenvolvidas na Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, no 

período de 2010 a 2015 a partir do modelo de continuidade da P&D (R&D Continuum). 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, com coleta de dados por meio de 

questionário, contendo 20 questões relacionadas diretamente ao objetivo, disponibilizado 

eletronicamente para todos os pesquisadores da UNICENTRO. A amostra, não probabilística, 

por adesão, ficou constituída de 68 questionários integralmente respondidos. Na análise dos 

dados, inicialmente foram apresentadas as características da amostra e a estatística descritiva 

das questões relacionadas ao objetivo do estudo, subdividida em quatro blocos (pesquisa 

básica; pesquisa aplicada; desenvolvimento, serviço técnico). Como destaque, percebe-se que 

as médias em relação a pesquisa aplicada e ao desenvolvimento são superiores à média da 

pesquisa básica, dando indícios de que se busca um resultado que tenha utilidade 

(aplicabilidade) pelo mercado e/ou pela sociedade. O passo seguinte nas análises consiste em 

definir uma métrica para mensurar o grau de tangibilidade dos resultados dos projetos de 

pesquisa. Para tanto, optou-se por atribuir uma nota a cada projeto, em cada bloco, a partir dos 

quartis em que se localiza cada projeto em função da média das variáveis do bloco. Assim, as 

notas viram de 0 (pouco propensão ao construto) até 3 (elevada propensão ao construto). A 

partir desta métrica, por meio da representação gráfica, percebe-se um bom número de 

pesquisas da amostra apresentam elevado grau de tangibilidade (notas 3 no bloco pesquisa 

aplicada e/ou no bloco desenvolvimento e/ou no bloco serviço técnico). Porém, como 

esperado de uma Universidade, também existe um número considerável de pesquisas básicas. 

Como contribuição teórica, este estudo aprofunda as análises no que se refere aos resultados 

gerados pelas pesquisas acadêmicas e, mais especificamente, no que se refere a tangibilidade 

destes resultados. Em termos práticos, a proposição de uma métrica para medir a tangibilidade 

é uma contribuição relevante, tanto que será apresentada a Universidade que demanda por 

uma solução neste sentido. 

Palavras-Chave: Tangibilidade da pesquisa, Colaboração Universidade-Empresa, 

Transferência de Tecnologia, Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). 
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ABSTRACT 

 

Companies increasingly  to become, or remain, competitive in the market. One of the aspects 

that do competitiveness is the development and / or implementation of innovations. However, 

there are few companies today that have the skills and resources needed to develop / 

implement innovations. Thus, many have sought to collaborate with other organizations in 

order to face this challenge. Among the organizations with which companies  to collaborate 

are higher education institutions (universities). These have in your  collaborators individuals 

with skills and abilities necessary to develop / implement innovations. This practice already 

exists in Brazilian universities, in some cases linked to research projects. However, it is still 

unclear how much of the research developed in the academic reaches the business world or, 

more specifically, the degree of tangibility of these surveys. So arises the following research 

question: What is the degree of tangibility of research conducted by the University, from the 

continuity model of R & D (R & D Continuum)? From this inquiry establishes the main 

objective of the study is to identify the degree of tangibility of research developed at the State 

University of the Midwest - UNICENTRO in the period 2010-2015 from the continuity model 

of R & D (R & D Continuum). This is a descriptive, quantitative research, with data 

collection through a questionnaire containing 20 questions related directly to the goal, made 

available electronically to all researchers UNICENTRO. The sample, not probabilistic for 

membership was composed of 68 fully completed questionnaires. In analyzing the data were 

initially presented the characteristics of the sample and the descriptive statistics of issues 

related to the purpose of the study, divided into four blocks (basic research, applied research, 

development, technical service). As a highlight, it is clear that the averages for applied 

research and development are higher than the average of basic research, giving evidence that 

seeking a result that has utility (obligatory) by the market and / or society. The next step in the 

analysis is to define a metric to measure the degree of tangibility of the results of research 

projects. Therefore, it was decided to assign a note to each project in each block, from the 

quartiles where is located each project according to the average of the block variables. Thus, 

the notes seen from 0 (little propensity to construct) to 3 (high propensity to construct). From 

this metric, through the graphical representation, it is noticed a good number of sample 

surveys have a high degree of tangibility (Notes 3 in the search block applied and / or 

development block and / or technical service pack). But, as expected of a university, there is 

also a considerable number of basic research. As theoretical contribution, this study deeper 

analysis with regard to the results generated by academic research, and specifically, with 

regard to leverage these results. In practical terms, the proposal of a metric to measure the 

tangibility is a significant contribution, both to be presented to the University that demand for 

a solution in this regard. 

Keywords: Tangibility research, Collaboration University-Industry Technology Transfer, 

Research & Development (R & D) 
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RESUMEN 

Las empresas buscan cada vez más a convertirseen, o se mantienen, competitiva enel 

mercado. Uno de los aspectos que favorecenlacompetitividad es eldesarrollo y / o 

implementación de innovaciones. Sin embargo, sonpocaslas empresas que hoytienenlas 

habilidades y recursos necesarios para desarrollar / implementarinnovaciones. Por lo tanto, 

muchoshan tratado de colaborar conotrasorganizacionesconelfin de hacer frente a este reto. 

Entre lasorganizacionesconlas que las empresas buscan colaborar soninstituciones de 

educación superior (universidades). Estostienenensucuerpo de colaboradores individuoscon 

habilidades y capacidades necesarias para desarrollar / implementarinnovaciones. Esta 

prácticaya existe enlas universidades brasileñas, enalgunos casos vinculados a proyectos de 

investigación. Sin embargo, todavía no está claro qué parte de 

lainvestigacióndesarrolladaenelámbito académico llega al mundo de losnegocios o, más 

específicamente, el grado de tangibilidad de estas encuestas. Así se plantealasiguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el grado de tangibilidad de lainvestigaciónllevada a cabo 

por laUniversidad, a partir del modelo de continuidad de la I + D (Investigación y Desarrollo 

Continuo)? A partir de esta investigación permita establecerel objetivo principal delestudio es 

identificar el grado de tangibilidad de lainvestigacióndesarrolladaenlaUniversidad Estatal 

delMedio Oeste - UNICENTRO enel período 2010-2015 a partir del modelo de continuidad 

de la I + D (Investigación y Desarrollo Continuo). Se trata de una investigacióndescriptiva, 

cuantitativa, conlarecogida de datos a través de uncuestionariocon 20 preguntas relacionadas 

directamenteconel objetivo, puesto a disposición por vía electrónica a todos los investigadores 

Unicentro. La muestra, no probabilística para laadhesión se componía de 68 cuestionarios 

completados ensutotalidad. Enelanálisis de losdatos se presentaron inicialmente las 

características de lamuestra y las estadísticas descriptivas de lascuestiones relacionadas conel 

objetivo delestudio, dividido encuatro bloques (investigaciónbasica, investigación aplicada, 

eldesarrollo, servicio técnico). Como punto culminante, es evidente que lospromedios para 

lainvestigación aplicada y eldesarrolloson más altos que la media de lainvestigación básica, 

dando evidencia de que labúsqueda de un resultado que tieneutilidad (obligatorio) por el 

mercado y / o lasociedad. El siguientepasoenelanálisis es definir una métrica para medir el 

grado de tangibilidad de los resultados de proyectos de investigación. Por lo tanto, se 

decidióasignar una nota a cada proyectoen cada bloque, a partir de loscuartiles donde se ubica 

cada proyecto de acuerdoconelpromedio de lasvariables de bloque. Por lo tanto, las notas 

visto desde 0 (pocapropensión a construir) a 3 (alta propensión a construyen). De esta métrica, 

a través de larepresentación gráfica, se observa unbuen número de encuestas por 

muestreotieneun alto grado de tangibilidad (Notas 3 enel bloque de búsqueda aplicados y / o 

bloquear eldesarrollo y / o paquete de servicio técnico). Pero, como era de esperar de una 

universidad, tambiénhayun número considerable de investigación básica. Como contribución 

teórica, elanálisis de este estudio más profundo conrespecto a los resultados generados por 

lainvestigación académica y, específicamente, enlo que respecta a aprovecharestos resultados. 

En términos prácticos, lapropuesta de una métrica para medir latangibilidad es una 

contribución significativa, tanto para ser presentado a laUniversidad que la demanda de una 

soluciónen este sentido. 

Palabras clave: InvestigaciónTangibilidad, Transferencia de 

TecnologíaColaboraciónUniversidad-Industria, Investigación y Desarrollo (I + D). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A colaboração Universidade-Empresa (U-E) desperta a atenção de pesquisadores do 

mundo todo, tanto do ponto de vista teórico como também do ponto de vista prático, uma vez 

que a economia do conhecimento traz forte influência para a geração de inovações nas 

organizações (DIAS; PORTO, 2013; TROTT, 2012;GARCIA et al., 2014). 

Nos países considerados em desenvolvimento, a colaboração U-E é uma oportunidade 

para a transferência de novas tecnologias desenvolvidas nas universidades para o setor 

produtivo, o que pode trazer benefícios para toda a sociedade. De acordo com Pereira et 

al.(2009), a universidade está vivendo seu momento mais significativo desde sua origem, no 

tratamento de pesquisas que envolvam inovação para o mercado (PEREIRA et al., 2009). 

A inovação para o mercado precisa ser direcionada a todas as organizações. Porém, 

empresas de pequeno e médio porte (PMEs) têm dificuldade para estruturar atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) ou para transferir tecnologia em projetos envolvendo 

inovação. Isso gera a necessidade de recorrerem a fontes externas, dentre as quais as 

universidades surgem como opção (BENEDETTI; TORKOMIAN, 2010; OCDE, 2005). 

De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005), as PMEs no Brasil ainda encontram 

dificuldades em conseguir fundos de financiamentos junto ao governo, o que, aliado a 

dificuldade em desenvolver P&D, gera baixo potencial para firmar bons contratos com 

fornecedores e consumidores. Assim sendo, não conseguem competir de igual para igual num 

mercado tão concorrido como o de hoje. Além da dificuldade com financiamentos, pesquisa e 

infraestrutura em geral, é preciso oferecer recursos humanos qualificados em todas as áreas, 

afim de fortalecer a estrutura de produção das empresas em nosso país (PEREIRA et al., 

2015). 

No Brasil, a Lei da Inovação (Lei n°. 10.973, 2004) trouxe um avanço significativo 

para a transferência de tecnologia (TT), uma vez que determina que as Instituições Científicas 

e Tecnológicas (ICT´s) tenham seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), ou em 

associação a outra ICT. Esse aspecto estabelece alguns incentivos que fortalecem a interação 

entre estas e com empresas (PEREIRA et al., 2009; STAL; FUJINO, 2005; DIAS; PORTO, 

2013).A Lei da Inovação preocupa-se com a capacitação e autonomia tecnológica do país e, 

sendo assim, estabelece medidas de incentivo à pesquisa científica e pesquisa tecnológica no 

ambiente produtivo, a fim de se estimular a competitividade das empresas do que se traduz 

em inovação (STAL; FUJINO, 2005; DIAS;PORTO, 2013). 
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Então, no que consiste a transferência de tecnologia (TT)? Para Gusberti et al.(2014), 

a transferência de tecnologia tratada aplicação de conhecimentos e competências advindo da 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), promovida pela colaboração entre universidade-empresa, 

para empresas receptoras. Para Dias e Porto (2013), a TT pode ser entendida como a aquisição 

externa formal de invenções desenvolvidas pelas universidades no setor produtivo. 

A fim de aproveitar ao máximo o processo de transferência de tecnologia, as 

organizações se previnem no sentido de identificar resistências aos processos de 

transferências de inovações, de forma que os ambientes se comportem como plataformas 

motivadoras e apoiem o planejamento, controle e, consequentemente, a exploração dos 

resultados da transferência e também da P&D (OLIVEIRA, 2010). 

Transferência de tecnologia é um processo complexo e que envolve muitas variáveis e 

interações (BROSTRÖM; LÖÖF, 2008). Para Trott (2012), a TT ocorre de diversas formas. 

Uma variedade de modelos de transferência de tecnologia vem sendo utilizada pelo menos 

nos últimos 20 anos. Essas técnicas incluem modelos de licenciamento, criação de parques 

científicos tecnológicos, agências intermediárias e também se pode ser destacado o modelo de 

transferência paterna de conhecimento (KTP – Knowledge Transfer Relationship) (TROTT, 

2012). Os KTP são modelos criados a fim de tornar a transferência de tecnologia um meio 

eficiente para a criação de inovações nas empresas. 

Trott (2012) destaca a colaboração U-E como um meio altamente eficaz para o 

desenvolvimento de novos produtos e inovações no mercado, uma vez que, como 

característica geral, as organizações não costumam desenvolver departamentos de P&D e, 

assim sendo não conseguem inovar para o mercado. Quando o projeto desenvolvido em 

colaboração entre U-E alcança o mercado, ocorre o processo de transferência propriamente 

dito, no qual o produto final dessa colaboração pode ser verificado por empresas receptoras. É 

nesse momento que ele ganha tangibilidade junto ao mercado (TROTT, 2012). 

É preciso que os resultados obtidos por meio do processo de transferência de 

tecnologia de pesquisas desenvolvidas na universidade sejam realmente aproveitados pelo 

mercado para a criação de novos produtos/processos. Stal e Fujino (2005) destacam que o país 

com mais alta taxa per capita de recursos aplicados em P&D, a Suécia, possui elevado índice 

de produção científica, porém péssimo desempenho na cooperação com a indústria. 

Os projetos desenvolvidos nas universidades, sem distinção entre pesquisadores, 

abordam desde empresas de pequeno e médio porte, como grandes empresas e indústrias. 

Existe uma vertente da literatura que considera a possibilidade de que a transferência de 
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tecnologia das universidades para a indústria pode aumentar o crescimento nacional e regional 

(BROSTRÖM; LÖÖF, 2008). 

Tendo em vista essas e outras questões, o propósito deste estudo baseia-se em analisar 

qual o grau de tangibilidade dos resultados das pesquisas da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste - UNICENTRO, pesquisas estas oriundas da colaboração U-E, com a finalidade 

de transferência de tecnologia. Ou seja, analisar se as pesquisas da universidade se traduzem 

em produtos e processos que possuam conceitos tangíveis e que possivelmente possam ser 

transferidos para o mercado. 

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Dentre os modelos que estabelecem as fases de desenvolvimento e continuidade da 

P&D destaca-se o R&D Continnum (Continuidade da P&D) desenvolvido por Paul Trott em 

seu livro Inovation Management and New Product Development (TROTT, 2012). O modelo 

R&D Continnum sugere que, dentre as fases de desenvolvimento da P&D, consegue-se 

estabelecer forte relação com a tangibilidade do produto dessa pesquisa e assim perceber se a 

pesquisa o aproxima do mercado, trazendo possibilidades de transferência de tecnologia. 

O autor define como componentes da linha da continuidade da P&D algumas 

classificações de tipos de pesquisa, tais como: pesquisa básica, pesquisa aplicada, 

desenvolvimento e serviços técnicos (TROTT, 2012). Essa sequência se inicia com o 

desenvolvimento dos conhecimentos e conceitos do produto, no qual o nível de tangibilidade 

é baixo e o nível de pesquisa é básico. Na medida em que a P&D cresce, aumenta o grau de 

tangibilidade do produto, passando para pesquisa aplicada. Na sequência, está a fase de 

desenvolvimento e então a de serviços técnicos, quando se pode verificar o maior grau de 

tangibilidade do produto. 

Parte-se do pressuposto de que a cooperação Universidade-Empresa confere 

capacidade às empresas de aumentar seu aprendizado e inovar (BROSTRÖM; LÖÖF, 2008). 

