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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica com o uso do modelo Network Data Envelopment Analysis - NDEA. Para 

realizar esta pesquisa, realizou-se uma survey para obter informações coletadas no 

âmbito qualitativo e quantitativo em que se constitui uma amostra de 46 Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NIT) no Brasil, em uma escala temporal de cinco anos – 2009 a 

2013. Adotou-se o modelo NDEA multiplicativo relacional de dois estágios. O processo 

de avaliação de eficiência as unidades avaliadas são os NITs filiados ao FORTEC. O 

modelo é composto por três analises de eficiência: (1) avaliação do processo de P&D – 

para avaliar captação de recursos para o desenvolvimento e acumulação de tecnologia 

nos centros de pesquisas; (2) avaliação do processo de comercialização – para avaliar na 

criação de valor para realizar o processo de comercialização da inovação na difusão da 

tecnologia; e, (3) avaliação global do processo do Núcleo de Inovação Tecnológica. 

Esse modelo apresenta uma composição das variáveis de inputs: os números de 

professores (X1), recursos financeiros (X2) e tempo de atuação dos NITs (X3); 

os inputs/outputs intermediários são: licenciamento (Z1) e royalties (Z2); e a última 

etapa, os outputs finais, são patentes comercializadas (Y1) e pedido de patente (Y2). 

Com o uso desta metodologia, os resultados apontam que os 21,74% dos NITs são 

eficientes no processo de pesquisa e desenvolvimento; 10,87% são sob o processo de 

comercialização; e, sob ambas as perspectivas, não há NIT 100% eficiente. A partir 

desses resultados, esta pesquisa revela que é difícil alcançar um desempenho altamente 

eficiente em ambas as fases do processo de transferência de tecnologia. Compararam-se, 

também, os modelos DEA tradicional e NDEA, para evidenciar as características de 

cada modelo, bem como identificar os resultados obtidos pelo NDEA. Para respaldar 

essas análises, quatro hipóteses foram avaliadas pelo teste estatístico Kruskal-Wallis e 

teste F, alcançando os objetivos propostos, fornecendo informações aos gestores da 

Instituição, a fim de identificar quais são os fatores que melhor poderia ser 

implementado para alavancar a eficiência do NIT. Conclui-se também que o capital 

proveniente do Governo não é suficiente para que o NIT atinja necessariamente a 

eficiência. 
 

  
 

PALAVRAS-CHAVE: Network Data Envelopment Analysis, Eficiência, Núcleo de 

Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This study aims to evaluate the efficiency of Technological Innovation Centers using 

the Network model Data Envelopment Analysis - NDEA. To conduct this search, we 

carried out a survey to obtain information collected on qualitative and quantitative 

framework for the formation of a sample of 46 Centers of Technological Innovation 

(NIT) in Brazil, in a timescale of five years - 2009 to 2013. Adopted  the relational 

multiplicative model NDEA two stages. The process of evaluating the efficiency 

assessed units are affiliated to FORTEC NITs. The model consists of three analyzes of 

efficiency: (1) assessment of the R & D process - to assess fundraising for development 

and technology accumulation in the research centers; (2) evaluation of the marketing 

process - to assess the creation of value for carrying out the process of 

commercialization of innovation in technology diffusion; and, (3) overall assessment of 

the process of Technological Innovation Center. This model features a composition of 

input variables: teacher numbers (X1), financial resources (X2) and time of performance 

of the NITs (X3); inputs / outputs intermediate are: licensing (Z1) and royalties (Z2); 

and the last stage, the final outputs are commercialized patents (Y1) and patent 

application (Y2). Using this methodology, the results indicate that 21.74% of NITs are 

efficient in research and development; 10.87% are under the marketing process; and in 

both perspectives, there is NIT 100% efficient. From these results, this research reveals 

that it is difficult to achieve a highly efficient performance in both phases of the 

technology transfer process. Compared it is also the traditional and NDEA DEA models 

to highlight the characteristics of each model and identify the results of the NDEA. To 

support this analysis, four hypotheses were evaluated by statistical test Kruskal-Wallis 

test and F, reaching the proposed objectives by providing information to managers of 

the institution in order to identify those factors that could best be implemented to 

leverage the efficiency of NIT . It is also concluded that the capital from government is 

not enough for the NIT necessarily achieve efficiency. 

  

 

KEYWORDS: Network Data Envelopment Analysis, Efficiency, Technological 

Innovation Nucleus and Technology Transfer. 
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CAPÍTULO 1_____________________________ 

 

1- Introdução 

 

O processo de inovação, talvez mais do que qualquer outra atividade econômica, 

depende do conhecimento (FELDMAN, 1994). O atual papel da informação e do 

conhecimento nas economias e no processo produtivo tem exigido um reposicionamento do 

papel desempenhado pelas universidades, as quais não apenas são responsáveis pelo 

treinamento, como passaram a fornecer conhecimento crucial para a evolução de alguns 

setores industriais. 

Sendo assim, as universidades apresentam um ambiente propício para o processo de 

inovação, considerando através de sua missão, a qual mescla o ensino, a pesquisa e extensão, 

a construção do conhecimento e a sua disseminação que podem ser direcionadas para fins 

mais práticos.  

Nesta perspectiva, é importante que as universidades se preocupem com a gestão da 

propriedade intelectual, que, ao proteger o conhecimento, possibilita resguardar os direitos do 

autor/inventor sobre suas criações e sugestionar diretamente a explicitação dos conhecimentos 

envolvidos, e atender dessa forma, a dois propósitos: a proteção visando à inovação e a 

disseminação do conhecimento.  

Para consolidar esse cenário, o Ministério da Ciência e Tecnologia promulgou a Lei de 

Inovação, Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004, que além de estabelecer medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, introduziu a 

obrigatoriedade de as universidades e institutos públicos de pesquisa e tecnologia 

estruturarem um órgão interno, denominado de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), com a 

função de gerir as políticas de inovação. 

Avanços no setor de inovação no Brasil resultaram, por exemplo, além da criação de 

NITs, o crescente investimento público e privado neste setor (este último em menor 

proporção). Esse aumento na disponibilidade de financiamento para pesquisa e inovação, 

através de agências como a FINEP, o CNPq e as Fundações de Apoio à Pesquisa Estaduais 

(FAPEs), também são iniciativas do governo para estimular a inovação no país (LOTUFO, 

2009). Segundo a Pintec (2008), 9,2 mil empresas utilizaram algum incentivo público federal 

para inovar de 2006 a 2008. 
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Organizações como a Agência Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 

de Empresas Inovadoras (ANPEI), o Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC) e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) atuam com o objetivo de estimular a inovação, 

fortalecendo e unindo alguns dos agentes do sistema de inovação brasileiro. 

A evolução tecnológica dos sistemas nacionais de pesquisa e inovação, juntamente 

com as mudanças nas condições econômicas, tem desafiado as universidades brasileiras a 

assumir um papel proeminente e mais integrado a economia nacional. Esse fenômeno está 

correlacionado ao reconhecimento crescente da importância das universidades na produção, 

transferência e comercialização de conhecimento. Neste contexto, a atuação dos NITs torna-se 

essencial para que o setor de inovação do país seja capaz de promover a utilização do 

conhecimento e o uso de novas tecnologias brasileiras oriundas de universidades e institutos 

de pesquisa. 

O NIT representa o elo entre os Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), sejam 

universidades, centros de pesquisa ou institutos de pesquisa e atores externos que fazem parte 

do sistema de inovação. 

Considerando que a criação de NITs em universidades brasileiras é resultado de um 

processo recente, é importante analisar os instrumentos quantitativos e qualitativos 

(inputs/outputs) que maximize a organização e gestão de NITs existentes mensurando os 

benefícios dessa relação verificando a sua eficiência, e que auxilie a estruturação de novos 

NITs. 

Segundo Thursby e Kemp (2002), a adequada relação ao desempenho de NITs no 

tocante à transferência de tecnologia significa uma grande utilidade para a pesquisa 

universitária para não ser superestimada ou subestimada pelas próprias universidades e outros 

parceiros. 

A maioria dos estudos sobre universidades abordam o impacto da transferência das 

atividades realizadas na dimensão das universidades para a economia e analisam o impacto no 

desenvolvimento regional por meio de indicadores econômicos. As universidades possuem 

recursos disponíveis (insumos – inputs), as pesquisas aplicadas são orientadas ao mercado, e 

os pesquisadores atuam junto às empresas. O resultado das atividades realizadas pelas 

universidades (produtos – outputs), ao ser transferido para a economia na forma de novos 

conhecimentos, capital humano, emprego, empresas, inovações promovem o desenvolvimento 

(GOLDSTEIN; DRUCKER, 2006). 
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À luz dessa referência emerge a seguinte questão de pesquisa: avaliar a eficiência de 

NITs das universidades brasileiras no tocante a seus inputs/outputs no aspecto da inovação 

tecnológica utilizando Network DEA (NDEA). 

 

1.1.      Objetivos 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a eficiência dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica no Brasil aplicando o modelo matemático – NDEA, no período de 2009 a 2013. 

O desdobramento desse objetivo é descrito pelos objetivos específicos que se seguem: 

- Sistematizar os principais conceitos da literatura sobre: Ciência, Tecnologia, Inovação 

Tecnológica; Núcleo de Inovação Tecnológica; Transferência de tecnologia e modelos 

matemáticos; 

- Identificar quais variáveis de input e output que representem o ambiente inovativo dos 

NITs; 

- Caracterizar, qualitativamente, os aspectos do desempenho tecnológico segundo os 

fatores internos e externos que influenciam no NIT; 

- Calcular a estatística descritiva das variáveis ; e,  

- Determinar a eficiência dos NITs por meio do NDEA. 

 

1.2. Hipótese e Problema da Pesquisa 

 

A formulação da hipótese de pesquisa é desenvolvida diante de um problema 

científico a ser resolvido, o qual exige um método de pesquisa para verificar ou refutar uma 

suposição admissível da teoria. Para tanto, a inovação tecnológica é um dos principais vetores 

para promover o desenvolvimento econômico de um país, principalmente em países 

emergentes (ALMEIDA, 2010).  

O governo tem destinado recursos financeiros para universidades com a função de 

gerir novas pesquisas no âmbito do desenvolvimento tecnológico, por meio de políticas para 

aumento da qualificação da mão de obra e da criação de órgãos responsáveis pela gestão da 

inovação nas universidades. Com essa premissa, o presente trabalho contempla um modelo 

conceitual com o encadeamento de quatro hipóteses, conforme a Figura 1.1. Alguma destas 

hipóteses tem ramificações, um desdobramento para que se possa examinar em nível mais 

detalhado, apresentando matizes de proposições, a descrição do setor em que o NIT atua 
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posiciona-o no mercado e identifica atividades internas que são realizadas para maior 

interação com o público externo, e particular com seus clientes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Modelo conceitual da pesquisa com quatro hipóteses 

 

Esta análise define também as variáveis de desempenho do NIT, uma vez que um 

input pode interagir e influenciar de maneira diferente os díspares outputs. Salienta-se ainda 

que o desempenho tecnológico, que representa o output no corrente estudo, será mensurado 

em duas etapas: primeiramente, os licenciamentos e os royalties; segundo, o depósito do 

pedido de patentes e as patentes comercializadas. 

 

A partir desse contexto, a formulação das hipóteses são: 

  

H1: Os investimentos governamentais em inovação tecnológica nos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NITs) têm contribuído positivamente para o desempenho tecnológico. 

 

H2: A infra-estrutura e o capital humano dos NITs influenciam positivamente no 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Fatores Locacionais 

Parcerias com Instituições 

Privadas 

Públicas 

Estado  

 

Recursos  

Governamentais  
 

Infra-estrutura e Capital Humano 

Infra-estrutura disponível 

Tempo de fundação 

Nº de mestre/doutores ativos 

Anos de experiência dos docentes  

 

H1 

H2 
 

 

NIT 

H3 

H4 

FATORES INTERNOS 

FATORES EXTERNOS 
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A hipótese H2 apresenta dois aspectos: a infra-estrutura de uma maneira ampla e a 

presença de um núcleo responsável somente pela gestão das inovações nas respectivas 

universidades. 

 

Proposição 1: O desempenho tecnológico do NIT é influenciado positivamente pela 

infra-estrutura disponível. 

  

Proposição 2: O desempenho tecnológico das universidades é influenciado 

positivamente pela criação de um núcleo responsável pela gestão da 

inovação tecnológica.  

 

Proposição 3: O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente pelo 

número de professores com títulos de mestre/doutor. 

 

Proposição 4: O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente pelos 

anos de experiência dos docentes. 

 

H3: Os fatores locacionais têm influenciado positivamente a taxa de desenvolvimento 

tecnológico nos NITs. 

 

H4: As parcerias têm configurado um fator positivamente influente para o desempenho 

tecnológico dos NITs. 