Dessa forma, levanta-se a seguinte questão de pesquisa: Qual o grau de tangibilidade das 

pesquisas desenvolvidas pela Universidade, a partir do modelo de continuidade da P&D 

(R&D Continuum)? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

A partir do problema definido na seção anterior, o objetivo geral deste estudo é 

descrito como: identificar o grau de tangibilidade das pesquisas desenvolvidas na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, no período de 2010 a 2015a partir 

do modelo de continuidade da P&D (R&D Continuum). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral proposto, também são definidos alguns objetivos 

específicos: 

a. Propor uma métrica para medição do grau de tangibilidade da pesquisa científica, a 

partir do modelo R&D Continuum; 

b. Mensurar o grau de tangibilidade da pesquisada UNICENTRO, por meio de 

pesquisas institucionalizadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPESP), no período de 2010 a 2015; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

  

Entende-se a transferência de tecnologia como alicerce da construção da inovação para 

as empresas. Uma vez que as organizações apresentam dificuldades em desenvolver 

programas de P&D internos, as universidades representam o papel de prover inovações para o 

mercado (DIAS; PORTO, 2013; TROTT, 2012; PEREIRA et al., 2009; GARCIA et al., 

2014). 

A transição de uma sociedade industrial para uma baseada no conhecimento e na 

informação tem trazido grandes mudanças para o ambiente social e organizacional (PEREIRA 

et al., 2009). Se o saber é produzido nas universidades, espera-se que estas desempenhem 

papel para que o conhecimento chegue até as organizações. No entanto, a P&D desenvolvida 

nas universidades por vezes não consegue alcançar o mercado, não são todas as pesquisas 

desenvolvidas que trazem tangibilidade de produto suficientes para correspondera 
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expectativas do consumidor. Sendo assim, não conseguem desenvolver-se por meio de 

transferência (TROTT, 2012). 

Depois de realizada pesquisa em diversas bases de dados, em busca de estudos que 

aliassem a teoria baseada na tangibilidade do produto com a continuidade da P&D, não foi 

possível encontrar algo que trouxesse uma comparação desse gênero. Dessa forma, destaca-se 

o modelo baseado na teoria de Paul Trott (2012).Estudos nesse contexto podem orientar as 

estratégias de desenvolvimento de P&D nas universidades, promovendo a colaboração U-E, 

uma vez que se verifica por meio de estudos paralelos, a exemplo de Segatto-Mendes (2007), 

que a colaboração pode ser de grande importância para o desenvolvimento de inovações para 

o mercado. 

De acordo com o modelo R&D Continnum, definido por Trott (2012), para que as 

organizações consigam ser beneficiadas pelas pesquisas desenvolvidas nas universidades, faz-

se necessário que a P&D das universidades alcancem tangibilidade suficiente em seus 

resultados e assim sejam absorvidas pelo mercado. Nesse sentido, tem-se o desafio de 

desenvolver a P&D na universidade para que esta consiga atratividade real. 

A transferência tecnológica entre universidades e empresas é um tema amplamente 

discutido, porém ainda existe um longo caminho a ser percorrido (GARCIA et al., 2014). 

Quando se trata de transferência de tecnologia, é preciso que se saiba que se trata de um 

evento composto por várias fases, tanto por parte das organizações como pelas universidades. 

Há de se ter primeiramente o reconhecimento da relação que permeia esses dois lados entre 

necessidade e oportunidade e, somente então, desenvolver a estratégia que mais trará 

benefícios em relação à criação de aprendizagem e conhecimento (FREITAS, 2012). Dessa 

forma, a pesquisa acadêmica torna-se um insumo de grande importância para se criar 

inovação nas organizações (GARCIA et al., 2014). 

A pesquisa justifica-se na UNICENTRO, tendo em vista a possibilidade de a 

Universidade Estadual do Centro-Oeste criar uma métrica para a mensuração de suas 

pesquisas em função de seu grau de tangibilidade. A UNICENTRO está instalada na região 

Centro-Sul do estado do Paraná, atendendo a mais de 50 municípios em sua abrangência. 

Compreende uma população de mais de 1 milhão de habitantes, para os quais oferece 

oportunidade de formação superior em nível de graduação, especialização stricto e lato sensu, 

além de cursos de extensão universitária. A universidade possui uma Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação (PROPESP), que tem o objetivo de assegurar condições para o 

fortalecimento da pesquisa e pós-graduação com qualidade e relevância para o 
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desenvolvimento sustentável da ciência, tecnologia e inovação, o que constitui um amplo 

campo para a pesquisa deste estudo.  

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, além desta introdução. No capítulo 

II, é desenvolvido o referencial teórico com o objetivo de abordar a revisão da literatura 

necessária para o desenvolvimento do estudo. O capítulo III apresenta a abordagem 

metodológica, como a identificação das características do estudo e as técnicas e instrumentos 

de pesquisa utilizados. No capítulo IV é detalhada a pesquisa e a análise dos resultados 

obtidos. Por fim, no capítulo V são apresentadas as considerações finais, contribuições do 

estudo, limitações e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na primeira parte deste capítulo, item 2.1, apresenta-se a definição de inovação e 

colaboração para inovação sob o ponto de vista de diversos autores selecionados para este 

estudo. No item 2.2 são abordadas as características da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

como ela se dá nas organizações e na universidade. Já no item 2.3 são definidos os conceitos 

de Transferência de Tecnologia (TT), bem como a forma que se processa e os principais 

modelos em que se apresenta.  

Para o desenvolvimento do referencial teórico, utilizou-se de pesquisa bibliográfica de 

produção científica de pesquisadores nacionais e internacionais nas plataformas SPELL 

Scientific Periodicals Electronic Library, Periódicos Capes, SCIELO, levantando 

informações em teses, dissertações e artigos A1, A2, B1 e B2, utilizando as palavras-chave de 

pesquisa: “Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)” e “Transferência de Tecnologia”. 

 

2.1 INOVAÇÃO E COLABORAÇÃO PARA INOVAÇÃO 

 

A inovação tecnológica é vista como uma das responsáveis pelo crescimento 

econômico global. Nesse sentido, tem-se a inovação como motor do crescimento e tema 

central de debates e discussões por diversos teóricos (TROTT, 2012; FREEMAN, 1984; 

SCHUMPETER, 1982). “Ela também resultou em maior competição internacional e em 

novas formas de organização para lidar com cadeias de fornecimento global” (OCDE, 2005, 

p. 15). Freeman (1984) cita que o crescimento econômico e o emprego são reflexos da 

capacidade e iniciativa dos empresários que, apoiados nas descobertas de cientistas e em 

inventores com as inovações, criaram oportunidades totalmente novas para o mercado. 

As empresas inovam para buscarem produtividade e o desenvolvimento econômico se 

dá pela inovação - pois o desenvolvimento de um novo produto traz mudança de desempenho 

- e não pela busca de nova demanda para produtos existentes ou redução de custos (OCDE, 

2005). A economia tem mais a crescer com o desenvolvimento de novos produtos do que com 

a alteração de preços de produtos já existentes (TROTT, 2012). 

De acordo com Schumpeter (1982, p. 48), “[...] é o produtor que, por via de regra, 

inicia a mudança econômica, e os consumidores são educados por ele, se necessário. São, por 

assim dizer, ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro 

daquelas que tinham o hábito de usar”. Uma vez que os produtores que compõe o mercado 
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impulsionam novos produtos, os consumidores por sua vez demandam também outros novos 

produtos e serviços, fazendo com que as organizações precisem se adaptar a novas exigências. 

Essas exigências representam maior possibilidade de desenvolvimento econômico, 

fruto da capacidade de as empresas gerarem inovações e desenvolverem novos produtos, 

buscando a criação de demanda e o atendimento de demandas já existentes no mercado. “As 

empresas podem também aumentar a demanda em virtude da diferenciação de produto, 

objetivando novos mercados e influenciando a demanda por produtos existentes.” (OCDE, 

2005, p. 37). 

As diferentes taxas de crescimento das indústrias resultam do processo de inovação 

que se desenvolvem nos diversos segmentos do mercado. Dessa forma, têm-se indústrias que 

declinam enquanto outras crescem rapidamente. Indústrias intensivas nesse segmento 

constituem aquelas que mais investem em pesquisa, desenvolvimento e inovações, e somam 

no segmento das que crescem rapidamente, como é o caso das indústrias eletrônicas, de 

medicamentos, de instrumentos científicos, de materiais sintéticos. Estas possuem alta taxa de 

crescimento e alto fluxo de inovações técnicas (FREEMAN, 1984). 

As novas tecnologias e a inovação têm muito a contribuir para o crescimento das 

empresas e também para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Assim sendo, as 

organizações são pressionadas pelo mercado a criar um perfil inovativo. Dessa forma, 

favorecem a economia, uma vez que impulsionam não só outras empresas a também inovar, 

como criam novas demandas no mercado, estimulando o consumo desses novos produtos. 

De acordo com Trott (2012, p. 15), “[...] o processo de conversão de pensamentos 

intelectuais em um novo e tangível artefato (em geral, um produto ou processo) é uma 

invenção”. A invenção é o desenvolvimento de um conceito novo, nunca utilizado para 

determinado processo ou que componha determinado ou novo produto, porém estes não 

constituem absolutamente nenhuma aplicabilidade comercial. São nesses casos em que a 

ciência e a tecnologia, em algumas das vezes, têm um papel decisivo. “A concepção de ideias 

novas, é um ponto de partida para inovação.” (TROTT, 2012, p. 15). 

Tais inovações podem se dar pelo desenvolvimento de novos produtos ou pela criação 

de novos processos. De acordo com Brasil, Nogueira e Forte (2011), a inovação também pode 

se dar pelo processo, com a descoberta de novos métodos de produção, sem que 

necessariamente se modifique o projeto dominante do mercado. Ela ainda pode se dar pela 

abertura de novos mercados, nova localidade ou região, onde ainda não seja comercializado 

determinado produto ou serviço, o que, para esse novo mercado, trata-se de inovação. 
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A inovação por processo se dá principalmente na área de serviços. Para Trott (2012, p. 

496), “Na área de serviços, frequentemente não é possível distinguir inovação de processo de 

inovação de produto, devido à produção e ao consumo de serviços serem simultâneos”. Nesse 

setor, as inovações se dão principalmente em processo. 

O Quadro 1 apresenta linhas de pensamentos de autores importantes para este estudo 

na conceituação de inovação. 

 

Quadro 1: Linha de pensamento dos autores sobre o conceito de inovação 

Linha de pensamento, conceito inovação Autor 

Gestão do pensamento sobre a concepção de 

novas ideias.  

Trott (2012). 

Acúmulo de conhecimento por meio do 

aprendizado e da interação. 

Manual de Oslo (OCDE, 2005). 

Processo de mudança simultâneo envolvendo 

atividades internas e externas a empresa. 

Tigre (2006). 

O mercado encontra-se em equilíbrio até o 

surgimento de uma inovação que altere as 

condições prévias de equilíbrio. 

Schumpeter(1982) 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

A linha de pensamento desses autores discorre sobre o conceito de inovação como um 

esforço de toda a empresa em gerar novo aprendizado para a organização e que envolva as 

atividades organizacionais. 

Quer seja inovação em produto, quer seja em processo, Freeman (1977 apud TIGRE, 

2006), define a taxonomia das mudanças tecnológicas, conforme apresentada no Quadro 2, 

caracterizando as inovações de acordo com o tipo de mudança que representam e suas 

características. 

 

Quadro 2: Taxonomia das mudanças tecnológicas 

Tipo de mudança Características 

Incremental Melhoramentos e modificações cotidianas. 

Radical Saltos descontínuos na tecnologia de produtos e 

processos. 

Novo sistema tecnológico Mudanças abrangentes que afetam mais de um setor e 

dão origem a novas atividades econômicas. 

Novo paradigma tecnoeconômico Mudanças que afetam toda a economia envolvendo 

mudanças técnicas e organizacionais, alterando produtos 

e processos, criando novas indústrias e estabelecendo 

trajetórias de inovações por várias décadas. 

Fonte: Freeman (1977apud TIGRE, 2006, p. 74). 
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As mudanças incrementais proporcionam melhoramentos e modificações cotidianas. 

Essas mudanças são responsáveis por pequenas alterações realizadas no processo de como o 

produto ou o serviço é ofertado. As inovações radicais representam a oferta de um novo 

produto ou serviço, proporcionando saltos descontínuos de tecnologia, ou seja, o novo 

produto representa a descontinuação do antigo no mercado. Já o tipo de mudança que envolve 

um novo sistema tecnológico é representado por alterações que afetam mais de um setor da 

economia, dando origem a novos mercados. Por fim, as inovações podem ocorrer por um 

novo paradigma tecnoeconômico, no qual, para se introduzir tal inovação, faz-se necessária a 

criação de novas indústrias com mudanças técnicas e organizacionais, as quais perduram por 

décadas (FREEMAN, 1977 apud TIGRE, 2006). 

Tendo definidos os tipos de inovação acima, é imprescindível agora definir as fontes 

para a inovação, ou seja, de onde nascem os estímulos para que as empresas gerem novos 

processos e desenvolvam novos produtos. As fontes para inovação podem advir do mercado 

ou então das próprias organizações. É o que comentam Cassiolato e Lastres (2005, p. 35): 

 

Geralmente a discussão sobre as fontes mais importantes de inovação polarizava-se 

entre aqueles que atribuíam maior importância ao avanço do desenvolvimento 

científico (sciencepush) e os que destacavam a relevância das pressões da demanda 

por novas tecnologias (demandpull).  

 

A mudança tecnológica é impulsionada pela necessidade dos usuários e consumidores 

ou então de forma autônoma. Os consumidores representam relevante papel para o 

desencadeamento de um processo de inovação nas organizações (demandpull). Muitas 

empresas adotam um perfil para tentar entender primeiramente as necessidades de seus 

clientes ou de um mercado para então posicionar suas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), no sentido de desenvolver produtos e serviços que venham a ser consumidos por esse 

mercado (CASSIOLATO; LASTRES, 2005; TRIGRE, 2006; FREEMAN, 1984). As 

demandas têm então, papel fundamental para a inovação, ou seja, criam-se expectativas sobre 

produtos e estes são reproduzidos pelo mercado no sentido de atender essas expectativas. 

A inovação é composta de um conceito amplo que alia concepção tecnológica, somado 

à invenção técnica e à exploração comercial (TROTT, 2012). “A inovação é vista como um 

processo dinâmico em que o conhecimento é acumulado por meio do aprendizado e da 

interação” (OCDE, 2005, p. 41). A respeito do conceito apresentado no Manual de Oslo, 

Tigre (2006) ainda comenta, “[...] o Manual de Oslo não encara a inovação como apenas uma 

fonte de ideias, mas principalmente como um solucionador de problemas” (TIGRE, 2006, p. 

87). Refletindo as ideias dos autores, tem-se novamente a referência de Trott (2012, p. 15) 
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sobre o conceito de inovação, o qual cita como sendo “[...] a gestão de todas as atividades 

envolvidas no processo de geração de ideias, desenvolvimento de tecnologias, fabricação e 

marketing de um produto novo (ou aperfeiçoado) ou de um processo de fabricação ou 

equipamento”. 

 Tendo em vista a visão de inovação como propulsor do crescimento econômico global, 

e sua capacidade na geração de conhecimento, desenvolvimento de novos produtos ou 

processos que, por sua vez, possam atingir o mercado de forma incremental ou radical, surgea 

necessidade de gerar inovações para o mercado nacional. Dessa forma, as universidades 

desempenham papel importante uma vez que são fontes de conhecimento e podem contribuir 

de forma maciça nesse processo. 

 No Brasil, nas últimas duas décadas, o Governo dispendeu muitos esforços no sentido 

de promover a inovação no país. Esses esforços estão concentrados em diversas áreas, porém 

principalmente no fortalecimento da estrutura de financiamento à Pesquisa e 

Desenvolvimento (PEREIRA et al., 2014). 