 

Nesta hipótese H4, procura-se examinar a importância das parcerias, por meio das seguintes 

proposições: 

 

Proposição 5: O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente pela 

parceria com empresas privadas. 

  

Proposição 6: O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente pela 

parceria com empresas públicas. 
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Proposição 7: O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente pela 

parceria com o Estado. 

 

A partir da formulação dessas hipóteses, constata-se uma lacuna na literatura para ser 

verificada com o enfoque da participação das universidades no desenvolvimento de novas 

tecnologias. Nesse momento, a presente dissertação apresenta uma reflexão central: se os 

investimentos governamentais em inovação tecnológica nos Núcleos de Inovação 

Tecnológica – NITs têm contribuído para o incremento da competitividade mostrando 

resultados satisfatórios para a sociedade.  

 Considerando a relevância do tema exposto, técnicas de análise de eficiência, 

aplicadas aos recursos públicos investidos em inovação tecnológica, podem contribuir para 

realizar estudos que avaliem quantitativamente o resultado deste esforço no ganho de 

competitividade. 

 

 

1.3. Justificativa e Relevância da pesquisa 
 

 

O crescimento dos investimentos públicos em Ciência, Tecnologia e Inovação no país 

e a dificuldade de se transformar o conhecimento em benefícios mais diretos à sociedade 

geram uma necessidade de se estabelecer um canal permanente entre a academia e o setor 

empresarial. As políticas públicas, para o desenvolvimento da inovação no Brasil, têm 

estimulado a pesquisa nas ICTs e também nas empresas. O grande volume aportado, 

principalmente, por meio dos fundos setoriais e pelos mecanismos de isenção fiscal tem 

trazido um volume substancial de recursos para a pesquisa e desenvolvimento no País. Zelar 

pelo conhecimento desenvolvido no ambiente acadêmico e a sua adequada transferência para 

a sociedade é missão de NITs. Portanto, é de interesse acadêmico, do governo e da sociedade 

avaliar se esses recursos públicos estão sendo eficientemente aplicados. 

Em reflexo dessa busca pelo desenvolvimento, o governo busca investir na 

Universidade cada vez mais, principalmente, devido ao fato de analisada como potencial 

agente de transformação de conhecimento, de caráter tecnológico, em riqueza (LIMA; LEITE; 

SILVA FILHO, 2009). 

Na medição do retorno que a universidade proporciona para sociedade, o uso de 

patentes como indicador de inovação tecnológica é um possível indicador para refletir os 
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resultados dos recursos aplicados pelo governo, desde que não seja desvinculado dos 

contextos sócio-econômicos (PADRÓN et al., 2004). Tendo em vista que para a sociedade o 

benefício de uma patente gerada pela universidade é o de poder controlar o seu uso por parte 

das empresas e impedir que este conhecimento seja apropriado e explorado por uma única 

empresa (PÓVOA, 2009). 

Considerando o importante papel dos NITs, para a promoção da inovação no Brasil, e 

a interface com a academia e o mercado, boas práticas de estruturação de um NIT são 

fundamentais para a eficácia de seu desempenho. Os NITs têm por objetivo promover a 

interação das Universidades (IES) com a sociedade e o mercado, a partir da pesquisa aplicada, 

prestação de serviços e licenciamento de tecnologias, por isso, entende-se que o problema de 

pesquisa seja pertinente, relevante e atual. 

A pesquisa justifica-se pela proposta de avaliar a eficiência dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (ou órgão equivalente) nas universidades brasileiras, por realizar uma análise do 

potencial de inovação e identificar a força da produção (inputs/outputs) para fornecer 

condições de gestão na pesquisa acadêmica. 

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

 

 A pesquisa está dividida em cinco capítulos pertinentes aos objetivos. O Capítulo 1 – 

Introdução – apresentando as bases e motivação, bem como elucidando justificativa, 

relevância, objetivos, hipóteses e esclarece a estrutura do trabalho. 

 O Capítulo 2 – Universidade, Inovação e Desenvolvimento Econômico – explora os 

aspectos conceituais sobre o tema, políticas públicas para o desenvolvimento, o papel da 

universidade no auxílio à inovação, relação entre Instituições Federais de Ciência e 

Tecnologia e setor produtivo, transferência de tecnologia e núcleo de inovação tecnológica. 

 O Capítulo 3 – Avaliação da Eficiência – exprime os conceitos básicos sobre o modelo 

matemático – Análise Envoltória de Dados (DEA) e NDEA (Network DEA), os indicadores 

para a mensuração de um processo inovativo e a abordagem internacional e nacional. 

 O Capítulo 4 – Método de pesquisa – expõe primeiramente as variáveis do construto, 

com estruturas diferentes para aspectos qualitativos e quantitativos, a fim de descrever a 

metodologia de pesquisa, desde a classificação da pesquisa, as etapas que as compõe, o 

instrumento de coleta de dados e o processo de seleção da amostra e, finalmente, apresenta a 

escolha do método para análise de resultado. 
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 O Capítulo 5 – Resultados e Discussões – explana os resultados das análises 

qualitativas e quantitativas conduzindo a discussões sobre tais resultados, bem como revela os 

resultados da hipótese de pesquisa e responde ao problema de pesquisa, satisfazendo o 

objetivo geral e secundário propostos. 

 Por fim, têm-se os apêndices A, B, C, D e E compreendendo respectivamente, a carta 

convite às empresas, o modelo de questionário preliminar, o modelo de questionário final, o 

protocolo de pesquisa e Tabela Stepwise.  

A seguir, a Figura 1.2 ilustra a organização desta dissertação. 

 
Figura 1.2 – Organização da dissertação 

 

1.5. Esclarecimento quanto à divisão do capítulo 2 e 3 

 

Diante do questionamento central da pesquisa, primeiramente, será abordado no 

capítulo 2, o processo de transferência de tecnologia executado pelo setor - núcleo de 

inovação tecnológica. Para avaliar a eficiência desse núcleo, o capítulo 3 expõe como é feito o 

cálculo da produtividade a partir da relação entre os resultados alcançados – outputs e os 

recursos utilizados – inputs, por meio do modelo matemático chamado data envelopment 

analysis. Considerando o desmembramento do processo de produção em estágios, mencionar-

se-á networking data envelopment analysis, modelo mais robusto que analisa a eficiência 

interna de cada subprocesso de produção. 
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CAPÍTULO  2________________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a importância da universidade no seu 

processo de transmissão de pesquisa por meio da transferência de tecnologia desempenhado 

pelo núcleo de inovação tecnológica. Partindo da revisão bibliográfica, apresenta-se o 

conceito de ciência, tecnologia, invenção e inovação. Posteriormente, os tipos de inovação são 

mencionados segundo o pensamento schumpeteriano. Com base no arcabouço teórico sobre 

desenvolvimento econômico e social, relata-se o conceito do sistema nacional de inovação. 

Políticas públicas, papel da universidade como auxílio à inovação, a relação universidade e 

setor produtivo são alguns dos itens descritos no qual detalha-se sobre “Transferência de 

tecnologia” e o “Núcleo de Inovação Tecnológica” para atender a temática. 

Para sistematização, este capítulo está segmentado em 6 seções, a saber: 2.1) 

Fundamentação Teórica; 2.2) Políticas públicas para o desenvolvimento; 2.3) O papel da 

Universidade como auxílio à Inovação; 2.4) Relação entre instituições federais de ciência e 

tecnologia e o setor produtivo; 2.5) Transferência de Tecnologia; e, 2.6) Núcleo de Inovação 

Tecnológica: o interlocutor no processo de transferência do resultado de pesquisa.     

 

2.1  Fundamentação Teórica 

 

As universidades estão em um processo de transformação cultural, passando a 

desempenhar um papel importante na emergente sociedade do conhecimento. Esse processo 

de transição, denominado "segunda revolução acadêmica”, é a adição da função de 

desenvolvimento econômico e social referente a missão da Universidade em que ocorre em 

muitos países (ETZKOWITZ, 2008). 

Etzkowitz e Zhou (2007) argumentam que a universidade após a segunda revolução 

acadêmica pode, e deve ser uma universidade empreendedora contribuindo também para o 

desenvolvimento regional. O Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado pelo 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e pela Secretaria 

de Educação Superior do Ministério de Educação e Desporto (2001), reflete o compromisso 

da universidade brasileira em direção à justiça, à solidariedade e à democracia. Assim, parte 

do pressuposto que a universidade tenha esse compromisso. O documento descreve as 
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universidades públicas brasileiras como instituições criadas para atender as necessidades do 

País, associadas ao desenvolvimento econômico, social, cultural e político do Brasil, espaços 

privilegiados à produção de conhecimento e à formação de profissionais cidadãos. 

Pautando-se, nesse documento, a arte, a ciência e a tecnologia devem alicerçar-se nas 

prioridades locais, regionais e nacionais (FORPROEX, 2012). Sendo assim, a universidade 

tem como característica principal a procura pelo inédito, pois tem como função gerar o saber 

comprometido com a ruptura e a inovação e, conseqüentemente assim, criar condições para a 

transformação, que depende de condições estruturais da sociedade como um todo. 

O impacto da ciência na inovação não se limita a residir na criação de novas 

oportunidades para ser explorada por empresas, mas sim pelo aumento da produtividade e do 

retorno de pesquisa e desenvolvimento por meio da solução técnica de problemas e o 

fornecimento de novas tecnologias de pesquisa (BALCONI; BRUSONI; ORSENIGO 2010; 

MOWERY; ROSENBERG, 1998). 

Segundo Matias-Pereira e Kruglianskas (2005, p. 3), a “inovação tecnológica deve ser 

resultado de um ambiente que produz ciência de ponta e influencia direta e indiretamente o 

setor produtivo, especialmente por meio dos setores de pesquisa e desenvolvimento gerado no 

bojo das empresas”. Nessa esteira, a ciência e tecnologia desempenham um importante papel 

na contribuição para a melhoria no avanço técnico-econômico nos diferentes níveis de 

agregação (setorial, regional, nacional e global). 

A origem de uma inovação envolve, primariamente, a geração de muitas invenções 

relacionadas entre si. Entretanto, quando a solução de um enigma científico básico permanece 

no ambiente do laboratório, esta não proporciona nenhuma contribuição econômica direta 

(SMITH; BARFIELD, 1996), ou seja, uma descoberta que não explora os limites além dos 

laboratórios não é uma inovação (GARCIA et al., 2002). Uma inovação inclui não só a 

pesquisa básica e aplicada, mas também o desenvolvimento, a manufatura, o marketing, a 

distribuição, a manutenção, e mais tarde a adaptação e atualização de produtos (SMITH; 

BARFIELD, 1996). Para tanto, apesar da invenção estar na gênese de uma inovação, esta 

última difere quanto ao valor econômico que oferece e a sua difusão a outras partes além dos 

seus descobridores (GARCIA et al., 2002). 

Em termos gerais, sistematiza-se os principais conceitos elucidados anteriormente para 

tangenciar o ambiente sobre ciência, tecnologia, inovação e invenção no Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 – Base conceitual sobre os termos técnicos 

AUTOR CONCEITO 

C
IÊ

N
C

IA
S

 

 

Andretsch et al. (2002) 

A ciência é definida como a busca pelo 

conhecimento baseado em fatos e verdades 

observadas. 

Kuhn (1970) 

Ciência significa a pesquisa firmemente baseada 

em uma ou mais realizações científicas 

passadas, é um empreendimento que visa 

refinar, ampliar e articular um paradigma que já 

existe. 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

Andretsch et al. (2002, p. 156) 

A tecnologia é a aplicação dos novos 

conhecimentos por meio da ciência para 

resolução de alguns problemas práticos. 

Giovanni Dosi (1982, p. 151) 

A tecnologia é dada pela combinação dos 

fatores, definida qualitativamente e 

quantitativamente na relação para certos 

outputs. 

IN
V

E
N

Ç
Ã

O
 Bozeman e Link (1983, p. 4) A invenção é a criação de alguma coisa nova. 

Galanakis (2006) 

A invenção pode ser conceituada como 

resultado de descoberta por meio de vários 

testes, a qual requisita a geração de novas ideias 

ou a combinação de novos caminhos, mas pode 

não ser comercialmente desenvolvida. 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 OCDE (2005, p. 55) 

Uma inovação é a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, 

ou um novo método de marketing, ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, 

na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. 

Schumpeter (1934) Inovação seria a introdução comercial de um 

novo produto ou “uma nova combinação de 

algo já existente” criados a partir de uma 

invenção que por sua vez pertence ao campo da 

ciência e tecnologia. 

Fonte: Elaboração própria 

Frente ao exposto, a inovação é um imperativo para o crescimento econômico, sendo 

analisada na pesquisa de Hekkert et al. (2007) como elemento essencial para promover 

alavancagem no longo prazo. Baseia-se na suposição de que a inovação é um fator chave para 

o crescimento econômico de um país (FREEMAN, 1995; FAGERBERG, 2004). 

 Para Tigre (2006), uma “inovação puxa a outra” e as grandes mudanças tecnológicas 

são acompanhadas de transformações econômicas, sociais e institucionais. A difusão da 

tecnologia exige condições para se desenvolver, e a inovação acarreta ao progresso 

tecnológico por meio do aumento da produtividade, da competitividade das empresas e ao 

desenvolvimento econômico que, por sua vez, eleva o nível de vida da população em geral. 
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2.2  Políticas Públicas para o desenvolvimento 

 

 

 Na concepção de Steiner (2006), o cenário desejável para as próximas décadas é o de 

crescimento econômico combinado com a redução das desigualdades sociais e a 

sustentabilidade do planeta. O ponto a destacar aqui não é o de como ampliar as formas de 

aumentar a capacidade do país de gerar conhecimento, mas sim de como transformar 

conhecimento em riqueza e bem-estar para a sociedade. Para esse autor, o reforço nas 

políticas públicas para aumento da capacidade de inovação e a fixação de pesquisadores nas 

empresas contribuem para esse processo. 

 Para manter a competitividade tecnológica e econômica, no Brasil, as empresas estão 

se estruturando melhor, e as políticas públicas estão sendo desenvolvidas para dar suporte aos 

processos de inovações tecnológicas (SILVEIRA; BAZZO, 2009). 

 Isso porque, apesar dos avanços científicos no país nas últimas décadas, suas 

conseqüências econômicas são ainda muito limitadas. Há a necessidade premente de 

transformar o conhecimento gerado no país em bens tangíveis para a sociedade. 

Independentemente de qual partido político assumir a presidência do Brasil, é necessário 

avançar em políticas públicas para que o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação possa 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social (TORRESI; PARDINI; FERREIRA, 

2010). 

Na Figura 2.1, é possível identificar o relacionamento com as políticas públicas do 

Estado e seus principais atores institucionais. 
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Figura 2.1: Políticas de estado – principais atores 

Fonte: Panizzi (2009, p. 30). 

 

 Para efetivar as políticas de Estado e aos seus principais atores institucionais, as 

universidades, institutos e empresas além da consolidação dos fundos setoriais, da Lei de 

Inovação
1
 e da Lei do Bem

2
, do fomento ao empreendedorismo, das incubadoras, dos parques 

tecnológicos e das medidas fiscais que promovam a inovação, para Silva (2005), deve-se 

considerar o fenômeno da globalização da tecnologia. Ressalta-se que as empresas de todos os 

portes estão constatando os efeitos da globalização dos mercados. Esse fenômeno é capaz de 

criar oportunidades de investimentos em P&D no Brasil e as políticas públicas não podem 

evitar explorar tais oportunidades. 

Conforme dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI), os gastos nacionais em P&D no Brasil atingiram um patamar de 1, 25% do 

PIB em 2010. Esse percentual coloca o país em posição superior à média dos países latino-

americanos (0,6%), mais ainda inferior à média dos países da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) com um percentual médio de 2,34% (SCIENCE AND 

TECNOLOGY, 2011). Vale lembrar que o plano dos países europeus, presente nas 

publicações da Comissão Europeia, tem como meta aumentar para 3% do PIB os gastos em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Debates acadêmicos recentes têm enfatizado a relevância do papel da inovação 

tecnológica nas políticas de desenvolvimento de diversos países e esforços realizados nesse 

setor contribuem para a prosperidade econômica. O tema desenvolvimento regional e local foi 

renovado com esses debates. Existem importantes desdobramentos para as políticas públicas 

regionais, desde a discussão de estratégias de desenvolvimento, até a definição de fontes de 

financiamento para a promoção do crescimento econômico. 

A reivindicação de uma política pública de financiamento à ciência, à tecnologia e à 

inovação, que não ocasionasse descontinuidade por troca de governo, seria um ponto 

importante para gestão de oportunidades no desenvolvimento científico do Brasil (TORRESI; 

PARDINI; FERREIRA, 2010). Na compreensão deles, isso se concretizou e, nos últimos 

anos, a configuração do fomento à pesquisa foi modificada radicalmente a partir da 

                                                           
1
 Lei de Inovação: Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. 
2
 Lei do Bem: A Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem, em seu Capítulo III, 

artigos 17 a 26, e regulamentada pelo Decreto n° 5.798, de 7 de junho de 2006, que consolidou os incentivos 

fiscais que as pessoas jurídicas podem usufruir de forma automática desde que realizem pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica. 
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implementação dos fundos setoriais, em que a FINEP, o CNPq e a CAPES obtiveram seus 

recursos para fomento e bolsas aumentados, assim como as fundações de apoio a pesquisa que 

expandiram sua participação no fomento nos estados e, atualmente, passaram a realizar 

convênios com as agências federais e entre as próprias fundações, ocasionando recursos para 

o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para todos os pesquisadores (TORRESI; 

PARDINI; FERREIRA, 2010). 

 

2.3  O papel da universidade como auxílio à inovação 

 

 
Os formuladores de políticas consideram as universidades como centro autônomo de 

pesquisa cada vez mais central num status “de classe mundial”, desenvolvimento de 

tecnologia e inovação econômica (ALTBACH, 2007; COMISSÃO EUROPÉIA, 2010; 

ORSZAG; HOLDREN, 2009). Grupos de pesquisa acadêmica surgiram como quase empresas 

(ETZKOWITZ, 2003), compostos por cientistas, criando e combinando vários recursos 

heterogêneo-conceituais, materiais, financeiros e humanos, agindo como empresários (LAW, 

1989). 

Um conjunto mais amplo de redes foi criado a partir da universidade para a indústria e 

o governo, de forma criativa reinterpretando o modelo de incubadora para atender diversas 

necessidades de novas organizações na sociedade brasileira. O processo de inovação é cada 

vez mais caracterizado como multidirecional, iterativo em que envolve múltiplos atores 

(KLINE; ROSEMBERG, 1986; MALECKI, 1997; EVANGELISTA, 2000; TETHER, 2005). 

Como esses atores interagem, um fluxo de conhecimento é criado nas unidades de 

P&D, gerando inovação, crescimento econômico e competitividade (PIANTA, 1995). 

Consciente disso, numerosas iniciativas do governo procuram estimular uma maior interação 

entre empresas e universidades. Embora a interação universidade-empresa sempre ocorreu até 

certo ponto (GODIN; GINGRAS, 2000), uma maior abertura no processo de inovação alterou 

a intensidade, a natureza e, finalmente, a importância da cooperação com as universidades 

para a inovação empresarial (BEKKERS; FREITAS, 2008). 

Grande parte da literatura que analisa a forma como a pesquisa universitária contribui 

para a inovação e o desenvolvimento econômico se concentra na interface empresário 

cientista e/ou estruturas de transferência de tecnologia e professores (BERCOVITZ; 

FELDMAN, 2011; COLYVAS, 2007).  
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A universidade tem realizado estratégias direcionadoras para inserir uma nova cultura 

de inovação mais orientada para gerar valor, quer através da proteção e valorização da 

Propriedade Intelectual (p.ex. patentes, know-how, marcas, design, etc.), quer por meio do 

apoio à criação de novas empresas. Assim, além da sua missão tradicional de gerar e 

transmitir conhecimentos, a universidade tem assumido a missão de valorizar os seus 

conhecimentos, resultando numa maior participação desta no sistema de inovação e no 

desenvolvimento econômico e social do país (SHANE; VENKATARAMAM, 2000).  

 

2.3.1 Interação universidade-indústria/empresa  

 

O estímulo à realização de projetos tecnológicos com o setor empresarial baseia-se no 

argumento de que essas interações favorecem o acesso aos conhecimentos e habilidades 

tecnológicas dos parceiros, além de minimizarem os riscos financeiros inerentes às atividades 

de pesquisa e desenvolvimento e, mais do que isso, permitirem o aporte de novos recursos às 

atividades de pesquisa (FUJINO; STAL; PLONSKI, 1999). 

As parcerias entre as universidades e as empresas estão aumentando 

consideravelmente nos últimos anos. O crescimento da competitividade global e o aumento da 

demanda por inovações em produtos e processos são os principais fatores determinantes. De 

modo geral, as empresas fornecem às universidades os fundos e os recursos necessários para a 

pesquisa e o desenvolvimento, objetivando ultrapassar a fronteira do conhecimento. A 

utilização do conhecimento gerado nas universidades brasileiras representa rica fonte de 

informação e capacitação para o desenvolvimento de novas tecnologias, resultando no fato de 

que a transferência de tecnologia entre universidade e setor produtivo consiste em um 

caminho alternativo e complementar para o alcance de um patamar tecnológico superior das 

empresas (GARNICA; TORKOMIAN, 2009). 

As contribuições das universidades para o processo de inovação nas firmas podem ser 

sintetizadas como: fonte de conhecimento de caráter mais geral necessários para as atividades 

de pesquisa básica (NELSON, 1990); fonte de conhecimento especializado relacionado à área 

tecnológica da firma (KLEVORICK et al., 1995); formação e treinamento de engenheiros e 

cientistas capazes de lidar com problemas associados ao processo inovador nas firmas 

(ROSENBERG e NELSON, 1994; PAVITT, 1998); criação de novos instrumentos e de 

técnicas científicas (ROSENBERG, 1992); criação de firmas nascentes (spin-offs) por pessoal 

acadêmico (STANKIEWICS, 1994; ETZKOWITZ, 1999). 
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A intensidade da interação universidade-empresa é compelida por outros fatores, como 

os referentes ao setor industrial (tamanho da firma e características do desenvolvimento de 

novos produtos), ao setor de pesquisa público (políticas, disponibilidade de expertise, papel 

do mesmo como usuário), à tecnologia (características gerais, estágio de desenvolvimento, 

dinamismo da área), à firma (existência de base de conhecimento, propensão à interação) 

(FAULKNER; SENKER, 1994).  

Nos países em desenvolvimento, uma primeira distinção em se tratando de interação 

universidade-indústria reside no baixo nível de atividades de P&D desenvolvidas pelas 

firmas. Consequentemente, as firmas não têm como rotinas e estratégia de concorrência e 

crescimento a geração interna de conhecimento. A maior parte das atividades de P&D é 

realizada pelo setor público, via empresas estatais, instituições de pesquisa e universidades 

federais (SUTZ, 2000). 

Segundo Cohen et al (2002), as empresas realizam parcerias com as universidades, por 

várias razões: incluindo o acesso aos resultados da pesquisa, instrumentos, materiais 

experimentais, capital humano altamente qualificado e técnicas de pesquisa.  

Como síntese, pode-se valer do sistematizado por Sutz (2000) na observação de 

algumas experiências de articulação universidade-indústria-governo em países da América 

Latina: (a) o envolvimento das firmas abaixo das expectativas, tanto em termos quantitativos 

como qualitativos; (b) ausência de 'conhecimento relevante' na solução de problemas quando 

a demanda existe; e, (c) pouca alteração no comportamento geral das firmas no que diz 

respeito ao relacionamento com universidades. O mau emparelhamento da interação 

universidade-indústria é explicado como resultante da designação de mecanismos que não são 

adequados ou da utilização insuficiente dos mecanismos existentes. 

 

 

2.4  A relação entre Instituições Federais de Ciência e Tecnologia e o Setor Produtivo 

 

 

A relação entre as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT)
3
 e o setor produtivo

4
 não 

é novidade, apesar de que no Brasil sua institucionalização deu-se por meio da Lei nº 10.973, 

de 02 de dezembro de 2004 – Lei de Inovação, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de 

                                                           
3
 Art. 2º, inciso V, da Lei de Inovação define Instituição Científica e Tecnológica (ICT) como ―órgão ou 

entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de 

pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. 
4
 O setor produtivo é formado por empresas comerciais e de serviços, entidades agrícolas e industriais. 

(FUNDATA, 2012). 



32 
 

novembro de 2005. A referida Lei que integra o Sistema Nacional de Inovação - SNI - define 

inovação como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social 

que resulte em novos produtos, processos ou serviços. 

A Lei de Inovação possui três vertentes principais de atuação: a) a constituição de 

ambiente propício às parcerias estratégicas entre as ICT e as empresas; b) o estímulo à 

participação de ICT no processo de inovação e; c) o incentivo à inovação na empresa. 

Dentre as ações previstas na Lei, o Art. 16, estabelece que as ICT devem dispor de um 

Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, próprio ou em associação com outras ICT, com a 

finalidade de gerir sua política de inovação, ou seja, “[...] documentos formais com diretrizes 

gerais que norteiam a atuação da instituição nas ações ligadas à inovação, à proteção da 

propriedade intelectual e à transferência de tecnologia” (FORMICT/MCTI, 2012, p. 11). 