Pereira et al.(2014), em recente estudo divulgado sobre o ensino da inovação na 

formação do administrador brasileiro, destaca que, além da capacidade de criação de produtos 

de alto conteúdo tecnológico, é também preciso oferecer recursos humanos qualificados em 

todas as áreas da atividade pública e privada. Dessa forma, tem-se a integração da 

universidade com o objetivo de fortalecer a estrutura de produção, para que a empresa possa, 

com mais eficiência, fazer a comercialização de novos produtos e a abertura de novos 

mercados. 

Novelli e Segatto-Mendes (2012) apresentam um modelo conceitual que auxilia no 

entendimento do fenômeno de cooperação universidade-empresa (U-E) em parques 

tecnológicos e destacam a cooperação U-E como forma de gerar inovação. Plonski (1994, p. 

364), importante estudioso dessa área, define a cooperação U-E como sendo um “[...] 

importante modelo de arranjo interinstitucional entre organizações [...]”, que por meio da 

interação pode promover vínculos intensos em programas de pesquisas coorporativas.  

Para Novelli e Segatto-Mendes (2012), “Apesar dessa discussão, em nível nacional 

ainda se carece de estudos que apresentem evidências empíricas dessas mudanças e de suas 

implicações no processo de cooperação U-E”. 

No Brasil, a inovação começou a ganhar espaço a partir da Lei de inovação (Lei n°. 

10.973, 2004), a qual trouxe um avanço importante. Isso porque determina que as ICT´s – 

Instituições Científicas e Tecnológicas tenham seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica 
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(NIT), em associação a outra ICT (PEREIRA et al., 2009; STAL; FUJINO, 2005; DIAS; 

PORTO, 2013).De acordo com Vetoratto (2008), a Lei da Inovação brasileira se origina na lei 

francesa “Loisurl’innovationetlarecherche 1999 – França”, e o primeiro projeto de lei foi 

apresentado por Roberto Freire, na época senador da República, no ano de 2002. Dentre os 

principais objetivos da Lei da Inovação, destaca-se o de “[...] superar um equívoco cultural 

brasileiro que incumbiu somente às universidades toda a responsabilidade pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico do país, enquanto, aos setores de produção caberia 

apenas incorporar e usufruir do conhecimento produzido” (VETORATTO, 2008, p. 5). 

O “equívoco cultural” citado pelo autor pode ser observado quando se verificam 

estudos demonstrando a baixa eficiência do Brasil em promover inovações por meio do 

desenvolvimento de pesquisas, sem o auxílio das universidades. Ainda para Vetoratto (2008), 

em outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, vê-se o desenvolvimento científico e 

tecnológico atrelado às relações entre sociedade e empresa com as universidades, por meio de 

ações que objetivam solucionar os anseios da sociedade. 

A Lei da Inovação promove, principalmente, estímulos à construção de ambientes 

especializados e cooperativos de inovação (art. 3º ao art 5º), estímulos à participação das 

ICT´s no processo de inovação (art. 6º ao art. 18º), estímulo à inovação nas empresas (art. 19ª 

ao art. 21º), além de estímulos ao inventor independente (cap. V) (BRASIL, 2004). 

A partir de 2004, várias leis foram promulgadas buscando o desenvolvimento do 

mercado em relação à inovação, bem como a promoção da P&D nas organizações. Destaca-

se, além da já citada Lei da Inovação, a reformulação da Lei da Informática
1
 (nº 11.077, de 

30/12/2004), a Lei da Biossegurança
2
 (nº 11.105 de 24/03/2005) e a Lei do Bem

3
 (nº 11.196 

de 21/11/2005) (CALZOLAIO, 2011).Essas ações dos legisladores na promulgação de leis 

que visem o desenvolvimento das inovações e os incentivos às empresas são vistos como 

apoio importante do governo ao desenvolvimento da pesquisa no mercado. 

 

2.2 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) 

 

                                                           
1
 Tem por objetivo aumentar gastos de P&D nas empresas do setor de Tecnologia da informação. As empresas 

recebem redução de IPI e devem investir um percentual de seu lucro em P&D (CALZOLAIO, 2011). 
2
Viabiliza a pesquisa com organismos geneticamente modificados e com as chamadas células-tronco 

(CALZOLAIO, 2011). 
3
Traz uma série de apoios que resultam em redução de impostos à produção industrial. Não trata apenas de 

incentivo fiscal à inovação, mas também de outros temas importantes para o desenvolvimento econômico 

(CALZOLAIO, 2011). 
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A visão tradicional das organizações sobre a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) não 

é muito positiva, uma vez que é vista tradicionalmente como um departamento que gera mais 

custos e traz menos resultados do que é esperado pelos gestores. A P&D comumente é 

considerada como um processo que desenvolve pesquisas para os departamentos de 

engenharia e as transferem para a produção. (TROTT, 2012). O problema é que, nesse caso, 

não são cem por centro das pesquisas que se transformam em produtos e atingem o mercado 

(TROTT, 2012). 

A P&D é um insumo importante para as empresas, porém ela não é a única 

responsável pelos esforços das empresas e governos para a inovação, existem outras formas 

que também se relacionam com a capacidade de inovar, como por exemplo, o aprendizado 

organizacional (OCDE, 2005).  

No pensamento moderno, de acordo com Santos e Pinheiro (2011, p. 1465), “[...] 

investir em P&D é quase que uma imposição, vista como uma condição sinequa non ao 

domínio das tecnologias necessárias ao desenvolvimento econômico e social”. Ao contrário 

do pensamento tradicional, no cenário atual se faz necessário obter domínio de novas 

tecnologias, a fim de transpor desafios naturais do mercado, como a competitividade, e tornar-

se competitivo. 

Observa-se que são as atividades de P&D que demonstram estreita relação entre as 

atividades internas da organização e a aquisição de conhecimento externo para desenvolver 

inovações e assim alcançar benefícios no mercado (PETRUZZELLI, 2009). 

Çelikel(2009) define pesquisa e desenvolvimento como uma abordagem sistêmica 

para gerar novos conhecimentos e ela pode envolver tanto novas ciências como ciências 

antigas para produzir um novo produto. O conceito básico da P&D refere-se à atividade de 

investigação dedicada a aumentar o conhecimento das organizações para a criação de novos 

ou melhores produtos (OCDE, 2005; TROTT, 2012). 

Para Trott (2012), as universidades representam importante papel no desenvolvimento 

de pesquisas que no futuro poderão gerar inovações em melhorias de produtos / processos ou 

desenvolvimento de novos produtos / processos para o mercado. Por meio da Figura 1, Trott 

(2012), representa o envolvimento da universidade e indústria nos tipos de pesquisa. 
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Figura 1: Classificação de áreas de ênfase em pesquisa na indústria e nas universidades 

 
Fonte: Trott(2012, p. 274) 

 

Os principais esforços das pesquisas universitárias concentram-se na pesquisa básica, 

a fundamental. Nessa fase, vê-se uma pequena participação da indústria, que na Figura 1, 

representa todo o mercado. Nota-se que a pesquisa aplicada requer maior atenção do mercado, 

sendo necessária, nessa etapa, maior participação da indústria. No desenvolvimento de 

produto há a participação relevante da indústria, e a participação da universidade compreende 

uma etapa específica destinada a serviços técnicos de assessoria e consultoria. Assim, a 

colaboração universidade-empresa (U-), no desenvolvimento da P&D compreende uma troca 

de aprendizado importante, que gera rico aprendizado tanto para as organizações como para o 

mercado. 

As operações de P&D são compostas por diferentes formas. Para Nobelius (2002), 

Çelikel (2009), Trott (2012) e Buckland apud Segatto-Mendes (2001), elas são divididas em: 

pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento e serviço técnico. 

A pesquisa básica realizada com ciência básica é desenvolvida usualmente em 

laboratórios de universidades e grandes organizações. Normalmente tem como resultado 

descobertas científicas e o produto dessas pesquisas é a elaboração de artigos científicos para 

periódicos (BUCKLAND, apud SEGATTO-MENDES, 2001; TROTT, 2012). Para Nobelius 

(2002), pesquisa básica é uma investigação fundamental. Trata-se de um trabalho teórico 

realizado para adquirir principalmente conhecimento sobre fenômenos subjacentes sem 

qualquer aplicação ou utilização previstas. 

Dessa forma, a pesquisa básica se aplica também na relação existente entre U-E, sendo 

a participação das empresas existentes e as demandas promovidas pelos consumidores pontos 

de partida importantes para sua realização. De acordo com Çelikel (2009), especialmente na 
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pesquisa básica, em que as investigações aplicadas são principalmente em conhecimentos e 

conceitos, o desenvolvimento dos produtos é menos tangível nessa fase. 

Conforme pode ser verificado no quadro 3, a pesquisa básica tem por finalidade 

entender o desconhecido e prover novos conhecimentos para serem avaliados e apresentados a 

outros grupos científicos (BUCKLAND, apud SEGATTO-MENDES, 2001). 

Quadro 3: Tipos de atividades de P&D e alguns critérios de distinção 
DENOMINAÇÃO PESSOAS LUGAR FINALIDADE PROCESSO RESULTADOS 

PESQUISA BÁSICA 

Pesquisa Fundamental 

Pesquisa Pura 
Pesquisa Exploratória 

Pessoas 

criativas, 

curiosas e 
motivadas pela 

tradição 

científica 

Universidades, 

fundações, 

laboratórios 
governamentais e 

laboratórios de 

algumas 
indústrias 

Entender o 

desconhecido e 

prover novos 
conhecimentos 

Investigar novos 

fenômenos 

científicos, 
descobrir segredos 

da natureza e 

verificar teorias do 
mundo físico 

Teorias ou 

conhecimentos a 

serem divulgados, 
apresentados ou 

avaliados por 

outros grupos 
científicos 

PESQUISA 

APLICADA 

Pesquisa Tecnológica 

Pesquisa Dirigida 

Pessoas 

criativas, 
curiosas e 

orientadas para 

as necessidades 
do mercado 

Laboratórios da 

indústria, da 
universidade, do 

governo e 

comerciais 

Explorar as 

possibilidades 
práticas de criar 

novos 

produtos/processos 
para satisfazer 

necessidades ainda 

não atendidas 

Criar, inventar ou 

descobrir novos 
componentes, 

mecanismos 

compostos ou 
processos, 

modificando e 

combinando 
materiais existentes 

para produzir uma 

nova aplicação 

Teorias ou 

conhecimentos 
acerca de 

produtos/processos 

naturais ou 
industriais, testes 

em áreas de 

incerteza e provas 
de viabilidade 

técnica 

DESENVOLVIMENTO 

Desenvolvimento de 

Novos 

Produtos/Processos 
Aperfeiçoamento de 

Produtos/Processos 

Descobrimento de Novos 
Usos/Aplicações 

Incrementais ou 
Revolucionárias 

Teste e Avaliação 

Técnicos 
apoiados por 

equipes de 

cientistas e 
engenheiros 

com habilidades 

de planejamento 
e organização 

Laboratórios 
industriais e 

plantas piloto 

Criar produtos e 
processos novos ou 

melhora dos mais 

confiáveis e 
satisfatórios 

Resolver questões 
técnicas ligadas a 

produtos/processos 

novos ou 
melhorados usando 

equipes de 

profissionais com 
habilidades 

individuais e 
diferenciadas  

Especificações 
técnicas e 

requisitos de 

desempenho de 
produtos/processos 

novos ou 

melhorados 

APOIO TÉCNICO 

Engenharia e Aplicação 
Redução de Custos 

Manutenção de Produto 

Inteligência Técnica 
Controle de Qualidade 

Técnicos e 

engenheiros 

Laboratórios 

industriais e 
instalações fabris 

Otimizar o retorno 

das linhas de 
produtos atuais 

Satisfazer as 

necessidades dos 
departamentos de 

Marketing e 

Produção usando 
pessoal qualificado 

e recursos técnicos 

mais sofisticados 

Serviços técnicos 

ou relatórios, 
quando 

apropriados 

Fonte: BUCKLAND (apud SEGATTO-MENDES, 2001).  

 

A pesquisa aplicada, também denominada como de engenharia avançada, é definida 

como a pesquisa destinada a um fim específico ou prático e que visa o desenvolvimento de 

conhecimento de forma operacional (NOBELIUS, 2002). Trott (2012, p. 278) envolve a 

pesquisa aplicada ao uso de “[...] princípios científicos existentes para a solução de um 

problema específico”. Nessa fase surgem muitos produtos novos e ela é desenvolvida 

principalmente por departamentos de grandes empresas em conjunto com universidades. 

Além disso, a pesquisa aplicada inclui o uso da ciência para a aplicação de novas tecnologias 

e o desenvolvimento de patentes, incluindo possibilidades práticas de criar novos 
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produtos/processos para satisfazer necessidades ainda não atendidas (BUCKLAND, apud 

SEGATTO-MENDES, 2001; TROTT, 2012). 

O desenvolvimento ou desenvolvimento de produtos é um trabalho realizado pelas 

universidades em cooperação com as empresas a partir da investigação da experiência prática. 

Essa pesquisa direciona seus serviços para a produção de novos materiais, produtos e 

processos com vista a atender demandas do mercado (NOBELIUS, 2002).O processo de 

desenvolvimento é destinado a resolver questões técnicas ligadas a produtos/processos novos 

ou melhorados usando equipes de profissionais com habilidades individuais e diferenciadas 

(BUCKLAND, apud SEGATTO-MENDES, 2001). Para Trott (2012), trata-se de uma ação 

semelhante à pesquisa aplicada, em que a pesquisa envolve a superação de um problema 

técnico aliada à criação de um novo produto, ou então, com o desenvolvimento de estudos 

paralelos associados à melhoria de um produto existente. 

A estrutura da P&D denominada de serviços técnicos está destinada a melhorar 

processos de produtos, sistema e serviços já produzidos com o apoio da universidade 

(NOBELIUS, 2002). Como seu próprio nome sugere, envolve a melhoria de desempenho de 

produtos e assegura ao mercado que os processos de produção possam funcionar de maneira 

efetiva e eficaz (TROTT, 2012). Buckland, (apud Segatto-Mendes, 2001) definem como 

apoio técnico (Quadro 3), pesquisas de engenharia e aplicação, com vistas à redução de custos 

de manutenção de produtos, inteligência técnica e controle de qualidade. Buscam satisfazer as 

necessidades dos departamentos de marketing e produção, prestando serviços técnicos, 

usando pessoal qualificado e recursos tecnológicos mais sofisticados. 

Trott (2012) relaciona todas as fases da P&D e exemplifica na Figura 2 sua relação 

direta com a tangibilidade do produto. Após a definição dos componentes da estrutura da 

P&D (pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento e serviços técnicos), verifica-se 

que, à medida que a pesquisa se adapta nas fases da sequência da P&D, há maior aplicação da 

pesquisa no mercado. Essa aplicação compõe o eixo da tangibilidade do produto, que 

proporciona maior ou menor verificação dos efeitos da pesquisa no atendimento das 

demandas da sociedade. 
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Figura 2: R&D Continuum 

 
Fonte: Trott (2012, p. 274). 

 

Nobelius (2002) trata do gerenciamento do processo de P&D, bem comoda gestão da 

P&D, de forma a planejar e organizar essas atividades nas organizações e relacioná-las com a 

estratégia do negócio. A P&D é importante não só para o desenvolvimento de novos produtos 

e novos negócios como também para a manutenção de negócios existentes e suporte a 

pesquisas que buscam explorar o mercado a respeito de tecnologias que ainda estão por vir. 

Assim, a P&D desempenha papel estratégico do ponto de vista dos negócios sendo, 

dessa maneira, uma área da organização que deve ser planejada desde o surgimento da 

empresa, com o objetivo de dar suporte de crescimento e sustentação para a estratégia 

organizacional. 