Diante das mudanças institucionais respaldadas pela Lei de Inovação, as instituições 

constituíram o NIT como estruturas multidisciplinares de gestão, que possuem dentre as 

competências essências (baseadas no Art. 16 da Lei) e complementares, a proposição, o 

assessoramento, o acompanhamento e a avaliação das políticas de inovação das atividades de 

proteção das criações, licenciamento e transferência de tecnologia adotada pela instituição, 

além de ser o interlocutor na relação ICT e setor produtivo, visando à promoção da inovação 

tecnológica. 

Os NITs, todavia, possuem desafios de naturezas distintas, desde os mais operacionais 

como a constituição e manutenção de equipes especializadas, aos mais complexos como: a 

elaboração das políticas de inovação da universidade para a gestão estratégica, dinâmica e 

eficaz dessas políticas; a proteção do conhecimento pelos direitos de propriedade intelectual; 

a relação de parceria para P&D da universidade com o setor produtivo; a orientação e 

negociação de convênios, contratos e acordos entre a universidade, empresas e agências 

nacionais de fomento à pesquisa; a negociação e os contratos de transferência de resultados de 

pesquisa; e, as demais atividades relativas às competências (essenciais e complementares) 

inerentes ao NIT, embasadas na Lei de Inovação. 

Os NIT das universidades federais contam com os serviços de consultoria e 

assessoramento jurídico da Procuradoria Federal (PF), órgão vinculado à Advocacia-Geral da 

União (AGU)
5
 nos processos de negociação dos (contratos, convênios ou acordos) de P&D, 

na transferência e comercialização de resultados de pesquisa da universidade para o setor 
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produtivo, entre outras atividades sob responsabilidade do NIT e da universidade de maneira 

geral. 

Para Lotufo (2009, p. 54), a atuação do NIT “favorece a criação de um ambiente 

propício para a transferência de tecnologia e para a proteção do conhecimento na ICT. O NIT 

passa a ser o interlocutor central com o setor privado e com a própria instituição [...]”, ou seja, 

com o ambiente de inovação interno e externo à instituição. 

Na contextualização do tema da pesquisa foram abordadas temáticas relacionadas à 

sociedade e à economia do conhecimento, às organizações e aos trabalhadores do 

conhecimento, à gestão do conhecimento aplicada à pesquisa, à relação das Instituições 

Federais de Ciência e Tecnologia e ao setor produtivo incluindo, também, as competências do 

NIT relacionadas ao processo de transferência de resultados de pesquisa de universidades 

federais para o setor produtivo. 

 

 

2.5 Transferência de Tecnologia 

 

 

De acordo com a Association of University Technology Managers (AUTM), a 

transferência de tecnologia é o processo de transferência de descobertas científicas de uma 

organização para outra com finalidade de desenvolvimento e comercialização. Rogers (2001) 

define a transferência de tecnologia como “a movimentação da inovação tecnológica de uma 

organização de P&D para uma organização receptora”. Pode-se avaliar que esse processo 

corresponde ao desenvolvimento de aplicações práticas a partir dos resultados da pesquisa 

científica. 

 A transferência de tecnologia é o processo pelo qual o conhecimento existente nas 

universidades será repassado para a indústria, a fim de produzir novos produtos, novos 

processos ou sistemas de produção, permitindo dessa forma um desenvolvimento tecnológico 

sustentável. 

Já Carr e Hill (1997) conceituam transferência de tecnologia como um processo por 

meio do qual um novo conhecimento ou uma nova tecnologia, gerados em laboratórios de 

pesquisa ou universidades, são ainda mais desenvolvidos e comercialmente explorados pelo 

setor privado doméstico, como também são aplicados e apropriados pelos Governos Federal, 

Estadual e Municipal. Nesse caso, a transferência tecnológica é entendida como a soma dessas 

atividades que conduzem à adoção de novas técnicas de desenvolvimento de produtos e 

serviços. Como tal, ela inclui a disseminação de informações por meio das publicações de 
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pesquisa, das consultorias, dos treinamentos, das feiras científicas, tecnológicas e comerciais, 

dos seminários, cursos e workshops. 

A transferência de tecnologia entre universidades e empresas está inserida em um 

panorama de cooperação mínima, no qual as empresas buscam novos conhecimentos técnico-

científicos para se manterem competitivas em um mercado com ciclo de vida cada vez mais 

curto dos produtos e, as universidades, tradicionais geradoras de novos conhecimentos 

desejam a aplicação dos mesmos em prol da sociedade, além da possibilidade de se aproximar 

de problemas da realidade das empresas e auferir recursos adicionais para desenvolvimento de 

pesquisas (CYSNE, 2005). 

As tentativas para transferir uma tecnologia de um laboratório ou universidade para o 

setor industrial é um processo complexo que envolve diversas organizações e vários 

profissionais-chaves em cada organização, como a própria instituição de pesquisa, um ou 

mais organizações usuárias durante o desenvolvimento e teste do produto, uma agência de 

transferência, uma agência de fomento pública, um receptor para a manufatura e uma agência 

de fomento privada. 

Os principais mecanismos da transferência de tecnologia entre a universidade e as 

empresas são (ROGERS; YIN; HOFFMANN, 2000): 

 Spin-offs – a transferência de uma inovação tecnológica para um novo 

empreendimento constituído por um indivíduo oriundo de uma organização-mãe; 

 Licenciamento – garantias de permissão ou uso de direitos de certo produto, desenho 

industrial ou processo; 

 Publicações – artigos publicados em periódicos acadêmicos; 

 Encontros – interação entre os representantes de cada uma, na qual uma informação 

técnica é trocada; 

 Projetos de P&D cooperativos – acordos para compartilhamento de pessoas, 

equipamentos, direitos de propriedade intelectual, geralmente, entre institutos públicos 

de pesquisa e empresas privadas em uma pesquisa. 

 

Na maioria das vezes, a discussão sobre transferência de tecnologia está ainda a 

desejar por apresentar uma visão predominantemente tecnológica que não inclui alguns 

elementos componentes e/ou facilitadores da transferência. Exemplo deles: o processo de 

comunicação, as diferenças nos aspectos culturais e de capacidade entre provedores e 

receptores, a informação explicitada em patentes, documentos científicos e manuais e a 
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infraestrutura de serviço, adequação tecnológica etc. Essa abordagem linear tem 

negligenciado, em especial, a análise de serviços de informação ou os tem subestimado como 

um pertinente canal que deve ser considerado em qualquer discussão sobre transferência de 

conhecimento e interações entre a universidade e a indústria. 

Além da transferência de tecnologia, os estudos atuais mostram uma preocupação em 

que ela seja apropriada, o que a torna mais que um processo: constitui-se em um investimento 

de pesquisa que assegura que o reembolso da aplicação oportuna do resultado da pesquisa seja 

derivado do uso dos produtos dela advindos.  

Transferência de tecnologia apropriada é um sistema que requer certas habilidades, 

como o domínio das técnicas de gerenciamento e de comunicação, que podem ser aprendidas 

em cursos acadêmicos tradicionais, em seminários supervisionados ou em programas de 

aprendizagem organizacional que tem base na educação continuada, na transferência de 

conhecimentos tácitos e explícitos. Esse sistema de comunicação tem base no planejamento 

estratégico, em marketing de pesquisa, de produção e de venda e na elevação do capital 

intelectual dos investidores, produtores e usuários da tecnologia (CYSNE, 2003). 

 

2.5.1 Atores envolvidos e gestão de transferência de tecnologia 

 

 Com relação aos atores envolvidos no processo de transferência de tecnologia 

universidade-empresa, Siegel, Waldman e Link (2003) destacam os cientistas universitários, 

os escritórios de transferência de tecnologia (ETT) e os empreendedores como os principais 

stakeholders, conforme Quadro 2.2. Não se pode esquecer, também, o importante papel 

desempenhado pelo governo, uma vez que a inovação tecnológica constitui-se por um 

processo complexo, dinâmico e coletivo que envolve atores sociais, tecnológicos, políticos e 

econômicos. 

A variabilidade na denominação é um aspecto que diferencia, ou caracteriza a 

experiência das universidades brasileiras, em relação aos americanos e espanhóis, existe uma 

uniformidade de escritórios nos EUA e escritórios na Espanha. Enquanto no Brasil existem, 

escritório de transferência de tecnologia, núcleos de inovação e tecnologia, agências, 

fundações, dentre outras nomenclaturas. A legislação é diferenciada e caracteriza uma 

uniformidade nestes países (SANTOS, 2005). 
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Quadro 2.2 - Características das partes interessadas no processo de transferência de tecnologia 

Stakeholder Ações Motivo Principal Motivo 

Secundário 

Cultura 

Organizacional 

Cientista da 

Universidade 

Descoberta de 

novos 

conhecimentos 

Reconhecimento 

dentro da 

comunidade 

científica, 

publicações, 

subvenções  

Ganho financeiro 

e o desejo de 

garantir o 

financiamento da 

pesquisa 

(principalmente 

para estudantes de 

graduação e 

equipamentos de 

laboratório) 

Científico 

Escritório de 

Transferência de 

Tecnologia 

Funciona com 

membros do corpo 

docente e as 

empresas / 

empresários para 

estruturar ofertas 

Proteger e 

comercializar a 

propriedade 

intelectual da 

universidade 

Facilitar a difusão 

tecnológica e o 

financiamento da 

pesquisa adicional 

segura 

Burocrático 

Empresa / 

Empresário 

Comercializa nova 

tecnologia 

Ganho Financeiro Manter o controle 

de tecnologias 

proprietárias 

Empreendedor 

Fonte: Siegel, Waldman e Link (2003). 

 

Universidades e as empresas diferem em sua perspectiva sobre o papel do 

conhecimento na pesquisa realizada por Nelson (2001). Gestores e empresários não 

compartilham os valores acadêmicos de publicar os resultados e compartilhar informações 

com os colegas e o público em geral.  

Em se tratando da gestão da transferência de tecnologia – TT, pode-se analisar sob 

duas óticas: a da demanda, constituída principalmente pelas empresas; e, a da oferta, cujo foco 

desta pesquisa são as ICT. 

Cabe aos ETT gerenciar uma série de frentes a fim de concretizar a passagem de 

tecnologia e conhecimento para outras organizações. A começar pela sensibilização dos 

pesquisadores e pela construção de uma cultura voltada para inovação, o que pode envolver o 

oferecimento de cursos para a comunidade acadêmica, com a finalidade de incluir o senso de 

importância da Propriedade Intelectual - PI, bem como apresentar os procedimentos 

operacionais para a proteção, além de estimular a criação de novos negócios 

(RASMUSSEN et al., 2006). 

O escopo de atuação dos ETT tem se ampliado para além da gestão da PI e dos 

contratos de licenciamento, desdobrando-se na gestão de pesquisas colaborativas e na criação 

de empresas. Isso tem exigido elevado nível de conhecimento da equipe técnica dos 

escritórios sobre uma ampla gama de produtos e serviços inovadores, desenvolvimento de 
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novos negócios, treinamentos, instalações para incubação de empresas, fundos de capital 

semente, parques tecnológicos, entre outros (CAPART; SANDELIN, 2004). 

O ETT também gerencia as atividades de comercialização dos inventos, as quais têm 

fundamental importância para o êxito da oferta tecnológica (HOYE; PRIES, 2009; 

RASMUSSEN et al., 2006; SORENSEN; CHAMBERS, 2008). Assim, os escritórios  

definem os mecanismos de transferência que serão utilizados, negocia com potenciais 

transferidores e avalia a capacidade de absorção do adquirente. 

Por fim, as atividades de TT dentro das ICT que ainda podem incluir: (a) apoio às 

empresas spin-offs universitárias por meio da incubação, financiamento e consultoria; (b) 

captação de recursos junto a investidores para apoiar e financiar spin-offs; (c) construção de 

cooperação estratégica com parceiros externos; (d) negociação e gerenciamento dos contratos 

de pesquisa financiados pela indústria; e, (e) fornecimento de consultoria para criação de 

novas empresas e consultoria em TT para empresas estabelecidas (USTUNDAG; UGURLU; 

KILINC, 2011). 

 

 

2.5.2 Importância do Escritório de Transferência de Tecnologia  

  

Os primeiros escritórios ganharam importância nos Estados Unidos devido à demanda 

originada após a aprovação do Bayh-Dole Act, legislação que permitiu às universidades 

americanas patentear e licenciar, com exclusividade, invenções financiadas por fundos 

federais, gerando um grande número de licenciamentos. Ações como essa consolidam o papel 

do governo nesse processo, propondo que este atue decisivamente na cooperação 

universidade-empresa por meio da geração de incentivos, tanto de ordem financeira quanto 

estratégica (PLONSKI, 1998). 

A Lei Bayh-Dole, referente ao período de 1980, é um dos principais vetores da 

alavancagem para o crescimento da universidade em termos de patenteamento e as atividades 

de licenciamento nos Estados Unidos. Um número crescente de universidades de pesquisa dos 

Estados Unidos estabeleceu novos Escritórios de Transferência de Tecnologia para explorar o 

ganho potencial do ato Bayh-Dole (ROGERS et al., 1999). O papel dos novos Escritórios de 

Transferência de Tecnologia era proteger as propriedades intelectuais de crescimento de 

universidades, e agir como um facilitador entre corpo docente e da indústria para a 

comercialização de tecnologia eficaz (OWEN-SMITH; POWELL 2001; SIEGEL et al., 

2003a, 2004). 
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A crescente importância da transferência de tecnologia para as universidades, indústria 

e governo apresenta a questão de quais os fatores que influenciam o sucesso de tais 

atividades. Os seguintes fatores determinantes da produtividade foram identificados como: 

estrutura organizacional e práticas, outras características, por exemplo, a idade, a qualidade e 

o tipo de tecnologia produzida pela instituição acadêmica, a qualidade da instituição de 

pesquisa, e a demanda regional por tecnologia (VAN LOOY et al, 2011; BELENZON; 

SCHANKERMAN, 2009; SELLENTHIN, 2009; LACH; SCHANKERMAN, 2008; 

CHAPPLE et al, 2005; DI GREGORIO; SHANE, 2003; O'SHEA et al, 2005; FRIEDMAN; 

SILBERMAN, 2003; SIEGEL et al, 2003; THURSBY; KEMP, 2002). 

 

2.5.3 Desempenho dos escritórios de transferência de tecnologia 

 

Com a concorrência cada vez maior em um mundo globalizado, as universidades são 

vistas como as organizações chaves e defensores do sistema nacional de inovação 

(AUDRETSCH et al., 2006). 

Nesse processo, ETT são vistos como a forma institucionalizada para o transporte e 

canalização das ideias, invenções e inovações de pesquisadores acadêmicos na indústria e na 

sociedade (VAN LEDEBUR, 2008; MEOLI et al. 2011). Assim, dada a importância atribuída 

ao ETT neste processo, formuladores de políticas e gestão da universidade devem estar 

interessados no desempenho de ETT. 

O ETT, agindo como intermediário, reduzem os custos de transação entre a demanda e 

a oferta, reduzindo os custos de pesquisa e negociação para ambas as partes e muitas vezes 

servem como um terceiro para proteger os interesses do inventor (HOPPE; OZDENOREN, 

2001; COUPE, 2003). 

Comparando o desempenho a nível mundial, estudos dos Países europeus não foram 

capazes de confirmar o impacto positivo da ETT na promoção e comercialização da pesquisa 

acadêmica: Suécia (GOLDFARB; HENREKSON 2003); Bélgica (SARAGOSSI; VAN 

POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, 2003); Alemanha (KRÜCKEN et al 2007); 

Alemanha e Suécia (SELLENTHIN, 2009); Itália (MUSCIO, 2010; CHAPPLE et al., 2005). 
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2.6 NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: o interlocutor no processo transferência de 

resultados de pesquisa  

 

No Brasil, o termo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), disposto na lei de 

inovação, pode ser considerado a unificação legal para o Escritório de Transferência de 

tecnologia, frequentemente referenciado nos países Norte Americanos e Europa como 

Technology Transfer office (TTO). 

Uma das vertentes de atuação previstas na Lei Brasileira nº 10.973/2004 é o estímulo à 

participação das Instituições Científicas e Tecnológicas no processo de inovação. Dentre as 

ações previstas na Lei, consta em seu Art. 16, a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica 

nas instituições.  

De acordo com o referido artigo, as competências do NIT são: 

i. zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;  

ii. avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa 

para o atendimento das disposições desta Lei;  

iii. avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção;  

iv. opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na 

instituição;  

v. opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, 

passíveis de proteção intelectual; e,  

vi. acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade 

intelectual da instituição. 

 

Diante das mudanças institucionais, respaldados pela Lei de Inovação, as instituições 

constituíram o NIT, estruturas multidisciplinares de gestão que possuem, dentre as funções 

acima citadas, a de ser também, o interlocutor na relação ICT e setor produtivo, visando à 

promoção da inovação tecnológica. Dentre as suas competências está a de elaborar, 

acompanhar e avaliar, em conjunto com os dirigentes da instituição, as políticas de inovação, 

ou seja, documentos formais com diretrizes gerais que norteiam a atuação da instituição nas 

ações ligadas à inovação, à proteção da propriedade intelectual e à transferência de tecnologia. 

Consoante ao exposto, os NITs são considerados os representantes institucionais pela 

discussão, implementação e avaliação das políticas de Inovação e PI da universidade, bem 

como os responsáveis pela proteção, gestão, avaliação, negociação e comercialização dos 
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ativos intangíveis da instituição. É também, responsabilidade do NIT, durante o processo de 

transferência de resultado de pesquisa, identificar o setor produtivo para o qual o resultado 

será transferido e as especificidades da trajetória tecnológica de cada setor produtivo (como 

por exemplo, o setor de software, biotecnologia, energia, nanotecnologia, semicondutores, 

entres outros). Desse modo, terá subsídios para valorar o resultado da pesquisa, seu tempo de 

uso, o território a ser explorado, etc. 

 

 

2.6.1 A visão sistêmica do ciclo de serviços do Núcleo de Inovação Tecnológica 

 

Para Maturana e Varela (2001, p. 54), tanto a organização quanto a estrutura de 

qualquer sistema está diretamente relacionada ao que deve “[...] ocorrer entre os componentes 

de algo, para que seja possível reconhecê-lo como membro de uma classe específica”. Os 

autores entendem por estrutura de algo “os componentes e relações que constituem 

concretamente uma unidade particular e configuram sua organização”.  

A organização e estrutura de um NIT vão ao encontro da organização e estrutura de 

um sistema vivo. A própria nomenclatura – núcleo
6
 evidencia essa relação de dependência 

entre outras partes do sistema, mas ao mesmo tempo busca sua autonomia e independência de 

funcionamento. O núcleo faz parte de um todo, necessita do olhar sistêmico, mas funciona de 

acordo com suas próprias normas e rotinas estabelecidas. Caso uma das partes do sistema não 

esteja alinhada ao funcionamento desse núcleo, toda a estrutura poderá apresentar problemas 

em várias dimensões – política, estratégica, estrutural e jurídica. Por outro lado, se a 

organização, a gestão e a estrutura desse núcleo não trabalharem de forma estruturada e 

independente, retardará o funcionamento de todo o sistema. Nesse processo, o sistema ao qual 

o NIT está integrado, são as políticas de inovação e proteção do conhecimento pelos direitos 

de propriedade intelectual, as estratégias para PD&I e as diretrizes e normas internas à 

instituição da qual faz parte, e esta, por sua vez, às políticas para CT&I e normas externas 

pela qual a instituição está vinculada. Portanto, a visão sistêmica das atividades e serviços 

realizados pelo NIT, por considerar, o ambiente de inovação externo e interno à instituição e 

ao Núcleo (CADORI, 2009).  

Explicitar as atividades e competências inerentes ao ciclo de serviços do NIT 

possibilita implementar estratégias de ação baseadas em suas políticas, missão e objetivos 

                                                           
6
 O Núcleo‖, neste caso, pode ser também um departamento, uma agência, uma unidade, um setor ou qualquer 

outra designação dada à parte de uma estrutura responsável por tais atividades. 
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operacionais, corrigindo e aperfeiçoando os serviços prestados à comunidade interna e externa 

à universidade. O fluxo de informações em um NIT é de grande relevância e possibilita ações 

orientadas com base nos dados e informações por ele armazenadas, explicitadas e codificadas.  

O objetivo primordial da transferência de resultado de pesquisa da universidade para o 

setor produtivo é que a partir da difusão e aplicação dos conhecimentos presentes nos 

resultados de pesquisas a sociedade seja beneficiada pelo seu uso e aplicação. (CADORI, 

2009). 

O NIT tem por função acompanhar de maneira permanente e articulada com a 

administração central da universidade e o meio acadêmico, as ações e políticas relacionadas à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica para o setor produtivo, as atividades 

relacionadas à criação, adaptação, absorção e transferência de tecnologia e à propriedade 

intelectual (CADORI; PIMENTEL, 2009, p. 8). 

Outro ponto importante, segundo a OCDE (2003); Lotufo (2009); Ben-Israel (2006, 

2009), e AUTM (2010), diz respeito à missão do NIT e, mesmo em consonância com a 

missão da universidade, pode estar relacionada: a) à busca por royalties como fonte externa de 

recursos para a universidade e seus pesquisadores; b) foco no desenvolvimento regional por 

meio da transferência de recurso para o setor produtivo criando novas empresas startup e com 

isto, abrindo novos postos de trabalho; e, c) busca de benefícios à sociedade por meio da 

transferência de resultado de pesquisa com ou sem obtenção de recursos financeiros, 

atendendo assim, à missão máxima da universidade, ou seja, transferir em prol do público.  

A Figura 2.2 representa a visão sistêmica do ciclo de serviços, atividades e 

competências essenciais do NIT. Ambiente de inovação externo à instituição: políticas 

públicas federais para CT&I; políticas e incentivos para a parceria em projetos de PD&I; 

políticas para a transferência de tecnologia de ICT pública federal para o setor produtivo; 

arcabouço legal e instrumentos relativos à proteção do conhecimento e transferência dos 

direitos de propriedade intelectual. 

Ambiente de inovação interno à instituição: políticas de inovação, normas internas da 

universidade e estratégias para PD&I; parceria da universidade pública federal com o setor 

produtivo; arcabouço legal relativo à proteção do conhecimento pelos direitos de propriedade 

intelectual, comercialização e transferência dos resultados de pesquisa para o setor produtivo 

e, os respectivos instrumentos jurídicos (contratos, acordos, convênios). Tais políticas e 

normas internas devem estar em consonância com a missão da universidade e com as políticas 

externas à instituição.  
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Núcleo de Inovação Tecnológica: o NIT conversa com o ambiente de inovação interno 

e externo à instituição, e, as normas internas de atuação do NIT, devem estar em consonância 

com a missão, políticas e estratégia da universidade.  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – A visão sistêmica do ciclo de serviços, atividades e competências essenciais do NIT 

Fonte: Adaptado de Cadori (2009). 

 

Política – o NIT tem por função, em conjunto com os dirigentes da administração 

central da instituição, gerir e implementar a política de inovação da universidade, apresentada 

por meio de documentos formais com diretrizes gerais que norteiam a atuação da instituição 

nas ações ligadas à inovação, à proteção do conhecimento pelos direitos de propriedade 

intelectual e à transferência e comercialização dos resultados de pesquisa da universidade para 

o setor produtivo (licenciamento com ou sem exclusividade, licenciamento de know-how, 

cessão de direitos de propriedade intelectual da universidade para pesquisador, titularidade da 

propriedade intelectual, divisão de ganhos econômicos, royalties, serviços de consultoria 

técnica e científica para o setor produtivo, projetos de parceria para P&D da universidade com 

o setor produtivo, permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, 
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instrumentos, matérias e instalações da instituição, políticas para a criação de empresas 

startup, entre outras). 

Cultura – Construir e disseminar a cultura da inovação, empreendedorismo, proteção 

do conhecimento pelos direitos de propriedade intelectual; transferência e comercialização 

dos resultados de pesquisa para o setor produtivo em um processo contínuo, visando obter 

resultados a médio e longo prazo. Como meios para disseminar a cultura têm-se os encontros, 

reuniões, cursos, palestras, workshop, manuais etc.  

Ensino – Criar disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação envolvendo o tema 

inovação, empreendedorismo, proteção do conhecimento pelo direito de propriedade 

intelectual, transferência do conhecimento e resultados de pesquisa, mecanismos formais e 

informais de transferência (licenciamento, criação de startup, palestras etc.) e os respectivos 

instrumentos jurídicos.  

Boas práticas de gestão do conhecimento – Elaborar e implementar ―boas práticas de 

gestão de conhecimento para a pesquisa e para os laboratórios de pesquisa; para a 

transferência de resultado de pesquisa da universidade para o setor produtivo e para a gestão 

do NIT (gestão da propriedade intelectual, gestão de parcerias, transferência de resultado de 

pesquisa e negócios com o setor produtivo, gestão de pessoas). As práticas devem ocasionar 

em consideração o ambiente interno à universidade (cultura, missão, estratégia, políticas, 

infraestrutura e pessoas), podendo funcionar como ferramentas para explicitar os 

procedimentos internos de gestão do NIT, entre outras. Como exemplo de práticas de gestão 

do conhecimento aplicadas à pesquisa e aos laboratórios de pesquisa, pode-se determinar o 

“sigilo” como norma para o acesso aos laboratórios de pesquisa que tem por objetivo proteger 

o patrimônio intelectual da universidade. 