Trott (2012) define três conexões diretas entre a P&D e os negócios, sendo elas: P&D 

para negócios existentes, P&D para condução de novos negócios e P&D destinada à pesquisa 

exploratória. A primeira conexão assegura que o negócio consiga concorrer e explorar todas 

as oportunidades disponíveis do mercado. Tendo em vista a manutenção de negócios 

existentes no mercado, uma das estratégias da organização é estar atento às demandas do 

mercado com o desenvolvimento de novos produtos e serviços que supram os desejos dos 

consumidores. A segunda conexão entre P&D e os negócios diz respeito à condução de novos 

negócios e relaciona a P&D com a possibilidade de ser uma ferramenta importante na 

exploração de novos negócios para as organizações. Em relação à pesquisa exploratória, 

estase destina a desenvolver o conhecimento da tecnologia que a empresa utiliza ou deverá 

utilizar, sendo também um diferencial competitivo do ponto de vista do negócio da 

organização (TROTT, 2012). 
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 O desenvolvimento da P&D nas empresas e suas relações com as estratégias da 

organização, por meio da capacitação tecnológica, compreendem uma importante condição 

para sua existência, uma vez que o mercado encontra-se altamente competitivo, fazendo com 

que isso traga benefícios diretos para a sua expansão. O desenvolvimento de um país está 

relacionado ao seu desenvolvimento interno e sua capacidade produtiva (SEGATTO- 

MENDES, 2001). Dessa forma, entende-se que deveria haver interesse governamental no 

desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias por parte do mercado. 

No Brasil, há um esforço governamental em promover atividades de pesquisa e 

desenvolvimento nas organizações e também nas instituições públicas pois, de uma maneira 

ou de outra, os legisladores sempre incluíram em seus gastos alguns recursos das atividades 

de P&D (SANTOS; PINHEIRO, 2011). Dentre os incentivos do governo para a P&D nas 

organizações está a Lei de Propriedade Intelectual, os fundos setoriais, o centro de gestão de 

estudos estratégicos (CGEE), a lei da inovação, as parcerias público-privadas (PPP) e o plano 

de ação 2007-2010 do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). No Quadro 4 apresenta-se 

um detalhamento das principais características desses programas. 

 

Quadro 4: Programas governamentais de incentivos a P&D no Brasil 

Programa Características  

LEI DE 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

Garante a proteção ao conhecimento gerado, por meio de leis como: dos direitos e 

obrigações relativos à propriedade intelectual; a de proteção de cultivares; a lei do 

software; e atualizou e consolidou a lei sobre direitos autorais. Protege criações 

de natureza utilitária, industrial ou comercial.  

FUNDOS SETORIAIS Constituem fontes de recursos com destinação específica como incentivos do 

governo às atividades de P&D. São constituídos de 16 fundos que destinam 

recursos para os seguintes setores: 1) Aeronáutico; 2) Agronegócios; 3) 

Amazônia; 4) Transporte Aquaviário e Construção Naval; 5) Biotecnologia; 6) 

Energia; 7) Espacial; 8) Recursos Hídricos; 9) Tecnologia da Informação; 10) 

Infraestrutura; 11) Minérios; 12) Petróleo e Gás Natural; 13) Saúde; 14) 

Transportes Terrestres; 15) o Fundo Verde Amarelo — que incentiva a interação 

empresa-universidade em projetos de inovação, empreendedorismo e cooperação 

tecnológica; e, 16) o de Telecomunicações (MCT, 2009). 

O CENTRO DE 

GESTÃO DE 

ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS 

(CGEE) 

Foi constituído na forma de associação civil sem fins lucrativos e tem como 

finalidade a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico no país, com 

o objetivo de: promover e realizar estudos e pesquisas prospectivas de alto nível 

na área de ciência e tecnologia e suas relações com setores produtivos; promover 

e realizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e 

sociais de políticas, programas e projetos científicos e tecnológicos. 

LEI DA INOVAÇÃO Tem o propósito do governo em promover a aproximação da academia com o 

setor produtivo. Procura dirimir quaisquer questionamentos, até então existentes, 

acerca das relações profissionais e da atuação conjunta dos profissionais desses 

setores, bem como o compartilhamento de seus ativos e instalações para as 

atividades de pesquisa. 

PARCERIAS 

PÚBLICO-PRIVADAS 

(PPP) 

Como complemento à lei da inovação, institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. 

Ainda facilita a criação de polos, parques e incubadoras tecnológicas; os contratos 
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de P&D compartilhada, com cláusula de risco; e autoriza a formação de parcerias 

com os pesquisadores das instituições governamentais de ensino, onde as 

possibilidades de pesquisa são, então, potencializadas. 

PLANO DE AÇÃO 

2007-2010 (MCT) 

Incentiva o investimento privado, aumenta o investimento público em 

infraestrutura e remove os entraves burocráticos ao crescimento, bem como 

pretende uma maior integração entre o governo e o setor privado. 

Fonte: Adaptado de Santos e Pinheiro (2011). 

 

Entende-se que no Brasil existem programas que buscam fomentar o desenvolvimento 

das atividades de P&D, a partir do redirecionamento de recursos públicos e a elaboração de 

programas que incentivam parcerias no cenário científico. 

 

2.3 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 

Ao se estudar o tema Transferência de Tecnologia (TT), faz-se necessário definir o seu 

real significado, de acordo como é utilizado na literatura, basicamente quando se tratando a 

respeito de inovação. Com o passar do tempo, esse termo foi utilizado para descrever 

praticamente todo o movimento de tecnologias, chegando ao ponto de se caracterizar a 

simples venda de um veículo a um consumidor comum como sendo transferência de 

tecnologia (TROTT, 2012).  

Os estudos a respeito da TT vão muito além da simples entrega da tecnologia. Closs e 

Ferreira (2010) caracterizam a transferência de tecnologia como transmissão de conhecimento 

e competências específicas, geralmente advindos das universidades, a fim de agregar 

vantagem competitiva no mercado à determinada empresa. Langrish (1982, apud TROTT 

2012, p. 342), definem TT como “[...] a aplicação da tecnologia a um novo uso ou por um 

novo usuário”. Dessa forma, ainda segundo o autor, “[...] a atividade envolve principalmente 

o aumento da aplicação de base científica tecnológica existente em novas áreas de aplicação” 

(LANGRISH, 1982, apud TROTT 2012, p. 342). Portanto, para que ocorra a TT, “[...] o 

conhecimento gerado deve ser utilizado por outros” (BERÇOTT, 2002, p. 3). Esses conceitos 

também são compartilhados por diversos autores como Boehs e Segatto-Mendes (2007), 

Sellenthin (2009), Trott (2012), Dias e Porto (2013) e Gusbertiet al.(2014). 

Para Dias e Porto (2013), a TT teve seu início nos países em desenvolvimento quando 

decidiram por aplicar tecnologia nas organizações para acelerar o desenvolvimento 

econômico. De acordo com Trott (2012), os estudos de transferência de tecnologia não são 

recentes.O autor aponta para citações que abordam o tema no século XIII, quando Marco Polo 

apresentou ao mundo uma série de invenções chinesas como a bússola, a fabricação de papel, 

a impressão e o uso de carvão como combustível. Segundo Calzolaio (2011), os Estados 
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Unidos concedem crédito para pesquisa básica realizada juntamente com universidades desde 

o ano de 1986. 

Para Dorf (1988, apud TROTT, 2012, p. 343), “Uma grande variedade de modelos de 

transferência de tecnologia foi usada, especialmente nos últimos 20 anos”. A transferência de 

tecnologia pode se dar por diferentes maneiras. A fim de abordar de forma genérica os 

diferentes modelos de transferência de tecnologia, apresenta-se no Quadro 5 os modelos 

definidos por Trott (2012). 

 

Quadro 5: Modelos de Transferência de Tecnologia 

MODELO CONCEITO PALAVRAS-CHAVE 

LICENCIAMENTO O proprietário da tecnologia recebe 

pagamento taxa de pagamento por 

disponibilizar a tecnologia. 

Geralmente protegida por contratos e 

por patentes. 

Interesse Mútuo; 

Mantém a propriedade; 

MODELO DE PARQUE 

TECNOLÓGICO 

Desenvolvimento de áreas industriais 

ou centros de excelência, geralmente 

em uma universidade, a fim de 

conceber ideias em laboratório e 

desenvolvê-las em produtos reais. 

Cientistas acadêmicos; 

Concebe ideias em 

laboratório; 

MODELO DE AGÊNCIA DE 

INTERMEDIAÇÃO 

Pode se dar por centros tecnológicos 

ou até agências universitárias. Servem 

como intermediários entre empresas 

que buscas e empresas que oferecem 

tecnologias. 

Proximidade do mercado; 

Interação com a sociedade; 

MODELO “CATÁLOGO” Modelo utilizado pelas universidades 

americanas na década de 80, no qual 

elas elaboravam catálogos de 

tecnologias disponíveis para oferecer 

para os laboratórios de pesquisa. 

Divulgaçãointrainstitucional; 

MODELO DE PARCERIA DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

CONHECIMENTO 

Programa interinstitucional de alunos 

de mestrado e doutorado das 

universidades que estudam parte do 

tempo na universidade e parte do 

tempo são empregados por 

organizações parceiras. 

Apoio da universidade para 

com o aluno; 

Universidade oferecendo mão 

de obra altamente 

especializada às empresas; 

MODELO DE FERRET (OU DE 

ESQUADRINHAMENTO) 

Originou-se com uma parceria entre o 

Ministério da Defesa do Reino Unido 

e consórcios de empresas 

especializadas, a fim de fomentar 

novas tecnologias. 

Parceria público-privada; 

Governo fomenta o mercado; 

CONTRATAÇÃO DE 

EMPREGADOS ALTAMENTE 

CAPACITADOS 

Método tradicional de TT, e dos mais 

eficazes. Consiste em recrutar dos 

departamentos de pesquisa 

universitários, pessoas altamente 

capacitadas. 

Investimento em capital 

humano especializado 

ESCRITÓRIOS DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA 

Escritórios de universidades federais 

criados nos estados unidos para 

cooperação industrial, buscando 

tecnologia externa para explorar 

desenvolvimentos internos. 

Colaboração U-E no 

desenvolvimento de novas 

tecnologias 
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CLUBES DE PESQUISA Programa financiado pelo governo do 

Reino Unido para aproximar empresas 

com interesses comuns e troca de 

informações. 

Empresa dentro da 

universidade. 

AGÊNCIA ESPACIAL 

EUROPEIA 

Oferece acesso à pesquisa espacial em 

quase todos os campos científicos 

tecnológicos. 

Colaboração U-E 

CONSULTORIAS Ex-funcionários de grandes empresas, 

que depois de receber formação em 

pesquisa com base científica, prestam 

serviços a departamentos de P&D de 

grandes corporações. 

RH altamente capacitado 

Fonte: Adaptado de Trott (2012, p. 343-349). 
 

Trott (2012) define diversas formas em que se manifesta e se institucionaliza a 

transferência de tecnologia. Esses modelos têm como principal base a geração de novo 

conhecimento científico e tecnológico, por meio da cooperação entre universidade-empresa. 

Dentre os modelos citados, destaca-se o modelo de parceria de transferência de 

conhecimento, também conhecido como KTP – Knowledge Transfer Partnerships
4
. Esse 

programa tem por objetivo oferecer treinamento específico para pós-graduandos de cursos de 

mestrado, os quais frequentam a universidade em parte do tempo (dois dias da semana) e no 

restante do tempo são vinculados a um projeto de pesquisa em uma empresa local. No Reino 

Unido, esse programa já apresenta um registro impressionante de 30 anos de duração 

(TROTT, 2012). 

Desta forma, a universidade consegue estabelecer laços estreitos com o mercado, 

tendo a possibilidade de se deparar com problemas e situações demandadas em tempo real 

pelo mercado.Isso faz com que seus departamentos de pesquisas possam estar sempre à frente 

de reais demandas sociais e, assim, dar de forma mais consistente suporte para a sociedade 

com o desenvolvimento de pesquisas que atendam à população. 

Outros autores também comentam formas e modelos de transferência de tecnologia. 

De acordo com Closs e Ferreira (2010, p. 3), “[...] a transferência de tecnologia por meio do 

licenciamento da propriedade intelectual das universidades a terceiros, veio a acrescentar uma 

nova dimensão educacional e oportunidades de pesquisa para docentes e estudantes”. Outro 

modelo comentado é a consultoria técnica, no qual o conhecimento pode fluir em duas 

direções: “[...] o consultor presta as informações necessárias a quem lhe demanda o serviço, 

em troca, ele obtém o enriquecimento profissional por meio daquela atividade” (CLOSS; 

FERREIRA, 2010, p. 3). 

                                                           
4
 Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no endereço eletrônico <http://ktp.innovateuk.org/> 
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O Manual de Oslo (OCDE, 2005) destaca a importância de se conhecer os 

métodos/modelos de transferência de tecnologia, bem como, os tipos de conhecimentos que 

podem ser transferidos. Ainda de acordo com o Manual, existem três fontes principais para a 

transferência de conhecimento e tecnologias sendo elas: 1) fontes abertas de informação; 2) 

fontes para compras de conhecimentos e tecnologia; 3) parceiros para a cooperação. 

As fontes abertas de informação são encontradas por toda a organização (P&D, 

produção, marketing e distribuição).Pode-se obter essas fontes em outras empresas do grupo 

empresarial, como por exemplo no mercado externo, em: clientes, concorrentes, 

consumidores, laboratórios, entre outros. As fontes ainda podem advir do setor público por 

meio das Universidades e outras instituições de ensino superior, dos institutos de pesquisas 

governamentais, além de serem constituídas também por fontes gerais de informação como: 

divulgação de patentes, conferências profissionais, encontros, publicações, contatos informais, 

entre outros (OCDE, 2005). 

Já as fontes para compras de conhecimentos e tecnologias e os parceiros para a 

cooperação estão presentes exclusivamente em outras empresas no grupo empresarial, bem 

como no mercado e no setor público (OCDE, 2005). 

Dessa forma, Trott (2012), Dias e Porto (2013), Segatto-Mendes (2007), Closs e 

Ferreira (2010) e OCDE (2005) estabelecem estreita relação do tema transferência de 

tecnologia com a viabilização da cooperação entre universidade-empresa (U-E), uma vez que 

os modelos listados de transferência de tecnologia envolvem diretamente a pesquisa realizada 

nas universidades. Segatto-Mendes e Sbragia (2002) definem a cooperação U-E como um 

importantíssimo arranjo interinstitucional, em que se tem o aumento da necessidade de 

realização de pesquisas que atendam o constante processo de inovação tecnológica no qual o 

mercado mundial se encontra. 

O processo de cooperação U-E inclui motivações e barreiras. A fim de se ter uma 

satisfação resultante, esses pontos são essenciais para o sucesso ou o fracasso de uma 

cooperação. A não observância dessas questões pode resultar em conflitos e problemas que 

podem reduzir a capacidade de se obter bons resultados (SEGATTO-MENDES; SBRAGIA, 

2002). 

Para Segatto-Mendes e Sbragia (2002), “[...] as barreiras envolvem dificuldades que 

podem gerar conflitos entre diversos enfoques e conduzir o processo a baixas produtividades e 

qualidade”. Dentre as barreiras nesse processo de cooperação destacam-se: a ausência de 

instrumentos legais que regulamentem as atividades de pesquisa concomitantemente, carência 
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de comunicação entre as partes, instabilidade das universidades públicas, excesso de 

burocracia das universidades e principalmente a busca de conhecimento fundamental pela 

universidade enfocando a ciência básica e não o desenvolvimento ou a 

comercialização(SEGATTO-MENDES; SBRAGIA, 2002). Ressalta-se que a condução de um 

processo de TT adequado e criação de um ambiente propício para a colaboração visaao 

amadurecimento tanto da Instituição Científica e Tecnológica (ICT) quanto do mercado. 