Gestão da propriedade intelectual – Atender à comunidade interna da universidade 

(pesquisadores em geral - inventor, criador, obtentor) e a comunidade externa (inventor 

independente, setor produtivo); realizar busca no estado da técnica, com emissão de relatório 

de buscas em bases tecnológicas (patentes, marcas, desenho industrial); realizar, em parceria 

com o pesquisador, a redação preliminar ou final de patentes; opinar sobre a conveniência da 

proteção ou não do conhecimento em nível nacional e internacional (PCT), quando for o caso. 

Efetuar os registros de PI e manutenção dos mesmos juntos aos respectivos órgãos 

competentes, pagamento de taxas, acompanhamento de prazos etc.  

Incluem-se nesse rol de atividades a gestão e análise de proteção, depósito, 

acompanhamento e manutenção de patentes (nacionais e internacionais); de marcas; de 
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desenho industrial; de topografia de circuito integrado; análise e depósito de registro de 

programas de computador/software; análise, pedido de certificado de cultivar.  

Acrescenta-se o registro para o controle de entrada, acompanhamento e saída de 

processos de propriedade intelectual, internos ao NIT e o preenchimento do 

FORMICT/MCTI, atendendo ao Art. 17 da Lei de Inovação, pois “a ICT deverá prestar conta 

da política de propriedade intelectual da instituição, das criações, das proteções requeridas e 

concedidas e dos contratos de licenciamento ou transferência de tecnologia.” (CADORI; 

PIMENTEL, 2009; CADORI; SANTOS; PEDROSA, 2012).  

A intenção ao utilizar as tecnologias da informação e comunicação como ferramentas 

para assessorar o NIT na gestão da propriedade intelectual é que a mesma possibilite a 

utilização de dados, não somente como um depósito seguro, sigiloso e de fácil acesso, mas 

principalmente, que seja possível transformar dados e informações em conhecimento e que os 

mesmos sejam a chave para uma gestão proativa e para a tomada de decisões estratégicas na 

gestão da PI, da transferência de resultado de pesquisa e do NIT de maneira geral (CADORI; 

PIMENTEL, 2009). 

Setor Jurídico do NIT tem a função de: orientar, elaborar e oferecer pareceres para: a) 

contratos, convênios e acordos de parceria para P&D da universidade com o setor produtivo; 

b) contratos de prestação de serviços científicos e tecnológicos; contratos de transferência de 

know-how; c) contratos de prestação de serviços de capacitação científica tecnológica; d) 

contratos para a transferência de conhecimento e resultados de pesquisa protegidos ou não 

pelos direitos de propriedade intelectual; e) contratos de licenciamento; e, f) acompanhar as 

negociações para a comercialização dos objetos acima citados.  

O jurídico do NIT, após orientar, elaborar e dar o parecer sob o objeto do 

contrato/convênio/acordo o encaminhará para parecer final na Procuradoria Federal. A 

assessoria também poderá beneficiar-se com o uso das tecnologias da informação e 

comunicação como ferramenta de gestão para os processos internos ao NIT, como entrada, 

saída, diligência, memória das negociações dos contratos etc.  

Gestão de parcerias, transferência de resultados de pesquisa e negócios com o setor 

produtivo – Existem algumas formas e procedimentos para fazer negócios e parcerias com o 

setor produtivo, preferencialmente negócios abertos com vistas à inovação: 

a) Mapear competências da universidade - O NIT mapeia as competências da 

universidade, elabora portfólio dos resultados de pesquisa protegidos pelos direitos de 

propriedade intelectual, elabora a estratégia de divulgação e marketing do portfólio, bem 
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como as competências da universidade para o setor produtivo. Nesse contexto, as tecnologias 

da informação e comunicação e as práticas específicas de gestão do conhecimento podem 

facilitar as ações de marketing na busca por parceiros na comercialização dos resultados de 

pesquisa pertencentes ao portfólio da instituição e na parceria para P&D, além de identificar 

com mais eficiência o campo de aplicação/uso e o território a ser explorado o resultado de 

pesquisa.  

b) O setor contábil do NIT – identificar e avaliar o resultado da pesquisa; a espécie de 

proteção pelos direitos de propriedade intelectual; o inventor/criador/obtentor; o estágio de 

desenvolvimento em que se encontra; as próximas etapas de desenvolvimento; verificar se o 

pesquisador possui experiência na relação universidade e setor produtivo, e com base nesses e 

outros critérios poderá chegar a um valor mais justo de mercado do resultado da pesquisa da 

universidade a ser comercializado para exploração econômica pelo setor produtivo.  

O NIT, novamente em parceria com o pesquisador, avalia e valora o resultado de 

pesquisa, identifica o mercado de atuação, o mecanismo de transferência e, com base nessa e 

outras informações elabora o plano de negócios, busca parceiros para a comercialização do 

resultado da pesquisa e futuras parcerias para P&D.  

Na maioria das universidades estrangeiras, as ações de marketing e negociação são 

desenvolvidas em estreita colaboração com os inventores, que ajudam a identificar potenciais 

interessados. Essa parceria tem se mostrado bastante eficaz, pois se trata não só de identificar 

uma empresa que esteja disposta a pagar pelos direitos de exploração, mas que seja capaz de 

introduzir um novo produto no mercado, situação de alto risco, com taxas elevadas de 

fracasso (FUJINO; STAL, 2007, p. 115). 

Como forma de divulgar e facilitar a aproximação da empresa, o NIT, pode enviar um 

resumo executivo, não confidencial, para as possíveis empresas interessadas, e, caso, alguma 

delas manifeste interesse pelo título de propriedade intelectual, esta é convidada a assinar um 

acordo de confidencialidade, protegendo assim, os direitos de propriedade intelectual, antes 

de receber informações confidenciais da universidade sobre o resultado de pesquisa (FUJINO; 

STAL, 2004, 2007; RITTER DOS SANTOS, 2005). 

c) Identificar mecanismos de transferência - identificar os mecanismos formais de 

transferência (concessão de licenças a terceiros, uso do direito de propriedade intelectual - 

patente, registro, certificado e/ou seus respectivos pedidos de proteção - na constituição de 

uma nova empresa – startup, etc) e efetiva do licenciamento do direito de propriedade 

intelectual, a comercialização para exploração com obtenção de ganhos (diretos ou indiretos, 
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remunerado ou não) do resultado de pesquisa, regulamentando a negociação por meio dos 

respectivos instrumentos jurídicos, como por exemplo, o contrato de transferência de 

resultado de pesquisa via licenciamento dos direitos de propriedade intelectual. 

No processo de negociação de licenças oriundas da universidade, há um aspecto 

fundamental e que deve ser levando em consideração: o estabelecimento de critérios tanto 

para a avaliação e valoração do resultado de pesquisa quanto para a decisão sobre o tipo de 

licença que será concedida, com exclusividade, sem exclusividade, campo de aplicação/uso, 

território etc. 

Os resultados de pesquisa requerem substancial desenvolvimento antes de chegar à 

produção e à distribuição, e a universidade participa apenas da primeira fase de um processo 

longo de P&D, até que se tornem viáveis economicamente. Os principais fatores que afetam a 

avaliação da invenção/criação/nova variedade de planta, segundo Fujino e Stal (2004, p. 60; 

2007, p. 107), com base nos resultados da pesquisa realizada pela AUTM (Manual de 

orientação do Valuate, 2000), são: 

 o potencial de mercado; 

 a forma como a tecnologia se ajusta ao licenciador em termos do portfólio de 

tecnologias, abrangência de mercados, capacidade de manufaturas e canais e 

distribuição; 

 se o produto abrirá novos mercados para o licenciado ou se vai apenas 

acrescentar algo ao mercado atual; 

 o tempo necessário para o desenvolvimento da tecnologia e os custos de 

manufatura e distribuição em relação às tecnologias correntes; 

 os benefícios da nova tecnologia ante a tecnologia corrente no mercado 

pretendido, a existência de tecnologias alternativas em andamento e de outras 

patentes relacionadas; 

 o potencial de novas oportunidades decorrentes da aplicação em múltiplos 

campos de uso.  

No decorrer do processo de transferência de resultado de pesquisa a terceiros, algumas 

universidades se colocam no lugar do comprador, tentando entender como a empresa tomará 

sua decisão. Para isso, utilizam estudos de viabilidade técnico-econômica e de mercado. 

Logo, busca-se compreender os desafios técnicos implícitos no desenvolvimento do resultado 

de pesquisa e os investimentos que a empresa terá que fazer para viabilizá-lo comercialmente. 

Eventualmente podem ser usados métodos de avaliação de resultado de pesquisa como base 
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para estabelecer preços mínimos, neste caso, procura-se conhecer o potencial de mercado para 

o resultado de pesquisa, considerando o estado da arte e o estado da técnica e, eventuais 

concorrentes (GRANOWITZ, 2004 apud FUJINO; STAL, 2004, 2007).  

As principais etapas no processo de gestão da transferência do resultado de pesquisa, 

como função do NIT, estão relacionados às “divulgação da invenção, manutenção e gestão 

dos registros, avaliação e comercialização, transformação jurídica da patente (processo 

judicial); negociação e redação de contratos de licenciamento e gerenciamento de licenças 

ativas” (SANTOS, 2005, p. 50-51). 

d) Identificar caminhos para parceria e negócios com o setor produtivo - Existem 

algumas maneiras de fazer parceria e negócios para P&D de universidade federal com o setor 

produtivo: 1) a empresa possui um problema técnico e faz parceria com a universidade para 

solucioná-lo; 2) projeto para P&D entre universidade, empresa e órgão de fomento; 3) 

prestação de serviços técnicos e científicos da universidade federal para o setor produtivo; e, 

4) prestação de serviços de capacitação de universidade federal para o setor produtivo. 

Ben-Israel (2009) destaca que a transferência de resultado de pesquisa pode ser 

realizada de diferentes formas, sendo que o modelo clássico é o licenciamento, no qual a 

universidade entra como provedora do conhecimento (proporcionando uma licença para 

desenvolver, produzir, vender, distribuir), unindo-se ao setor produtivo para encontrarem, 

juntos, uma solução para um problema, um produto, um processo, um melhoramento técnico 

que forneça ao setor produtivo uma vantagem competitiva frente aos seus competidores. É um 

reconhecimento, ao mesmo tempo, das capacidades e das limitações das partes 

(universidade/setor produtivo), bem como da vantagem sinergética que a parceria pode gerar.  

No entanto, parcerias desse tipo requerem uma infra-estrutura adequada. Por um lado, 

excelência acadêmica em nível competitivo e, por outro, que o setor produtivo esteja 

interessado em investir em pesquisa de risco, tendo em vista que a pesquisa universitária, de 

modo geral, encontra-se em estágio incipiente. Na ausência de interesse por parte do setor 

produtivo, muitas vezes, o modelo de negócios será a “[...]criação de pequenas empresas para 

o desenvolvimento específico das novas tecnologias.” Pode ocorrer também a “[...] 

participação em incubadoras estatais/privadas de novas companhias ou em redes de 

desenvolvimento, consórcios, projetos regionais, nacionais ou internacionais, unindo 

capacidades estratégicas distintas.” (BEM-ISRAEL, 2009, p. 1).  
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Equipe – Outro fator de extrema relevância para o desempenho do NIT diz respeito à 

liderança e a equipe de colaboradores. A equipe do NIT deve ser capacitada para a negociação 

e comercialização dos resultados de pesquisa. 

É importante que a equipe seja composta por profissionais multidisciplinares 

(administradores, advogados, engenheiros, economistas, biólogos, contadores, jornalistas, 

entre outros). Estes profissionais devem estar tecnicamente habilitados para exercer as 

atividades sob sua responsabilidade, como por exemplo, proteção do conhecimento pelos 

direitos de propriedade intelectual, transferência de resultado de pesquisa, licenciamento, 

avaliação e valoração tecnológica, desenvolvimento de plano de negócios, negociação e 

comercialização dos resultados de pesquisa para o setor produtivo, (CROWELL, 2010), além 

de serem éticos, criativos, flexíveis, comprometidos com a instituição, com os clientes do NIT 

e, principalmente, serem tolerantes, ter paciência e saber trabalhar em equipe.  

Uma habilidade importante para os profissionais de um NIT está calcada na 

capacidade de gerenciamento de conflitos e poder de comunicação. Segundo Lotufo (2009, p. 

57-58), o NIT lida, constantemente, como interlocutor na relação de instituições e atores com 

diferentes perfis, expectativas e interesses. Tais conflitos são decorrentes de questões 

relacionadas à natureza conflitava entre a “[...] pesquisa básica e aplicada, da pesquisa 

acadêmica e das necessidades e expectativas de rápido retorno das empresas, da tensão entre 

objetivos comerciais e educacionais e entre interesse público e privado, institucional e 

individual.” É responsabilidade do profissional do NIT reconhecer a natureza de tais conflitos, 

gerenciá-los e ser capaz de harmonizar as expectativas dos clientes e seus distintos interesses.  