Dias e Porto (2013), por meio da Figura 3, descrevem fatores de sucesso presentes 

tanto nas ICT´s como no mercado para a criação de um ambiente no qual haja a cultura da 

inovação e da cooperação. 

 

Figura 3: Principais componentes da TT entre ICT e Empresa 

 

Fonte: Dias e Porto (2013, p. 269). 

 

A cultura da inovação e da cooperação, exemplificada na Figura 3, é um processo que 

reúne cooperação U-E de forma cíclica, que se inicia com a impulsão de demanda tecnológica 

por parte do mercado na identificação de lacuna ou oportunidade tecnológica, prospecção de 

tecnologias e identificação de ICT parceira. Como parte desse processo, por sua vez, a ICT 

tem por objetivo a oferta para o mercado, as tecnologias demandadas por meio da 

sensibilização da comunidade acadêmica, proteção, comercialização e transferência (DIAS; 

PORTO, 2013). 

Os fatores de sucesso identificados por Dias e Porto (2013) na ICT são considerados 

pontos fortes do processo de transferência de tecnologia e envolvem a atuação do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) da região, reputação da ICT, excelência em pesquisa e o 

engajamento dos pesquisadores. Já o mercado participa com a disponibilidade de 
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infraestrutura, disponibilidade de pessoal qualificado, capacidade de absorção, gestão baseada 

em projetos e com a disponibilização de um gestor para a interface do processo. 

Dessa forma, e com a colaboração de todos os envolvidos no processo de transferência 

de tecnologia, faz-se possível a criação de ambientes produtivos de novas tecnologias e um 

espaço de interação entre a universidade e a empresa. 

 

 

 

 



 

3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo dedicou-se à descrição do método e as etapas da pesquisa, seus 

desdobramentos e desenvolvimento. Tendo como destaque a classificação da pesquisa, a 

definição das categorias de análise, método de coleta de dados, unidade e público de análise e 

instrumento utilizado para a coleta de dados. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A partir do desenvolvimento dos objetivos e sua justificativa descritos em capítulos 

anteriores, classificou-se a pesquisa como descritiva, uma vez que se buscou com o seu 

desenvolvimento a descrição de um fato ou realidade. 

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma 

de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. (GIL, 2008, p. 28). 

 

O estudo classifica-se como de abordagem quantitativa. A análise quantitativa 

possibilita a precisão dos resultados, evitando assim distorções e interpretação 

(RICHARDSON, 1999). O método quantitativo tem na forma de coleta dos dados uma de 

suas grandes ferramentas. Sendo assim, neste momento fez-se necessária a definição das 

categorias de análise da pesquisa. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

As categorias de análise constituem informação importante para a coleta de dados, 

afim de nortear a pesquisa. Para Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), as categorias de análise 

devem possuir caraterísticas visivelmente diferentes, de modo que essas diferenças sejam bem 

claras e as tornem mutuamente exclusivas. “Pode também explorar as ligações existentes 

entre os vários itens, tentando estabelecer relações e associações e passando então a combiná-

los, separá-los ou reorganizá-los” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 13). 

Como definido anteriormente por Trott (2012) e Nobelius (2002), a estrutura da P&D 

divide-se em pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento e serviço técnico. Dessa 

forma, essas classificações da estrutura de P&D tornam-se as categorias de análise deste 
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estudo. A etapa de análise e constituída no julgamento dos resultados das pesquisas, enquanto 

a sua abrangência e delimitação em uma das categorias definidas. Sendo assim, espera-se que 

grande parte da amostra seja incluída em uma ou outra categoria, de acordo a Figura 4. 

 

Figura 4: Métrica para classificação da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Trott (2012). 

 

A partir das características encontradas por meio das análises dos questionários 

aplicados, é que então foram classificados os projetos em uma das categorias de análise 

citadas na Figura 4. A fim de exemplificar esse processo, foi criado o Quadro 6 com as 

características principais que definem cada tipo de pesquisa. 

 

Quadro 6: Características dos tipos de resultados das pesquisas 

Tipo de pesquisa Principais aspectos a serem identificados 

Pesquisa Básica  Investigação de caráter fundamental (NOBELIUS, 2002; BUCKLAND apud 

SEGATTO-MENDES, 2001); 

 Trabalho teórico para adquirir principalmente conhecimento sobre fenômenos 

subjacentes sem qualquer aplicação ou utilização previstas (NOBELIUS, 2002; 

BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001); 

 Para pesquisas que visam desenvolvimento de conhecimentos e conceitos (ÇELIKEL, 

2009; BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001) 

 Normalmente tem como resultado descobertas científicas e o produto dessa pesquisa é 

a elaboração de artigos científicos para periódicos (TROTT, 2012). 

Pesquisa Aplicada  Desenvolvimento de pesquisas para atingir um objetivo ou fim específico 

(NOBELIUS, 2002); 

 Explorar possibilidades práticas de criar novos produtos/processos (BUCKLAND 

apud SEGATTO-MENDES, 2001); 

 Desenvolvimento de ideias de forma operacional (NOBELIUS, 2002); 

 Utiliza princípios científicos existentes para a solução de problemas específicos 

orientado para as necessidades do mercado(BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 

2001;TROTT, 2012); 

 Realizada com ciência básica é desenvolvida usualmente em laboratórios de 

universidades e grandes organizações (TROTT, 2012); 

 Pode ser referida como a aplicação da ciência (BUCKLAND apud SEGATTO-

MENDES, 2001;TROTT, 2012). 

Desenvolvimento  Trabalho sistemático baseado em conhecimentos existentes obtidos graças à 

investigação e experiência prática (NOBELIUS, 2002; BUCKLAND apud 

SEGATTO-MENDES, 2001); 

 Envolve o uso de princípios conhecidos específicos (TROTT, 2012); 

 Pode compreender vários estudos exploratórios para tentar melhorar o desempenho de 

Pesquisa Básica Pesquisa Aplicada Desenvolvimento Serviço Técnico

Baixa AltaTangibilidade do Produto



41 
 

 
 

um produto (TROTT, 2012; BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001); 

 Geralmente a atividade de pesquisa envolverá a superação de um problema técnico 

associado a um novo produto (TROTT, 2012). 

Serviço Técnico  Concentra-se no fornecimento de produtos e serviços e processos existentes (TROTT, 

2012); 

 Envolve melhorias de custo e desempenho (TROTT, 2012; BUCKLAND apud 

SEGATTO-MENDES, 2001); 

 Inclui mudanças de design para que produtos tenham seus custos de fabricação 

diminuídos (TROTT, 2012; BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001); 

 Trabalho de engenharia destinado a melhorar processos já instalados (NOBELIUS, 

2002; BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001); 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 

 

Tendo em vista as categorias de análise definidas, é necessária a determinação das 

descrições constitutivas (DC) e das definições operacionais (DO) que serão apresentadas na 

sequência. 

 

Pesquisa Básica 

DC – A pesquisa básica recebe essa denominação por envolver principalmente 

pesquisa fundamental, pura e exploratória, em que os participantes geralmente são pessoas 

criativas, curiosas e motivadas pela tradição científica. Geralmente é realizada nas 

universidades e tem por finalidade entender o desconhecido e prover novos caminhos. Quanto 

ao processo de investigação dos fenômenos, descobre segredos da natureza e verifica teorias 

do mundo físico. Os principais resultados obtidos são teorias ou conceitos, apresentados e 

avaliados por grupos científicos, na forma de artigos científicos (BUCKLAND apud 

SEGATTO-MENDES, 2001; NOBELIUS, 2002; ÇELIKEL, 2009; TROTT, 2012). 

DO – A operacionalização dessa categoria se ocorreram a partir da análise dos 

resultados das pesquisas. As informações das pesquisas analisadas são confrontadas com as 

características definidas pelos autores, neste caso foram classificadas as pesquisas de caráter 

fundamental, estritamente teórico. No caso da pesquisa básica, o pesquisador foi questionado 

quanto ao objetivo ou finalidade da pesquisa e resultado final esperado.As questões 1.1a1.5 

do questionário (APÊNDICE A) são destinadas a mensurar a pesquisa básica. 

 

Pesquisa Aplicada 

DC – Essa categoria é caracterizada por pesquisas de caráter tecnológico ou dirigidas 

para atingir um fim específico. Geralmente são realizadas em laboratórios de indústrias ou da 

universidade. Têm como processo criar ou inventar novos componentes e mecanismos e 

geram resultados práticos acerca de produtos e processos naturais, testes em áreas de incerteza 
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e provas de viabilidade técnica (BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001; 

NOBELIUS, 2002; ÇELIKEL, 2009; TROTT, 2012). 

DO – As pesquisas analisadas deverão ser classificadas como pesquisa aplicada uma 

vez que atendam às características dessa pesquisa e principalmente se verificado que elas 

sejam orientadas para o mercado. É questionado ao pesquisador se a pesquisa tem caráter 

tecnológico, com finalidade e possibilidade prática na criação de processos e produtos 

orientados para o mercado, que buscam o conhecimento de ideias de forma operacional, tendo 

como resultado teorias e conhecimentos acerca de processos/produtos novos, naturais ou 

industriais. As questões 1.6 a 1.10 do questionário (APÊNDICE A) são destinadas a mensurar 

a pesquisa aplicada. 

 

Desenvolvimento 

DC – A categoria “desenvolvimento” trata de pesquisas que trabalham com o 

desenvolvimento de produtos e processos novos, aperfeiçoamento, descobrimento de novos 

usos e aplicações, testes e avaliações. São desenvolvidas por técnicos e equipes de cientistas, 

geralmente em laboratórios e buscam criar produtos e processos novos, a partir da resolução 

de questões técnicas(BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001; NOBELIUS, 2002; 

ÇELIKEL, 2009; TROTT, 2012). 

DO – Para ser operacionalizada a categoria, as pesquisas analisadas deverão estar 

relacionadas com as características específicas dessa categoria. Deve-se analisar se as 

pesquisas estão claramente relacionadas com a criação de novos produtos e processos que 

tragam principalmente a disruptividade da inovação ou que envolvam estudo para melhoria de 

desempenho de produtos e processos, resolver questões técnicas ou requisitos de desempenho. 

As questões 1.11 a 1.15 do questionário (APÊNDICE A) são destinadas a mensurar o 

desenvolvimento. 

 

Serviço Técnico 

DC – O serviço ou apoio técnico é uma categoria de análise que abrange pesquisas 

desenvolvidas geralmente por técnicos e engenheiros diretamente nas instalações fabris, com 

a finalidade de aperfeiçoar linhas de produto, na redução de custo, manutenção de produtos, 

controle da qualidade, inteligência técnica, para satisfazer departamentos de marketing e 

produção (BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001; NOBELIUS, 2002; ÇELIKEL, 

2009; TROTT, 2012). 
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DO –A definição operacional para essa categoria está na análise das pesquisas e 

identificação de características da categoria de análise.Para tanto, verifica-sese apesquisa 

busca a resolução específica de um problema relacionado a produtos e processos diretamente 

na instalação fabril ou em determinada empresa, a otimização do retorno de linhas de 

produtos atuais, a satisfação de necessidades de departamentos de marketing e produção e se 

tem como resultado serviços técnicos ou relatórios quando apropriados. As questões 1.16 a 

1.20 do questionário (APÊNDICE A) são destinadas a mensurar o serviço técnico. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados para a pesquisa se deu por meio da aplicação de questionário aos 

docentes e agentes universitários pesquisadores da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO. Para Hair et al. (2005, p. 212), “Um questionário é um conjunto de perguntas 

(ou medidas) cujas respostas são registradas pelos respondentes ou entrevistadores”. 

Os questionários foram aplicados com base nas pesquisas institucionalizadas por meio 

de sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP). A PROPESP tem por objetivo 

aperfeiçoar a qualidade da formação de pessoal em nível superior e de pós-graduação, 

potencializando assim a sua valorização profissional, contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico sustentável da região de abrangência da UNICENTRO e do país, e colaborar 

para a internacionalização da UNICENTRO1. 

De acordo com a Resolução nº 5/CEPE/UNICENTRO
2
, de 5 de janeiro de 2011, que 

define o regulamento de pesquisa na UNICENTRO, todas as pesquisas da universidade 

poderão ocorrer em três modalidades, sendo elas: Pesquisa Continuada, PqC; Projeto de 

Pesquisa Isolado, PqI; e Projeto de Pesquisa Especial, PqE. Este estudo tem como unidade de 

análise todos os projetos desenvolvidos na PROPESP/UNICENTRO nessas modalidades. O 

público da pesquisa são os projetos de pesquisa iniciados a partir de 2010 até 2015, projetos 

que contemplam toda a área de abrangência da PROPESP. 

A fim de operacionalizar a pesquisa, estão definidas estratégias claras para a 

investigação e análise. Serão colhidos resultados da amostra por meio de aplicação de 

questionários aos pesquisadores. O questionário é composto por questões fechadas e questões 

métricas que se utilizam de escala likert. A questão fechada é aquela na qual o respondente 

pode escolher um número determinado de resposta, normalmente utilizadas em estudos 

                                                           
1
 Extraído de: http://www2.unicentro.br/propesp/missao-visao/ 

2
 Disponível em http://www2.unicentro.br/pesquisa/files/2012/10/Resolucao-5-2011.pdf 
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quantitativos, surveys de grande escala (HAIR et al., 2005). Para Gil (2008, p. 123), as 

questões fechadas “[...] são as mais comumente utilizadas, porque conferem maior 

uniformidade às respostas e podem ser facilmente processadas”. 

Pesquisas do tipo surveys são caracterizadas pela interrogação direta das pessoas cujas 

informações desejam-se conhecer e mediante análise quantitativa obtêm-se as conclusões 

referentes aos dados solicitados (GIL, 2008). 

As escalas métricas do tipo likert são utilizadas para mensurar conceitos na pesquisa 

em administração, tais como importância ou intenções. Quanto mais pontos se utilizar, mais 

precisão terá quanto à intensidade com que o respondente concorda ou discorda de tal 

afirmação (HAIR et al., 2005). 

No questionário aplicado para esta pesquisa, utiliza-se uma escala likert de 

concordância de 7 pontos. Os respondentes selecionarão a resposta/pontuação que mais se 

adapta ao referido projeto, em cada questão, conforme apresentado no APÊNDICE A. As 

respostas são assim distribuídas, sendo 1 para discordo totalmente, 2 para discordo, 3 para 

discordo parcialmente, 4 para sem opinião ou nem discordo, nem concordo, 5 para concordo 

parcialmente, 6 para concordo, e 7 para concordo totalmente. As pontuações obtidas na 

pesquisa serão multiplicadas pelos valores correspondentes na métrica de classificação da 

pesquisa (Figura 4). A partir das análises serão obtidos os resultados ponderados. 

Trata-se de amostra não probabilística por adesão, sendo que há necessidade de 

identificação do respondente como meio de se filtrar os resultados obtidos. Dessa forma, as 

primeiras questões do questionário (APÊNDICE A) buscam identificar: título do projeto, ano 

de início do projeto e tipo de projeto (PqC, PqI e PqE). A questão 1, subdividida de 1.1 a 1.20 

do questionário é formulada para medir a intensidade dos resultados dos projetos de pesquisa 

com relação às categorias de análise descritas, por meio de uma escala likert de 7 pontos. São 

avaliadas as principais características dos projetos em relação às categorias de análise, modelo 

adaptado por Buckland apud Segatto-Mendes (2001), conforme o quadro 3. 

 

3.4 TIPOS DE DADOS, CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA E PÚBLICO DE ANÁLISE. 

 

Os dados são do tipo primário, uma vez que são coletados pelo pesquisador por meio 

de envio de questionário estruturado com objetivos de pesquisa revelados aos respondentes. 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
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expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 

2008, p.121). 