Outra habilidade imprescindível para o profissional de um NIT está na capacidade de 

comunicação, tanto oral quanto escrita, interna e externa ao Núcleo. Fujino e Stal (2004, p. 

71) reforçam a necessidade de o NIT rever “as ações de marketing, especialmente as de 

comunicação, para manter canais abertos com os potenciais licenciados, oferecendo 

informações sobre normas e procedimentos ”. 

O próximo capítulo - a avaliação de eficiência - evidência o modelo, as técnicas para 

se obter a análise da produtividade da transferência de tecnologia com relação aos seus inputs 

e outputs. 
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Capítulo 3______________________________________________ 

 

3.1  Avaliação de Eficiência 
 

 

Eficiência é a virtude ou característica (que pode ser atribuída a uma pessoa, máquina, 

técnica ou empreendimento) de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros, 

dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios (HOUAISS, 2001). As técnicas de análise de 

eficiência buscam comparar o desempenho de uma DMU (Unidades Tomadoras de Decisão - 

Decision Making Units) com o máximo desempenho que ela pode alcançar, dadas as suas 

condições iniciais.  

O critério de eficiência na produção está associado aos conceitos de racionalidade 

econômica e de produtividade material, revelando a capacidade da organização de produzir 

um máximo de resultados com um mínimo de recursos. Em outro enfoque, a produtividade de 

uma universidade é um conceito associado às quantidades dos recursos que a instituição usa 

para realizar suas atividades e às quantidades de resultados gerados por essas atividades 

(LAPA; NEIVA, 1996). 

A produtividade e a eficiência das instituições de ensino são definidas a partir de 

relações entre os resultados alcançados - outputs (como: alunos formados, pesquisa 

desenvolvida, inovações patenteadas, atividade de extensão realizada e serviços prestados à 

comunidade) e os recursos utilizados no processo de realização das atividades universitárias - 

inputs (como, por exemplo: alunos ingressantes, corpo docente e técnico administrativo, 

infraestrutura física, educacional e administrativa, e recursos financeiros disponíveis). A 

Equação 1 expressa o cálculo para a medida de produtividade. 

                                                  

Produtividade =   outputs 

                              Inputs 

                                       ( 1  ) 

                                      

 A produtividade pode diversificar de universidade para universidade em função das 

diferenças na tecnologia de produção utilizada, de diferenças ambientais e de diferenças na 

eficiência do processo de produção (LOVELL, 1993). Assim, a identificação de fontes de 

ineficiência e de ações corretivas para eliminá-las leva a um incremento da produtividade. 

A eficiência na produção pode ser analisada sob dois pontos de vista: da eficiência 

produtiva e da eficiência alocativa. Já a eficiência produtiva, componente físico que se refere 

à habilidade de evitar desperdícios produzindo tantos resultados quanto os recursos utilizados 
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permitirem ou utilizando o mínimo possível de recursos para aquela produção (BELLONI, 

2000).  

Assim, a avaliação da eficiência produtiva pode ser orientada para o crescimento da 

produção, que visa aumento dos níveis de produção mantida as quantidades de recursos; ou 

orientada para a economia de recursos, que busca a redução dos recursos utilizados mantendo-

se os níveis de produção; ou orientada para alguma combinação desses dois objetivos. Em 

todos os casos, objetivo é obter ganhos de produtividade através da eliminação das fontes de 

ineficiência.  

Estudos de avaliação da eficiência produtiva têm sua origem nos trabalhos de T.C. 

Koopmans e G. Debreu (FÄRE; GROSSKOPF; LOVELL, 1994). Koopmans (1951, apud 

FÄRE, GROSSKOPF e LOVELL, ibid.) assim definiu eficiência produtiva: um produtor é 

eficiente quando um aumento na produção de qualquer dos resultados exige uma redução em 

pelo menos outro resultado ou um acréscimo no consumo de pelo menos um dos recursos, e, 

quando a redução do consumo de qualquer recurso exige um acréscimo no consumo de pelo 

menos outro recurso ou a redução na produção de pelo menos um dos resultados. 

Existem duas classes de técnicas para se avaliar a eficiência: (a) as paramétricas e (b) 

as não paramétricas. As técnicas paramétricas avaliam a eficiência por meio da obtenção de 

uma função produção que relaciona as entradas (inputs) e as saídas (outputs) de um dado 

sistema; já as técnicas não-paramétricas não necessitam da obtenção dessa função, realizando 

os cálculos empiricamente. As técnicas não-paramétricas de análise de eficiência mais 

conhecidas são: (a) a Análise por Envoltória de dados (DEA) e (b) a técnica dos números 

índices. Já as técnicas paramétricas mais conhecidas são: (a) a fronteira estocástica e (b) as 

funções pré-estabelecidas (MARIANO, 2008) 

 Nesse cenário, alguns autores (LOVELL, 1993; COOPER; SEIFORD; TONE, 2007) 

têm recomendado a aplicação de técnicas de eficiência não-paramétricas, uma vez que essas 

técnicas não requerem que o utilizador prescreva os pesos a serem anexada a cada variável de 

entrada e saída (COOPER; SEIFORD; TONE, 2007) são capazes de determinar a eficiência 

relativa com diversos inputs e outputs (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978) permitem a 

comparação do desempenho entre as unidades em análise, bem como a determinação da 

capacidade que as unidades ineficientes devem atingir para que possam acompanhar as 

melhores práticas (LOVELL, 1993). 



51 
 

Para esta dissertação, a avaliação de eficiência aplicado nos NITs será realizada com o 

auxílio da abordagem Network DEA - Análise Envoltória de Dados em Rede, mas a estrutura 

deste capítulo apresentará os conceitos iniciais do DEA clássico. 

 

3.2   Análise Envoltória de Dados – DEA 

 

Desde o final da década de 70, a técnica conhecida como Análise por Envoltória de 

Dados (Data Envelopment Analysis - DEA) vem sendo utilizada, entre outras dezenas de 

aplicações, na avaliação da eficiência produtiva de unidades educacionais. A própria origem 

da DEA localiza-se em um trabalho voltado para a avaliação da eficiência de programas 

escolares especiais no estado do Texas – USA (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978). 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) generalizaram os estudos de Farrel tanto no sentido 

de trabalhar com múltiplos recursos e múltiplos resultados, quanto na obtenção de um 

indicador que atendesse ao conceito de eficiência de Koopmans. Essa generalização deu 

origem a uma técnica de construção de fronteiras de produção e indicadores da eficiência 

produtiva conhecida como DEA. 

DEA é uma técnica baseada em programação linear, com o objetivo de medir o 

desempenho de unidades operacionais ou tomadoras de decisão (Decision Making Units - 

DMUs), quando a presença de múltiplas entradas e múltiplas saídas torna difícil realizar uma 

comparação. 

Essa técnica permite decompor a eficiência produtiva em dois componentes: a 

eficiência de escala, associada a variações da produtividade decorrentes de mudanças na 

escala de produção, e a eficiência técnica, associada à habilidade gerencial da organização 

(BANKER; CHARNES; COOPER, 1984).  

Segundo Charnes et al. (1996), as unidades (DMUs) podem ser classificadas em 

eficientes ou ineficientes e, para representá-las, as eficientes são localizadas em cima da 

fronteira, e as ineficientes localizam-se abaixo. A Figura 3.1 ilustra a fronteira de eficiência e 

apresenta a convexidade da curva. 
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Figura 3.1 – Fronteira de eficiência  

Fonte: Kozyreff Filho e Milioni (2004). 

  

A importância da decomposição da eficiência resulta da capacidade de mensurar, para 

as universidades ineficientes, as magnitudes desses dois componentes da eficiência produtiva 

e, portanto, as suas importâncias relativas, possibilitando estimar o impacto de ações 

corretivas na redução das ineficiências (BELLONI, 2000). 

A técnica DEA verifica se cada unidade opera de maneira adequada ou não, 

relativamente a um elenco específico de recursos utilizados e de resultados obtidos, em 

comparação com unidades consideradas similares por seus administradores, sem a 

necessidade de conhecer a priori qualquer relação de importância (pesos) entre as variáveis 

consideradas. 

Adicionalmente, de acordo com Cooper et al. (2000), na aplicação do DEA deve 

constar alguns procedimentos básicos: (a) as organizações devem ser homogêneas, sendo 

necessário analisar um conjunto que realiza as mesmas tarefas e possuem objetivos 

semelhantes; (b) as organizações devem atuar sob as mesmas condições de mercado; e, (c) as 

variáveis de insumos e produtos devem apresentar variações apenas quanto à intensidade ou 

magnitude, porém precisam ter um forte grau de correlação para que possam conseguir 

resultados representativos. 

Para a aplicação da técnica DEA, requer-se uma sequência de etapas, segundo Golany 

e Roll (1989), que podem ser compreendidas nas fases: (a) seleção das DMUs que entram na 

análise; (b) determinar os indicadores de input e output que são relevantes e adequados para 

avaliar a eficiência relativa das DMUs selecionadas; (c) identificação e aplicação dos 

modelos; e, (d) analisar os resultados. 
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Para determinar o tamanho do grupo embora não exista um número ideal formalizado 

(ALMEIDA, 2010) algumas recomendações são sugeridas, segundo Bowlin (1987) e Dyson 

et al. (2001), admitem-se que o número de unidades precisa ser, pelo menos, duas vezes o 

número de entradas e saídas considerados. 

Para Xiao-yu e Fu-ji (2007) e Cooper et al. (2007), se o número de DMUs é z, o 

número de indicadores de entrada é n e o número de indicadores de saída é m, o número de 

unidades em análise deve ser no mínimo, três vezes o número de entradas e saídas, conforme 

a Equação 2. 

                     

                z   ≥   max [ n * m ,  3 ( n + m )]                                    ( 2 ) 

 

Por fim, procede à identificação e à exclusão das DMUs que podem ser consideradas 

como outliers, isto é, as unidades que se afastam da caracterização geral do grupo analisado 

(GOLANY; ROLL, 1989). Segundo Charnes et al. (1985), esse procedimento deve ser 

realizado com cuidado e, se necessário, com a assessoria e intervenção de especialistas da 

área. Nesse próximo item, abordará os modelos clássicos de DEA e logo em seguida NDEA. 

 

3.2.1 Modelos Clássicos - DEA 

 

O primeiro modelo desenvolvido para a DEA foi o modelo CCR (homenagem aos 

autores) também conhecido como CRS (Constant Returns to Scale – retornos constantes à 

escala), apresentado em Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Esse modelo adota: retornos 

constantes à escala, orientação radial, combinação aditiva entre inputs e outputs e DMUs de 

referência tanto reais quanto virtuais. Com o passar do tempo, cada uma dessas características 

foi sendo modificada e novos modelos foram surgindo. O mais famoso foi o modelo BCC 

(homenagem aos autores) ou VRS (Variant Returns to Scale – retornos variáveis à escala), 

apresentado em Banker, Charnes e Cooper (1984). 

Enquanto isso, o modelo CCR mensura a eficiência total, o modelo BCC quantifica a 

eficiência técnica. A distinção entre esses dois modelos está relacionada à forma de suas 

fronteiras de eficiência, uma vez que para o modelo CCR a fronteira apresenta-se como uma 

reta inclinada tendendo a 45°, ao contrário de uma reta linear por partes, como no modelo 

BCC. 
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A partir dos resultados das eficiências fornecidos pelos modelos CCR e BCC é 

possível determinar a eficiência de escala, definida como a razão entre a eficiência total 

(CCR) e a eficiência técnica (BCC) por meio da Equação 3. 

 

Eficiência de escala = eficiência do modelo CCR / eficiência do modelo BCC          ( 3 ) 

 

 A eficiência de escala evidencia três tipos de retornos: I - crescente a escala – um 

pequeno aumento nos inputs resulta em um aumento da produtividade média; II - decrescente 

a escala – um aumento nos inputs conduz a um declínio da produtividade média; e, III - 

constante a escala – um aumento nos inputs não conduz a alterações na produtividade média 

(SHARMA; THOMAS, 2008). 

 Cada modelo de programação linear apresenta uma forma primal ou forma de 

multiplicadores e outra, intimamente relacionada, denominada dual ou forma de 

envelopamento (COOK; SEIFORD, 2009), ambas assumindo o mesmo valor para a função 

objetivo (THANASSOLIS, 2001). 

 Através da forma primal (multiplicadores), determina-se tanto a eficiência relativa 

quanto os valores dos coeficientes de importância (ui e vj), responsáveis por indicar a 

relevância de um determinado recurso para uma DMU. Especialmente, no modelo BCC, a 

modelagem primal fornece os retornos a escala de cada DMU, sendo expressos pelos 

coeficientes u e v, os quais assumem diferentes interpretações dependendo da orientação do 

modelo. Já a forma dual admite a partir da variável λk, informar qual DMU eficiente pode 

servir de benckmark a uma DMU ineficiente, bem como calcular o quanto esta DMU 

ineficiente deve reduzir ou aumentar em seus recursos de entrada ou saída a fim de atingir a 

fronteira de eficiência (MARIANO, 2008; ALMEIDA, 2010).  