O universo ou população da pesquisa constitui-se de todos os pesquisadores com 

projetos de pesquisa na modalidade PqC,PqI e PqE, institucionalizados por meio da 

PROPESP, e os respondentes são constituídos de docentes e agentes universitários da 

UNICENTRO. Dessa forma, utiliza-se de uma amostra não probabilística por adesão, uma 

vez que serão enviados questionários a todos os professores e agentes universitários, sendo 

que aqueles que responderem constituem a amostra. 

 

3.5 FORMA DE ANALISE COLETA DE DADOS E APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Os dados coletados na pesquisa por meio do questionário eletrônico na plataforma 

google forms, foram inicialmente transportados para softwares específicos, como o software 

Excel
®,

 da Microsoft
®
 para a tabulação, e, para análise dos dados, o pacote estatístico SPSS

®
 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

 A primeira resposta do questionário foi coletada no mesmo dia em que foi 

disponibilizado, em 07-03-2016, e desta data em diante o questionário ficou disponível por 15 

dias consecutivos, sendo encerrado no dia 21-03-2016. A última resposta coletada foi no dia 

de seu encerramento e com esta foram totalizadas 68 respostas no período em que ficou ativo. 

 O questionário, quando disponibilizado eletronicamente, traz certas caraterísticas 

únicas que são possíveis de serem analisadas. Por se tratar de um envio exclusivamente por e-

mail, toda a amostra recebeu instantaneamente o link para a resposta do questionário, ou seja, 

ele é disponibilizado de uma só vez a todos os possíveis respondentes. Assim, tem-se uma 

amostra não probabilística por adesão, uma vez que o respondente torna-se o único 

responsável pela decisão de participar ou não, diferentemente de quando se é abordado pelo 

pesquisador. 
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Gráfico 1 – Evolução das respostas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 De acordo com o gráfico de quantidade de respostas por data, nota-se que 50% das 

respostas foram enviadas nos 2 primeiros dias em que o questionário foi disponibilizado. 

Depois o número de respostas enviadas sofreu queda considerável ao decorrer do tempo em 

que ficou disponível. 

 Esses dados sugerem ainda que há uma tendência de que aqueles que fazem a adesão 

por responder ao questionário o fazem logo que o recebem e que, com o passar do prazo em 

que o questionário ficou disponível, fica cada vez mais difícil de conseguir novas respostas. 

Outra análise possível de ser feita é que o período de tempo em que o questionário ficou 

disponível, neste caso 15 dias, mostrou-se suficiente em relação ao número de respostas 

conseguidas. Se ele fosse disponibilizado por um prazo maior, certamente isso não resultaria 

em novas adesões, uma vez que os últimos dias tiveram número inexpressivo de respostas. 

Para que os dados fossem calculados e tabulados, foi necessária a utilização de 

softwares específicos como o software Excel
®
, da Microsoft

®
, e, para análise dos dados, o 

pacote estatístico SPSS
®
 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Para as análises dos dados foram utilizadas técnicas estatísticas de análise descritiva 

por meio de análise fatorial, com mensuração. 

A análise de fatores exploratória é uma técnica muito utilizada nas ciências sociais 

para a medição de variáveis latentes ou construtos. Ela verifica se as medidas realmente 

refletem uma única variável ou se diferentes variáveis são manifestações de uma variável 

básica (FIELD, 2009). 

Para a análise da confiabilidade, a maneira mais adequada é baseada em que um 

conjunto de variáveis deve produzir resultados consistentes em todo o questionário. Para que 
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isso seja possível, sugere-se que sejam divididos os conjuntos de dados em dois e assim serem 

comparados. A medida desses dois conjuntos, tem-se por meio do alfa de Cronbach, a medida 

mais comum de confiabilidade (FIELD, 2009). 

O objetivo da análise de cluster é encontrar agrupamentos naturais na amostra, 

alocando-os por meio de elementos mutuamente exclusivos, a fim de medir semelhança e o 

inter-relacionamento de todos os dados da amostra (VALLI, 2012). 

Essas técnicas possibilitam a análise de toda a população no que se observam os 

objetivos do estudo que é a mensuração do grau de tangibilidade da pesquisa da 

UNICENTRO, que se dará pela identificação das pesquisas analisadas nas categorias de 

análise descritas e sua mensuração por meio da métrica criada para o estudo. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

  

 Este capítulo trata da descrição e análise dos dados, com vistas a atingir o objetivo 

proposto. Assim, ele foi dividido em três partes: caracterização da amostra; análise dos dados; 

e proposição da métrica para medição do grau de tangibilidade da pesquisa científica, a partir 

do modelo R&D Continuum. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

 O questionário iniciou  com uma questão aberta relacionada ao nome do projeto sobre 

o qual está sendo respondido o questionário, não especificada nesta dissertação para evitar 

qualquer forma de identificação dos projetos ou respondentes.Logo na sequência, pediu-se 

que se fosse informado o ano de início do projeto. Essa questão, assim como a primeira, 

também era uma questão aberta,na qual o pesquisador deveria inserir um texto com o ano de 

início do projeto de forma obrigatória. Os dados relativos aos anos dos projetos enviados 

apresentam-se na tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição dos projetos por ano 
Ano de início do projeto Número de projetos 

2010 7 

2011 6 

2012 8 

2013 9 

2014 20 

2015 16 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando a Tabela 1, percebe-se que, dos 66 projetos que compõem a amostra 

principal, 45 deles foram realizados nos últimos 3 anos e, portanto, são bastante recentes. 

De acordo com a Resolução nº 5/CEPE/UNICENTRO, de 5 de janeiro de 2011, que 

define o regulamento de pesquisa na UNICENTRO, todas as pesquisas da universidade 

poderão ocorrer em três modalidades, sendo elas: Pesquisa Continuada, PqC; Projeto de 

Pesquisa Isolado, PqI; e Projeto de Pesquisa Especial, PqE.  

Entende-se por Pesquisa Continuada as atividades de pesquisa desenvolvidas por 

servidor efetivo, em uma determinada área do conhecimento, mediante credenciamento 

específico. Dos sessenta e seis (66) questionários respondidos, 63,24% dos projetos 
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enquadram-se nesta classificação e são a maioria absoluta em relação aos demais, conforme 

Tabela2. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos projetos modalidade de pesquisa 

Tipo de projeto Número de projetos % projetos 

PqC 43 63,24% 

PqI 17 25,00% 

PqE 8 11,76% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O projeto de Pesquisa Isolado – PqI abrange as atividades de pesquisa desenvolvidas 

por servidor efetivo, em uma determinada área do conhecimento, realizadas mediante 

credenciamento de projeto de pesquisa. Estes são 17 dos projetos respondidos, representando 

25% dos projetos analisados. 

Compreende-se por projeto de Pesquisa Especial – PqE as atividades de pesquisa 

desenvolvidas por professores visitantes e professores colaboradores, em uma determinada 

área do conhecimento, realizadas mediante credenciamento de projeto de pesquisa. Essa 

classificação foi identificada em 11,76% dos projetos analisados, sendo 8 do total de 66 

projetos que compõem a amostra principal. 

A supremacia numérica do PqC provavelmente se justifica pela possibilidade de 

redução da carga horária em sala de aula para realização da pesquisa, com redução de até 4 

h/a em relação ao mínimo de horas aula em sala exigidos no caso do PqI. O PqE possui 

características distintas em relação a essa questão e é destinado a professores não efetivos 

(colaboradores), para fazer jus à remuneração adicional a título de Tempo Integral e 

Dedicação Exclusiva (TIDE). 

 

4.2 ANÁLISEDOS DADOS 

 

As questões de número1 a 5 da seção 2 do questionário (apêndice A) são formuladas 

especificamente para identificar a pesquisa básica nos projetos analisados, com questões 

específicas elaboradas a partir das características principais desse tipo de pesquisa definidas 

pelos autores acima. Dessa forma, as questões 6 a 10 buscam identificar uma pesquisa 

aplicada, enquanto que as questões 11 a 15 identificam os projetos com características de 

desenvolvimento e as questões 16 a 20, projetos voltados a serviço técnico, conforme quadro 

7. 
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Quadro 7 – Tipos de pesquisa 

Bloco de questões Tipo de pesquisa 

Questões 1 a 5 Pesquisa básica 

Questões 6 a 10 Pesquisa aplicada 

Questões 11 a 15 Desenvolvimento 

Questões 16 a 20 Serviço Técnico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para cada bloco de questões,  obteve-se a média correspondente às respostas, bem 

como o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para Levine et al. (2006, p. 99), Moore et 

al. (2006, p. 27) e Hair Jr. et al. (2011a, p. 269), a média aritmética é uma das medidas 

centrais mais utilizadas em estudos quantitativos, pois traz a tendência dos respondentes em 

relação à aceitação da afirmação proposta na questão. 

Neste estudo ainda se utilizam medidas de dispersão, como o desvio padrão, medida 

de fácil interpretação, e o coeficiente de variação. Maroco (2003, p.29) diz que o coeficiente 

de variação éuma medida de dispersão relativa ao valor da média, sendo que,quanto mais 

próximo a zero, indica que a importância atribuída pelos respondentes a aquela questão foi a 

mais coesa. 

Considerando as respostas atribuídas ao primeiro bloco de questões, que se faziam 

relativa à pesquisa básica, a Tabela 3apresenta a média das respostas, o desvio padrão e o 

coeficiente de variação que se encontra em percentual. 

 

Tabela 3 – Bloco de questões relativas à pesquisa básica 

Questão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

1. Trata-se de um estudo de caráter fundamental, com vistas a adquirir 

apenas conhecimento sobre o tema em estudo. 
4,40 1,99 45,17% 

2. Trata-se de um estudo estritamente teórico, sem a pretensão de ter 

qualquer aplicação ou utilização prática. 
2,01 1,63 80,67% 

3. Os resultados se destinam exclusivamente à elaboração de artigos 

científicos para eventos e/ou periódicos. 
3,34 1,79 53,69% 

4. Trata-se de uma pesquisa motivada pela tradição científica, sem 

observância às necessidades do mercado. 
2,79 1,86 66,47% 

5. Busca investigar novos fenômenos científicos ou descobrir teorias. 4,88 1,94 39,81% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentre as respostas obtidas com os pesquisadores, a primeira questão buscou 

identificar os projetos como de caráter fundamental, com vistas a adquirir apenas 

conhecimento sobre o tema em estudo. Observa-se que essa questão tem média elevada em 

relação à maioria das demais. Apesar de apresentar o maior índice de desvio padrão, este dado 
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não reflete distorção das respostas, uma vez que o coeficiente de variação permanece baixo 

em relação aos demais, o que demonstra um maior grau de coesão dos respondentes em dizer 

que os estudos, em sua maioria, têm caráter fundamental.  

Nesse mesmo sentido, a questão de número 5 apresenta a maior média desse primeiro 

bloco, e também o maior nível de coesão entre os respondentes, tendo em vista que o 

coeficiente de variação foi de apenas 39,81%. Tanto esta, quanto a primeira questão, tratam 

da pesquisa enquanto busca de conhecimento (pesquisa fundamental), o que poderia levar a 

crer que os pesquisadores buscam o conhecimento pelo conhecimento e não pensando em sua 

aplicação prática. No entanto, se este fosse o caso, as questões 2 e 4 também deveriam ter 

suas médias elevadas, o que não acontece. 

Essa situação, da aplicação dos resultados da pesquisa, é o que se observa na questão 

número 2, a qual apresenta a menor média entre as demais questões desse primeiro bloco e 

com alto coeficiente de variação entre suas respostas, ou seja, um baixo nível de coesão entre 

os respondentes. Nesse mesmo sentido, a questão 4, que é direcionada a investigar se os 

projetos têm ou não relação com as questões do mercado, indicou que as respostas atribuídas 

a ela demonstram que os estudos também são voltados às questões mercadológicas. Porém, 

essa questão, bem como a questão 2, e mais ainda nela, apresentaram um alto grau de 

dispersão, o que indica que existem diferenças significativas de opinião entre os respondentes. 

Em relação à terceira questão, que buscou identificar se o objetivo do projeto seria 

apenas a disseminação do conhecimento gerado em eventos e/ou periódicos a partir de 

artigos, esta apresentou uma média intermediária (praticamente no ponto neutro da escala), 

bem como um nível de coesão intermediário. Esse resultado, a partir da média e do 

coeficiente de variação, pode indicar que essa prática não é consenso entre os pesquisadores e 

que existe uma divergência significativa entre os respondentes. Cabe aqui destacar que os 

projetos de pesquisa institucionalizados na UNICENTRO possuem como exigência, direta ou 

indireta, a disseminação dos resultados via apresentação em eventos ou publicação em 

periódicos. O que o resultado dessa questão pode indicar é que, para alguns pesquisadores, a 

questão da publicação seja uma consequência natural da pesquisa (aproximadamente 56% dos 

que discordaram da afirmação), enquanto que para outros (aproximadamente 31% dos que 

concordaram com a afirmação) a publicação seja o objetivo final da realização da pesquisa, 

possivelmente porque esta é uma imposição da norma interna. 

Assim o primeiro bloco de questões busca analisar o caráter básico de pesquisa 

definido pelos autores pesquisados. Observa-se, a partir das análises realizadas, que a 
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pesquisa realizada na Universidade, por mais que seja tida como de caráter fundamental, de 

acordo com os respondentes, não é restrita aos estudos teóricos e nem movida apenas pela 

tradição científica, uma vez que se observa sua relação direta com a prática e com o mercado. 

As questões de número 6 a 10 têmpor objetivo identificar as pesquisas 

institucionalizadas na UNICENTRO como sendo de característica aplicada, o que é definido 

pelos autores como de caráter tecnológico ou dirigida para atingir um fim específico. Esse 

tipo de pesquisa tem como processo criar ou inventar novos componentes e mecanismos. Que 

geram resultados práticos acerca de produtos e processos naturais, testes em áreas de incerteza 

e provas de viabilidade técnica (BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001; 

NOBELIUS, 2002; ÇELIKEL, 2009; TROTT, 2012). 

Nesse bloco foram também realizadas 5 perguntas objetivas. Por meio da Tabela 4, 

obtém-se a média das respostas obtidas, o desvio padrão e o coeficiente de variação. 

 

Tabela 4 – Bloco de questões relativas à pesquisa aplicada 

Questão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

6. Trata-se de uma pesquisa com objetivo ou fim específico aliado às 

necessidades do mercado. 
4,60 2,09 45,38% 

7. Trata-se de uma pesquisa que busca o desenvolvimento de ideias de 

forma operacional. 
4,79 1,82 37,89% 

8. Explora possibilidades práticas de criar novos produtos/processos para 

satisfazer necessidades ainda não atendidas 
4,54 2,12 46,63% 

9. Tem por objetivo criar/inventar/descobrir novos componentes, 

mecanismos compostos ou processos, modificando e combinando materiais 

existentes para produzir uma nova aplicação. 

4,19 2,23 53,31% 

10. Trata-se de uma pesquisa que busca como resultado o desenvolvimento 

de teorias ou conhecimentos acerca de produtos/processos naturais ou 

industriais, testes em áreas de incerteza e provas de viabilidade técnica. 

3,99 2,24 56,27% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por meio da análise dos dados, verifica-se que a questão de número 6 busca identificar 

o projeto analisado em relação à finalidade de pesquisa aliada à necessidade do mercado, 

apresentando média elevada (4,60), e baixo índice de variação representado pelo coeficiente 

de 45,38%. Isso pode identificar que a finalidade de boa parte dos projetos investigados 

(aproximadamente 66% que concordaram com a afirmação) busca atender a uma finalidade 

específica do mercado. 

Outro índice que reforça a aplicabilidade dos projetos nas empresas é representado 

pelas respostas da pergunta número 7, que obteve a maior média com a menor variação do 

bloco número 2 (apenas aproximadamente 22% dos respondentes discordaram da afirmação). 

A relação das pesquisas investigadas nesse bloco, com a operacionalização dos resultados é 

extremamente relacionada aos projetos investigados. Trata-se de projetos de caráter 
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fundamental, porém com finalidade específica, observância de necessidades do mercado ou da 

sociedade e nesse momento adquire identidade por meio da alta relação com a 

operacionalização desses estudos. 

Quanto ao caráter inovador dos projetos desenvolvidos, as questões 8 e 9 obtiveram 

médias intermediárias, pouco acima do ponto neutro. A inovação se faz presente nos projetos. 

As questões 8 e 9 apresentam nível de dispersão também intermediário em relação às demais 

variáveis do grupo. É possível perceber que, à medida que a pesquisa passa do caráter 

fundamental com vistas ao mercado para características mais aplicadas em desenvolvimento, 

como combinar materiais e produzir novas aplicações, há diminuição na coesão das respostas. 

Isso se confirma porque pouco mais de 50% dos respondentes concordaram com a afirmação, 

contra os pouco mais de 30% que discordaram. 

Esse resultado reforça a ideia de que a aplicabilidade da maioria dos projetos é 

caracterizada de forma básica, mas com observância às práticas comuns do mercado. 

Principalmente no que se refere à questão número 10, os projetos têm baixa relação com o 

nível técnico, com testes em áreas de incerteza e provas de viabilidade técnica, obtendo a 

menor média de respostas, maior desvio padrão e coeficiente de variação do estudo nesse 

bloco. Esse resultado não está indicando a inexistência da relação com o nível técnico, até 

porque aproximadamente 47% dos respondentes concordam com a afirmação, mas que 

possivelmente estes não sejam os principais aspectos almejados na realização da pesquisa. 

Observa-se que a maioria dos projetos investigados tem caráter aplicado, alta 

relevância com a operacionalização dos resultados no mercado, aliado ao atendimento de uma 

finalidade específica das empresas e/ou da sociedade em relação a produtos e serviços para 

satisfazer necessidades ainda não atendidas. 

O bloco número 3 do questionário aplicado tem por objetivo identificar a fase da 

pesquisa aliada ao desenvolvimento dos projetos, em relação a produtos e processos novos, 

descobrimento de usos e aplicações, testes e avaliações. 

Essa fase é chamada de desenvolvimento, e desenvolvida por técnicos e equipes de 

cientistas que, geralmente em laboratórios, buscam criar produtos e processos novos, a partir 

da resolução de questões técnicas (BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001; 

NOBELIUS, 2002; ÇELIKEL, 2009; TROTT, 2012). 

O objetivo principal deste bloco de questões é de analisar se as pesquisas estão 

relacionadas com a criação de novos produtos e processos, que tragam disruptividadeno 

mercado, basicamente por meio da inovação, ou que envolvam estudos para melhoria de 
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desempenho de produtos e processos, resolver questões técnicas, ou requisitos de 

desempenho. 

 

Tabela 5 – Bloco de questões relativas ao Desenvolvimento 

Questão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

11. Busca o desenvolvimento/aperfeiçoamento de novos 

produtos/processos.  
4,41 2,05 46,38% 

12. Busca o desenvolvimento de novos usos/aplicações incrementais ou 

revolucionárias. 
4,35 1,91 43,98% 

13. Tem a finalidade de criar produtos e processos novos ou melhorados, 

mais confiáveis e satisfatórios. 
4,40 2,22 50,49% 

14. Tem por objetivo resolver questões técnicas ligadas a 

produtos/processos novos ou melhorados usando equipes de profissionais 

com habilidades individuais e diferenciadas. 

4,04 2,15 53,26% 

15. Tem como resultado especificações técnicas e requisitos de desempenho 

de produtos/processos novos ou melhorados. 
4,09 2,27 55,54% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir da análise das respostas, observa-se a possível relação dos projetos 

institucionalizados na UNICENTRO, com a busca do desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

produtos e processos, obtido por meio das respostas das questões 11, 12 e 13, as quais lideram 

o bloco de questões com as mais altas médias e maior índice de coesão entre os professores 

pesquisados. Por meio da análise dos resultados, pode-se dizer que os projetos, em sua 

maioria, buscam desenvolver e aperfeiçoar novos produtos e processos, buscando também 

novos usos e aplicações, incrementais ou revolucionárias, trazendo com seus estudos produtos 

e processos novos ou melhorados com maior confiabilidade. 

As questões 14 e 15, relativas à finalidade dos projetos em resolver questões técnicas 

ligadas a produtos e processos novos ou melhorados, e a ter como finalidade o resultado de 

especificações técnicas de desempenho, obtiveram menores médias apuradas e a maior 

discrepância em relação às respostas, representando variaçãomais elevada entre os 

respondentes se comparadas com as demais questões desse bloco. 

A tabela 5, apresentou alto índice de concordância por parte dos respondentes (entre 

51% e 62% que concordaram com as afirmações), com médias mais elevadas, mas com 

coeficientes de variação acima dos 50% em sua maioria, indicando que apesar da média 

elevada, existe pouca concordância entre os respondentes. Pode-se perceber que as evidências 

de relacionamento das pesquisas com o mercado são consideradas importantes, uma vez que 

os projetos possivelmente são desenvolvidos na universidade com vistas a atingir o mercado 

por meio da transferência de tecnologia. Nesse sentido, reforça-se a afirmação de Closs e 

Ferreira (2010), que caracterizam os processos de transferência de tecnologia como 
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transmissão de conhecimento e competências específicas, a fim de agregar vantagem 

competitiva no mercado. 

Na tabela 6 apresentam-se as questões relativas ao serviço técnico. 

 

Tabela 6 – Bloco de questões relativas ao Serviço Técnico 

Questão Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

16. Trata-se de uma pesquisa de engenharia ou aplicação. 3,43 2,40 70,11% 

17. Busca a redução de custos desenvolvidas em instalações comerciais, 

fabris ou laboratórios industriais. 
2,47 2,12 85,78% 

18. Tem por finalidade otimizar o retorno de linhas de produtos atuais. 2,69 1,98 73,55% 

19. Busca satisfazer as necessidades de departamentos de marketing e 

produção usando pessoal qualificado e recursos técnicos mais sofisticados. 
2,07 1,58 76,06% 

20. Tem como resultado serviços técnicos ou relatórios quando apropriados. 3,18 2,21 69,64% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela 6, são identificados os projetos analisados referentes as pesquisas 

desenvolvidas, geralmente por técnicos e engenheiros, diretamente nas instalações fabris, com 

a finalidade de aperfeiçoar linhas de produto, na redução de custo, manutenção de produtos, 

controle da qualidade, inteligência técnica, para satisfazer departamentos de marketing e 

produção (BUCKLAND apud SEGATTO-MENDES, 2001; NOBELIUS, 2002; ÇELIKEL, 

2009; TROTT, 2012). 

A estrutura da P&D denominada de serviços técnicos está destinada a melhorar 

processos de produtos, sistema e serviços já produzidos com o apoio da universidade 

(NOBELIUS, 2002). Como a P&D no Brasil ainda se encontra em fase de crescimento, esse 

bloco de questões foi o que obteve menor índice de identificação entre os pesquisados. 

As menores médias obtidas, como demonstram as respostas das questões 17, 18 e 19, 

referem-se à atuação da Universidade em instalações fabris, linhas de produção e nas áreas de 

recursos técnicos mais sofisticados, indicando que tal prática de pesquisa ainda não é 

tendência entre os respondentes. 

 As médias apresentadas na Tabela 6 estão entre as menores obtidas neste estudo, os 

coeficientes de variação estão entre os mais elevados, e indicam que existe grande dispersão 

entre os respondentes. Esses resultados indicam que, em geral, as pesquisas da amostra não se 

destinam ao grupo denominado Serviço Técnico. Destaca-se que, em todas as cinco questões, 

mais de 40% dos respondentes indicaram discordar totalmente das afirmativas.  

 Considerando apenas as médias de cada um dos grupos analisados anteriormente, 

percebe-se que as pesquisas desenvolvidas na UNICENTRO pelos pesquisadores que 

compõem a amostra tendem a ser aplicadas e de desenvolvimento, permeadas pela pesquisa 
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básica, mas com perspectiva de aplicação, porém não chegando a ser enquadradas como 

serviço técnico. As médias são apresentadas no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Média das respostas por bloco de questões

Fonte: Elaborado pelo autor 

A média obtida no primeiro bloco de pesquisa básica não é suficiente para concordar 

com a ideia de Trott (2012), de que os principais esforços das pesquisas universitárias 

concentram-se na pesquisa básica e fundamental. Porém, a média do segundo bloco de 

pesquisa aplicada está mais de acordo com a argumentação de Trott (2012), que indica que a 

pesquisa aplicada, por sua vez, desperta maior atenção do mercado, principalmente com a 

participação do setor industrial. 

Assim também a média elevada no terceiro bloco de desenvolvimento pode estar 

indicando a possível tendência de utilização do know-how e da estrutura da universidade 

(laboratórios, por exemplo) na busca pelo desenvolvimento de novos produtos e/ou processos, 

a partir da resolução de questões técnicas, geralmente oriundas de problemas identificados 

perante a sociedade ou o mercado. 

 

4.3 PROPOSIÇÃO DA MÉTRICA 

 

A análise da tangibilidade dos projetos de pesquisa institucionalizados na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO se dá a partir da identificação dos 

projetos em relação à estrutura da P&D definida principalmente porNobelius (2002), Çelikel 

(2009), Trott (2012) e Buckland apud Segatto-Mendes (2001), que a dividem em: pesquisa 

básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento e serviço técnico. O questionário proposto possui 
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20 questões, divididas em quatro blocos (pesquisa básica; pesquisa aplicada; desenvolvimento 

e serviço técnico), cada uma delas somadas às demais em cada bloco para integrar um 

construto representativo de cada bloco. 

Assim, dando sequência nas análises dos dados, inicialmente, em consonância com o 

primeiro objetivo específico apresentado na introdução desta dissertação, será proposta uma 

métrica para medição do grau de tangibilidade da pesquisa científica, a partir do modelo R&D 

Continuum. A Tabela 7apresenta os resultados (média, desvio padrão e coeficiente de 

variação) para os quatro construtos em questão. 

 

Tabela 7 – Resumo dos construtos (blocos) 

Construtos Média 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de variação 

Pesquisa básica 17,43 5,415 31,07% 

Pesquisa aplicada 22,12 8,184 37,00% 

Desenvolvimento 21,29 8,896 41,78% 

Serviço técnico 13,84 7,753 56,02% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados constantes na Tabela 7 demonstram que os respondentes indicam uma 

tendência mais forte em pesquisa aplicada e desenvolvimento, deixando a pesquisa básica em 

segundo plano e as pesquisas cujos resultados seriam serviços técnicos, em quarto e com 

médias bem inferiores. Esse resultado já indica uma preferência dos pesquisadores que 

participaram da pesquisa. 

A análise dos resultados obtidos reforça a ideia de autores como Broström, Lööf 

(2008), Trott (2012), Stal e Fujino (2005), Gusberti et al. (2014), entre outros, os quais 

afirmam que a P&D nas universidades tratam da geração de conhecimento e competências 

com vistas ao desenvolvimento dos mercados, promovida por meio da colaboração entre 

universidade e empresa, para empresas receptoras. A tendência relatada pelos autores é 

demonstrada nos resultados obtidos pelo estudo, que demonstra que a geração de 

conhecimento promovida pela pesquisa básica é direcionada ao mercado pela pesquisa 

aplicada e transferida pela pesquisa de desenvolvimento. 

A partir da totalização de cada pesquisador pela média nos quatro construtos, passou-

se para o passo seguinte, que consistiu em subdividir cada um dos construtos em quatro partes 

(quartis), atribuindo uma nota para cada um deles, conforme demonstrado na  

Tabela 8. A nota 0 corresponde a pouca propensão ao construto em questão, a nota 1 

corresponde a uma propensão moderada baixa ao construto em questão, a nota 2 corresponde 
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a uma propensão moderada alta para o construto em questão e a nota 3 corresponde a elevada 

propensão ao construto em questão.  

 

Tabela 8 – Resumo dos construtos (blocos) 

Construtos 
Notas 

0 1 2 3 

Pesquisa básica Até 13,00 De 13,01 a 17,00 De 17,01 a 21,00 Acima de 21,01 

Pesquisa aplicada Até 14,00 De 14,01 a 24,00 De 24,01 a 28,00 Acima de 28,01 

Desenvolvimento Até 14,00 De 14,01 a 24,00 De 24,01 a 27,75 Acima de 27,76 

Serviço técnico Até 5,00 De 5,01 a 15,00 De 15,01 a 20,75 Acima de 20,76 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 3 exemplifica como os projetos se caracterizam em relação à métrica 

proposta. Os projetos 18 e 39 possuem características distintas. O primeiro se caracteriza 

como uma pesquisa básica, pois a nota nesse construto é 3, enquanto que outros três 

construtos é 0 em cada. O segundo, por outro lado, caracteriza-se como uma pesquisa aplicada 

com perspectiva de ter um serviço técnico como resultado (ambos com nota 3), contra as 

notas 0 e 1 na pesquisa básica e no desenvolvimento, respectivamente. 

 

Gráfico 3– Caracterização da métrica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 4demonstra o resultado (notas) de cada projeto. As notas podem totalizar 

até 12 pontos, no entanto, é esperado que quando as notas sejam elevadas numa modalidade, 

não o sejam em outra, principalmente nos extremos. Dessa forma, notas elevadas na pesquisa 

básica não deveriam corresponder a notas elevadas no desenvolvimento ou no serviço técnico. 

Assim, visualizando o gráfico 4, é possível perceber que alguns projetos (60 – PqC, 66 

–  PqC e 67 – PqE) obtiveram notas elevadas, o que pode indicar um viés nas respostas ou se 
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constituir efetivamente em um projeto que se inicia na pesquisa básica e ter a perspectiva de 

ser um desenvolvimento e um serviço técnico.  

Não necessariamente projetos que alcançam notas elevadas em serviço técnico e 

desenvolvimento, tendo alto grau de tangibilidade, obtiveram também notas elevadas em 

níveis inferiores de pesquisa, como a pesquisa básica. Pelas características de alguns projetos 

analisados, como os projetos 64, 56, 54, 52 e 47,os quais receberam notas 3 e 2 em serviço 

técnico, desenvolvimento e pesquisa aplicada, porém não obtiveram nota em pesquisa básica. 

Alguns grupos de projetos analisados apresentam características parecidas, obtendo-se 

notas mais elevadas em um dos construtos em relação aos demais. Ao analisarmos os projetos 

de número 1 a 18, pode-se dizer que estes têm predominância pela pesquisa básica, porém em 

contrapartida, também pode-se entender que os pesquisadores não souberam responder acerca 

das características de seu projeto em outras fases da P&D. 

Outros projetos analisados, como, por exemplo, os projetos 24 e 29, obtiveram nota 1 

para cada tipo de pesquisa, o que pode levar a entender que o pesquisador também não 

conseguiu identificar seu projeto em relação à classificação proposta. 

Por outro lado, projetos com notas baixas em cada um dos construtos é um indicativo 

de que a pesquisa desenvolvida não se enquadra em nenhum dos construtos, como se pode 

observar no caso do projeto 4 (PqE). Em outros dez dos projetos analisados é possível 

observar que as notas não são superiores a 2 em cada construto e, concomitantemente, não 

somam mais de dois pontos considerando os quatro construtos. Esse resultado pode estar 

indicando que os pesquisadores também não têm clareza sobre os aspectos relacionados à 

pesquisa e a seus resultados. 
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Gráfico 4 – Notas de cada um dos projetos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nos projetos em que os pesquisadores demonstram maior clareza em suas respostas, 

observa-se também que as fases da P&D avançam de forma linear. Ou seja, os projetos que 

alcançaram maior pontuação na pesquisa aplicada de certa forma alavancaram a pesquisa 

classificada como desenvolvimento, que por sua vez, projetos com alta pontuação em 

desenvolvimento alavancam as pesquisas de serviço técnico. 

Essa análise demonstra que há coesão entre as respostas obtidas, uma vez que não se 

observa como padrão projetos com notas elevadas em serviço técnico e desenvolvimento que 

não sejam também classificados como de pesquisa aplicada.Essa informação apresenta um 

amadurecimento dos projetos que, ao alcançar resultados satisfatórios em uma fase inferior da 

P&D, busca maior nível de tangibilidade perante o mercado. 

Outra opção de análise é a partir da classificação obtida pela pontuação somada de 

cada construto, conforme determinado para cada quartil, como demonstra o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Pontuação obtida na classificação por quartis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os percentuais indicados no Gráfico 5 correspondem ao número de projetos em cada 

fatia, em função da nota somada. Assim, seria correto concluir que os 7 projetos (10,29%) 

indicados como contendo notas somadas que totalizam de 10 a 12 pontos seriam aqueles que 

apresentam maior grau de tangibilidade, pois se iniciam como pesquisa básica, passam pela 

fase da pesquisa aplicada, do desenvolvimento e se encerram gerando um serviço técnico. No 

entanto, essa conclusão não é totalmente válida, porque, conforme observado no Gráfico 5, 

alguns projetos não receberam notas na pesquisa básica ou mesmo na pesquisa aplicada, e 
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mesmo assim geram resultados tangíveis nas fases de desenvolvimento ou serviço técnico. 

Dessa forma, a sua nota é consideravelmente reduzida, mas os resultados seriam tangíveis.  

Outro aspecto que deve ser considerado nesse grupo (notas de 10 a 12), como o que 

provavelmente ocorre com alguns dos projetos com notas somadas entre 0 e 3, é o viés de 

respondente. Ou seja, o respondente pode não ter perfeita compreensão das opções incluídas 

no questionário e ter optado por atribuir um certo grau de concordância baixo, ou alto, em 

todas as questões, gerando assim um problema de classificação. 

Na maioria das respostas, os projetos foram classificados em duas ou três fases da 

P&D, conseguindo pontuação de 4 a 6 e de 7 a 9 pontos, sendo representado por 55,88% dos 

projetos analisados. Esses projetos compõem a parte principal do estudo, em que os 

pesquisadores possivelmente, ao responderem o questionário, conseguiram se identificar e 

classificar seu projeto em um ou dois tipos de pesquisa, de forma mais adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A colaboração universidade-empresa (U-E) busca sanar as dificuldades do mercado 

em promover Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas organizações. Esseproblema advém da 

dificuldade com financiamentos, pesquisa e infraestrutura em geral, no desenvolvimento de 

um sistema que fortaleça a estrutura de produção nas empresas em nosso país (PEREIRA et 

al., 2015). 

As universidades têm, por sua vez, capacidade de desenvolver pesquisas eficazes para 

o desenvolvimento de produtos e processos novos, que se transformem em inovações para o 

mercado. Quando a pesquisa na universidade alcança o mercado por meio da colaboração U-

E, ocorre o processo de transferência de tecnologia propriamente dito, no qual o produto final 

dessa colaboração pode ser verificado nas empresas receptoras e ganha tangibilidade no 

mercado (TROTT, 2012). Outros autores como Broström e Lööf (2008) consideram que a 

transferência de tecnologia, por meio da colaboração universidade-empresa, pode aumentar o 

crescimento nacional e regional de um país. 

Sendo assim, este estudo foi desenvolvido com base nos projetos de pesquisa 

desenvolvidos na modalidade de Pesquisa Continuada (PqC), Projeto de Pesquisa Isolado 

(PqI) e Projeto de Pesquisa Especial (PqE) da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO. Teve o objetivo principal de identificar o grau de tangibilidade das pesquisas 

desenvolvidas, no período de 2010 a 2015 a partir do modelo de continuidade da P&D (R&D 

Continuum). 

O R&D Continuum foi desenvolvido por Paul Trott em seu livro, Inovation 

Management and New Product Development (TROTT, 2012), e sugere que, dentre as fases de 

desenvolvimento da P&D, consegue-se estabelecer forte relação com a tangibilidade do 

produto dessa pesquisa. Assim, percebe-se a pesquisa o aproxima do mercado, trazendo 

possibilidades de transferência de tecnologia. 

Parte-se do pressuposto que a cooperação Universidade-Empresa confere capacidade 

às empresas de aumentar seu aprendizado e inovar (BROSTRÖM; LÖÖF, 2008). Dessa 

forma, levantou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual o grau de tangibilidade das pesquisas 

desenvolvidas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, a partir do 

modelo de continuidade da P&D (R&D Continuum)?Para responder à questão de pesquisa, foi 

proposta a análise dos projetos de pesquisa institucionalizados na UNICENTRO, por meio de 

sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), no período especificado. 
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Um dos objetivos específicos deste estudo foi determinar a proposição de uma métrica 

para medição do grau de tangibilidade da pesquisa científica da UNICENTRO, a partir do 

modelo R&D Continuum. O segundo objetivo específico proposto era mensurar, por meio da 

métrica criada, o grau de tangibilidade das pesquisas institucionalizadas na universidade por 

meio da PROPESP, no período de 2010 a 2015. 

 

Figura 5: Métrica para classificação da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Trott (2012). 

 

A partir da resposta ao primeiro objetivo específico, com a criação da métrica para 

classificação da pesquisa, adaptada do modelo de Trott (2012), é possível classificar a 

pesquisa da universidade de acordo com a tangibilidade do produto dessa pesquisa. Para tanto, 

foi necessário classificar os projetos desenvolvidos, para assim poder medir o grau de 

tangibilidade da pesquisa. 

O objetivo geral consiste em identificar o grau de tangibilidade dos resultados das 

pesquisas desenvolvidas, o que se pode realizar por meio da análise dos 68 projetos 

investigados. 

De acordo com a literatura pesquisada, as operações de P&D se apropriam de várias 

formas. Para Nobelius (2002), Çelikel (2009), Trott (2012) e Buckland apud Segatto-Mendes 

(2001), elas são divididas em: pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento e serviço 

técnico. Em síntese, a pesquisa básica envolve principalmente pesquisa fundamental, pura e 

exploratória, enquanto que a pesquisa aplicada é caracterizada por pesquisas de caráter 

tecnológico ou dirigidas para atingir um fim específico. A categoria “desenvolvimento” trata 

de pesquisas que trabalham com o desenvolvimento de produtos e processos novos, 

aperfeiçoamento, descobrimento de novos usos e aplicações, testes e avaliações. A fase 

serviço técnico é uma categoria de análise que abrange pesquisas desenvolvidas geralmente 

por técnicos e engenheiros diretamente nas instalações fabris, com a finalidade de aperfeiçoar 

linhas de produto. 

Pesquisa Básica Pesquisa Aplicada Desenvolvimento Serviço Técnico

Baixa AltaTangibilidade do Produto
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Após a análise das respostas pela média da pontuação obtida, o desvio padrão e o 

coeficiente de variação em cada bloco de questões, percebeu-se que as pesquisas 

institucionalizadas na UNICENTRO apresentam maior tendência à pesquisa aplicada e 

desenvolvimento, enquanto a pesquisa básica apresentou média correlação e a fase de serviço 

técnico é tida como a de menor significado.  

Em sua maioria, os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos pesquisadores da 

universidade caracterizam-se pela estruturação de um estudo teórico, com vistas ao 

desenvolvimento de trabalhos científicos e, ainda, com importante tendência ao atendimento 

das exigências de pesquisa do mercado. Observa-se que as pesquisas desenvolvidas na 

Universidade buscam se desenvolver a partir das fases da P&D definidas pelos autores, tendo 

como base a pesquisa e posteriormente buscando alicerces nas demais fases de pesquisa. 

De acordo com Çelikel (2009), a tangibilidade se faz presente onde há investigações 

aplicadas ao mercado. Nobelius (2002) reforça que esta se dá pelo desenvolvimento de 

pesquisas com fim específico e prático, visando ao desenvolvimento do conhecimento de 

forma operacional. 

Por meio da análise dos dados pela métrica construída, verifica-se que a perspectiva 

mercadológica da pesquisa é alavancada a partir da pesquisa aplicada. Os projetos com 

pontuação elevada na pesquisa básica não necessariamente avançam novas fases da P&D. 

Porém, as pesquisas com notas altas em pesquisa aplicada, em sua maioria, apresentam alto 

relacionamento com o desenvolvimento e também aproximação da fase de serviço técnico. 

Sendo assim, a tangibilidade dos resultados da pesquisa na Universidade apresenta relação 

direta com o desenvolvimento da pesquisa básica nos projetos desenvolvidos, podendo, assim, 

alcançar o mercado de forma sólida, levando conhecimento científico e identificação com as 

demandas existentes. 

Dentre as principais dificuldades encontradas para a realização do estudo, destaca-se a 

média adesão de respostas ao questionário, o que resultou em uma amostra pouco menor que 

o esperado quando da idealização do projeto. Para estudos futuros, vê-se a possibilidade de 

realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa, buscando investigar nos projetos 

classificados com baixo grau de tangibilidade, as principais dificuldades e desafios 

encontrados para o desenvolvimento dos projetos em outras fases da P&D e, 

consequentemente, alcançar o mercado por meio da tangibilidade dos resultados da pesquisa. 

Em relação a novos estudos nessa área, percebe-se que a partir do desenvolvimento 

desse tipo de estudo em outras universidades. Por meio da comparação dos resultados obtidos, 
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há possibilidade de geração de novos conhecimentos sobre práticas adotadas em relação à 

P&D, as universidades que conseguem tangibilizar para o mercado de forma mais eficiente os 

resultados de suas pesquisas, em comparação com as universidades que apresentam baixo 

grau de tangibilidade. 

Este trabalho propiciou à UNICENTRO novos conhecimento a respeito da situação 

em que se encontra a P&D. Possibilitando também a contribuicao para a sociedade em geral, 

de forma mais eficaz, com novos conhecimentos e competências advindos de pesquisas 

internas, transferindo tecnologias e possibilitando o desenvolvimento de inovações para o 

mercado. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 
 

QUESTIONÁRIO PARA MEDIÇÃO TANGIBILIDADE DOS RESULTADOS DOS PROJETOS DE 

PESQUISA NA UNICENTRO. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS PESQUISAS REALIZADAS 

 

Os itens abaixo relacionados têm o objetivo de identificar o grau de tangibilidade das pesquisas 

desenvolvidas na Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, no período de 2010 a 

2015 a partir do modelo de continuidade da P&D (R&D Continuum).  

 

A questão abaixo deve ser respondida levando em conta apenas 1 projeto desenvolvido. Caso 

tenha desenvolvido mais de um projeto (no período de 2010 a 2015), favor adicionar uma nova 

resposta sempre identificando o TÍTULO do projeto no cabeçalho da questão. 

 

TÍTULO DO PROJETO:______________________________________________________ 

ANO DE INÍCIO DO PROJETO: __________ (  ) PqC   (  ) PqI (  ) PqE 

 

Para sua resposta, leve em consideração a escala a seguir. 

 

DT= Discordo totalmente 

D= Discordo 

DP= Discordo parcialmente 

SO = Sem opinião 

CP= Concordo parcialmente 

C= Concordo 

CT= Concordo totalmente 

 

1. Em relação ao projeto desenvolvido pode 

afirmar que: 

DT D DP SO CP C CT 

1.1 Trata-se de um estudo de caráter fundamental, 

com vistas a adquirir apenas conhecimento sobre o 

tema em estudo. 

       

1.2 Trata-se de um estudo estritamente teórico, sem 

a pretensão de ter qualquer aplicação ou utilização 

prática. 

       

1.3 Os resultados se destinam exclusivamente a 

elaboração de artigos científicos para eventos e/ou 

periódicos. 

       

1.4 Trata-se de uma pesquisa motivada pela tradição 

científica, sem observância às necessidades do 

mercado. 

       

1.5 Busca investigar novos fenômenos científicos 

ou descobrir teorias. 
       

1.6 Trata-se de uma pesquisa com objetivo ou fim 

específico aliado às necessidades do mercado. 
       

1.7 Trata-se de uma pesquisa que busca o 

desenvolvimento de ideias de forma operacional. 
       

1.8 Explora possibilidades práticas de criar novos 

produtos/processos para satisfazer necessidades 

ainda não atendidas 
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1.9 Tem por objetivo criar/inventar/descobrir novos 

componentes, mecanismos compostos ou processos, 

modificando e combinando materiais existentes 

para produzir uma nova aplicação. 

       

1.10 Trata-se de uma pesquisa que busca como 

resultado o desenvolvimento de teorias ou 

conhecimentos acerca de produtos/processos 

naturais ou industriais, testes em áreas de incerteza 

e provas de viabilidade técnica. 

       

1.11 Busca o desenvolvimento/aperfeiçoamento de 

novos produtos/processos.  
       

1.12 Busca o desenvolvimento de novos 

usos/aplicações incrementais ou revolucionárias. 
       

1.13 Tem a finalidade de criar produtos e processos 

novos ou melhorados, mais confiáveis e 

satisfatórios. 

       

1.14 Tem por objetivo resolver questões técnicas 

ligadas a produtos/processos novos ou melhorados 

usando equipes de profissionais com habilidades 

individuais e diferenciadas. 

       

1.15 Tem como resultado especificações técnicas e 

requisitos de desempenho de produtos/processos 

novos ou melhorados. 

       

1.16 Trata-se de uma pesquisa de engenharia ou 

aplicação. 
       

1.17 Busca a redução de custos desenvolvidas em 

instalações comerciais, fabris ou laboratórios 

industriais. 

       

1.18 Tem por finalidade otimizar o retorno de linhas 

de produtos atuais. 
       

1.19 Busca satisfazer as necessidades de 

departamentos de marketing e produção usando 

pessoal qualificado e recursos técnicos mais 

sofisticados. 

       

1.20 Tem como resultado serviços técnicos ou 

relatórios quando apropriados. 
       

 

 

 

 



 

APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – TECLE 

 

Prezado(a) Pesquisador(a), 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Tangibilidade dos resultados 

da pesquisa provenientes de processos de transferência de tecnologia entre universidade-

empresa, sob a responsabilidade de Felipe Silveira Azevedo. 

Assim, a escolha do tema desta pesquisa justifica-se, pois a colaboração 

Universidade-Empresa é um tema que tem despertado a atenção tanto da comunidade 

acadêmica quanto das empresas, uma vez que as pesquisas na universidade exercem forte 

influência na capacidade de inovação das empresas. 

Participação na Pesquisa: Ao participar desta pesquisa você deverá responder a um 

questionário que contem perguntas diretas e objetivas referentes a seus dados pessoais e 

profissionais acerca dos projetos de pesquisa desenvolvidos por você e institucionalizados na 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNICENTRO – PROPESP. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, meu nome e quaisquer outros 

dados confidenciais serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será feita de 

maneira codificada, respeitando a ética da confidencialidade. Estou ciente de que posso me 

recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

precisar justificar, nem sofrer qualquer dano. 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o questionário sem 

nenhum prejuízo para você. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Prof. Dr. Marcos Roberto 

Kuhl (orientador) e Felipe Silveira Azevedo (mestrando), com quem poderei manter contato 

pelos telefones: (42) 3623-0500 e (42) 9977-3381. 

Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois do 

estudo. Li, portanto, este termo, fui orientado(a) quanto ao teor da pesquisa acima mencionada 

e compreendi a natureza e o objetivo do estudo para o qual fui convidado a participar. 
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 

___________________________________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade __________________, declara que, após leitura 

minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 

devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais 

será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa. 

E, por estar de acordo, assim o presente termo. 

 

Guarapuava, _________de _________________________de 2015. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura dos pesquisadores 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli 

Telefone: (42) 3629-8177 