DEA propõe duas escalas diferentes de eficiência técnica: orientação ao input e 

orientação ao output. A abordagem orientação ao input busca uma redução proporcional no 

uso de input enquanto mantém o output fixo (JACOBS et al. 2006). 

 Adicionalmente, segundo Charnes et al. (1996), esse método apresenta algumas 

características importantes para mensurar a eficiência técnica. As principais características 

são: (a) operar com múltiplos insumos e produtos; (b) não ser necessário estipular uma forma 

funcional; (c) gerar um único escore de desempenho relativo às outras unidades; (d) 

diferenciar as unidades eficientes das ineficientes; (e) definir os recursos e calcular o nível de 
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ineficiência das unidades ineficientes; e (f) conseguir capturar deficiências específicas, que 

não podem ser detectadas por outras técnicas.  

 

Modelo CCR e BCC – Forma Primal 

 

 As Equações 4, 5 e 6 apresentam a formulação matemática para o CCR  primal 

orientado ao inputs, composta pela função objetivo e as demais restrições a que o modelo está 

sujeito. 

                                              m 

                               MAX =  ∑ ui.yi0         

                                              i=1  

 ( 4 ) 

Sujeito a:   

                                                   n         

                                                  ∑ vj . xjo  =   1                                      

                                                 j=1 

 ( 5 ) 

m 

∑ ui.yik                               m                      n 

i=1 ____     ≤
  
1

      →     
∑ ui.yik     −    ∑ vj . xjk     ≤     0,       para k=1,2,3,……,z                             

n                                 i=1             j=1 

∑ vj.xjk 

J=1 

 

 

  (6 ) 

ui  e vj  >  0   ( 7 ) 

Em que: 

ui: Utilidade do output i; 

vj: Utilidade do input j; 

xjk: Quantidade do input j da DMU k; 

yik: Quantidade do output i da DMU k; 

xjo: Quantidade do input j da DMU  em análise; 

yio: Quantidade do output i da DMU em análise; 

z: Número de DMUs em análise; 

m: Número de outputs; e 

n: Número de inputs. 

 

Com relação a modelagem para o modelo CCR primal orientado a outputs segue as 

Equações 8, 9 e 10.  

                                                      n 

MAX ____1_____    →     MIN = ∑ vj. xjo  

          ∑
n

j=1 vj.xjo                                    i=1
 

         

   ( 8 ) 
                                                                                                        

 

Sujeito a: 

 

 n 

∑ uj.yjo  =   1 

 j=1 

 

   ( 9 ) 
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m 

∑ ui.yik                               m                       n 

i=1 ____     ≤
  
1

      →     
∑ ui.yik     −    ∑ vj . xjk     ≤     0,    para k =1,2,3,……,z 

n                                 i=1             j=1 

∑ vj.xjk 

J=1 

   (10) 

                                      ui  e vj  >  0   ( 11 ) 

 

 No modelo BCC primal é necessário acrescentar os coeficientes de retorno a escala (u 

e v), os quais permitirão identificar se os retornos são crescentes, constantes ou decrescente. 

As Equações 12 a 15 expressam a construção do modelo BCC primal orientado a input. 

                       m 

      MAX =    ∑ ui.yik  +   u                                       

                       i=1       

  ( 12 ) 

Sujeito a:  

           n         

           ∑ vj . xjo  =   1                                      

           ʲ=1   

  ( 13 ) 

m 

∑ ui.yik                                m                      n 

i=1 ____     ≤
  
1

      →     
∑ ui.yik     −    ∑ vj . xjk     ≤     0,   para k = 1,2,3,……,z 

n                                 i=1             j=1 

∑ vj.xjk 

 

  ( 14 ) 

ui  e vj  >  0 e u sem restrição de sinal    ( 15) 

Em que: 

ui: Utilidade do output i; 

vj: Utilidade do input j; 

xjk: Quantidade do input j da DMU k; 

yik: Quantidade do output i da DMU k; 

xjo: Quantidade do input j da DMU  em análise; 

yio: Quantidade do output i da DMU em análise; 

z: Número de DMUs em análise; 

m: Número de outputs;  

n: Número de inputs; 

u: Coeficiente de retorno a escala do numerador; e 

v: Coeficiente de retorno a escala do denominador. 

 

 

 Como afirmado anteriormente, o modelo BCC primal indica o valor resultante para os 

coeficientes u e v, identificando o tipo de retorno à escala (crescente, constante, decrescente) 

em que a DMU está operando, conforme demonstrado no Quadro 3.1.  
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Quadro 3.1  – Interpretação para os coeficientes u e v 

Coeficiente u Tipo de Retorno a Escala Coeficiente v Tipo de Retorno a Escala 

u >  0 Decrescente v  > 0 Crescente 

u = 0 Constante v = 0 Constante 

u < 0  Crescente  v < 0 Decrescente 

Fonte: Mariano (2008, p. 82). 

 

 

Modelo CCR e BCC – Forma Dual 

 

 Para a formulação matemática na forma dual é necessário acrescentar a variável λĸ, um 

escalar de não negatividade correspondente a DMU k (ZHU, 2009). O Quadro 3.2 sistematiza 

as equações para as formulações dos modelos CCR e BCC dual sob as duas orientações. 

 
Quadro 3.2 – Sistematização das formulações dos modelos CCR e BCC sob duas orientações 

MODELO CCR DUAL 

Orientado a Input Orientado a Output 

Min  θ (16) Max  η  

Sujeito a:  Sujeito a:  

  Z 

∑ yiĸ . λĸ   >   yᵢ₀, para i = 1,2,3,  ... , m 

k=1 

 

 

(17) 

  z 

∑ xjĸ . λĸ   >   xј₀, para j = 1,2,3,  ... , n 

k=1 

 

 

(18) 

  z 

∑ xjĸ .λĸ – θ. xᵢ₀  < yᵢ₀, para j = 1,2,3, .. ,m 

k=1 

 

(19) 

z 

∑yjĸ.λĸ – η .yᵢ₀  >yᵢ₀, para i = 1,2,3, ..,m 

k=1 

 

(20) 

λĸ  e  θ  >  0 (21) λĸ  e  η  >  0 (22) 

 
MODELO BCC DUAL 

Orientado a Input Orientado a Output 

Min  θ (23) Max  η (24) 

Sujeito a: Sujeito a: 

  z 

∑ yiĸ . λĸ   >   yᵢ₀, para i = 1,2,3,  ... , m 

k=1 

 

 

(25) 

  z 

∑ xjĸ . λĸ   >   xј₀, para j = 1,2,3,  ... , n 

k=1 

 

 

(26) 

  z 

∑ xjĸ .λĸ – θ. xᵢ₀  < 0, para j = 1,2,3, .. ,m 

k=1 

 

(27) 

z 

∑yjĸ.λĸ – η .yᵢ₀  > 0, para i = 1,2,3, ..,m 

k=1 

 

(28) 

 z 
∑ λĸ = 1 

k=1 

 

(29) 

 z 
∑ λĸ = 1 

k=1 

 

(30) 

λĸ  e  θ  >  0 (31) λĸ  e  η  >  0 (32) 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Em que: 

θ  : Eficiência; 

η  : Inverso da eficiência; 

λĸ : Escalar de não negatividade da DMU k; 

xjk: Quantidade do input j da DMU k; 

yik: Quantidade do output i da DMU k; 

xjo: Quantidade do input j da DMU  em análise; 

yio: Quantidade do output i da DMU em análise; 

z: Número de DMUs em análise; 
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m: Número de outputs;  

n: Número de inputs; 

 

 Mariano (2008) ressalta que a forma dual, por meio das restrições, ilustradas nas 

Equações 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 permitem calcular a projeção (meta) para 

que uma DMU ineficiente atinja a fronteira de eficiência. 

 Esse mesmo autor propõe fórmulas de cálculo para a orientação a input e a output, 

definidas, respectivamente, pelas Equações 33 e 34 a seguir descritas, nas quais  Dxdmu  e  

Dydmu, correspondem, simultaneamente, a  ∑𝑧
𝑘 xјĸ . λĸ   e    ∑𝑧

𝑘 yiĸ . λĸ  da DMU em análise. 

Adicionalmente, a perspectiva dual e a variável λĸ admitem identificar qual a unidade 

benchmark de uma DMU ineficiente. Segundo Mariano (2008) e Almeida (2010), para 

realizar esse procedimento, é preciso considerar cada variável λĸ como uma DMU k e, dessa 

forma, os λĸ diferentes de zero serão as unidades benchmarks da unidade em análise. 

 
  z 
∑ xjĸ .λĸ = θ. xᵢ₀   →     Dxproj  =  Dxdmu . θ   e 

k=1 

 z 
∑ yjĸ .λĸ = yᵢ₀   →     Dyproj  =  Dydmu 

k=1 

 

(33) 

 

 z 
∑ xјĸ .λĸ = xј₀   →     Dxproj  =  Dxdmu                  e 

k=1 

 z 

∑ yjĸ .λĸ = η . yᵢ₀  →Dyproj  =  Dydmu . 
1

θ
 

k=1 

 

(34) 

 

 

Em que: 

θ  : Eficiência; 

η  : Inverso da eficiência; 

λĸ : Escalar de não negatividade da DMU k; 

xjk: Quantidade do input j da DMU k; 

yik: Quantidade do output i da DMU k; 

xjo: Quantidade do input j da DMU  em análise; 

yio: Quantidade do output i da DMU em análise; 

z: Número de DMUs em análise; 

m: Número de outputs;  

n: Número de inputs; 

Dxdmu : Distância de uma DMU até o eixo x; 

Dydmu : Distância de uma DMU até o eixo y; 

Dxproj : Distância da projeção de uma DMU até o eixo x; e 

Dyproj: Distância da projeção de uma DMU até o eixo y. 
 

 Diante dos modelos tradicionais, CCR e BCC, aborda-se NDEA no qual é o foco do 

estudo em questão. 

 

3.3     Networking Data Envelopment Analysis (NDEA) 

 

 

Os modelos tradicionais de Análise Envoltória de Dados baseiam-se em um único 

processo para avaliar a eficiência de produção como uma "caixa preta" que transforma inputs 

em outputs (COOK; SEIFORD, 2009; MONFARED; SAFI, 2013).  
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Há, no entanto, uma abordagem DEA em fase crescente na literatura para atender a 

modelagem com maiores níveis de complexidade. Assim, os modelos surgem com essa 

configuração de em rede ou network DEA (NDEA). Esses modelos consideram o sistema 

composto por processos distintos ou estágios, cada um com os seus próprios inputs e outputs e 

com fluxos de intermediários entre as etapas, em que estabelece um fluxo de maneira 

associada. 

O modelo NDEA foi introduzido pelos autores Fare e Grosskopf (1996) em que 

classifica sua fundamentação respaldada pelo conceito de subtecnologias dentro da “caixa 

preta”. No entanto, os primeiros trabalhos utilizando NDEA foram desenvolvidos por  Seiford 

e Zhu (1999), Zhu (2000), Sexton e Lewis (2003), Chilingerian e Sherman (2004), 

Narasimhan et al. (2004) e Soares de Melho et al. (2006), em que buscaram a solução de um 

modelo DEA para cada etapa de forma independente, desconsiderando a continuidade das 

relações entre os nós. 

 Essa abordagem permite examinar com mais detalhes o funcionamento interno do 

processo de produção, podendo considerar a uma maior compreensão desse processo e, assim, 

identificar os recursos restritivos do sistema.  Conforme Cook e Seiford (2009), a literatura 

clássica apresenta três modelos gerais de rede: (1) estrutura em série, (2) paralela, ou (3) uma 

mistura entre os modelos. 

Para um sistema que consiste em dois processos conectados em série, Seiford e Zhu 

(1999) aplicam o DEA convencional para calcular a eficiência de cada processo de forma 

independente. Já Kao (2009) desenvolve um modelo relacional para calcular a eficiência do 

sistema tendo em conta a relação de série dos dois processos. A principal diferença entre o 

modelo independente e modelo relacional encontra-se na medida em que esta última requer o 

mesmo fator para ter o mesmo multiplicador não importa a forma como é utilizado, já o 

primeiro permite um fator a ter diferentes multiplicadores quando é usada em diferentes 

locais.  

Matematicamente, o sistema terá baixo rendimento caso existe um processo muito 

ineficiente e também haverá um elevado nível de eficiência quando todos os processos têm 

alta eficiência. A estrutura em série refere-se a um número de processos correlacionados em 

sequência no qual o input na primeira etapa (avaliação de eficiência) é empregado para obter a 

solução ótima dos outputs. Na próxima fase, todo o output obtido é aplicado como produto 

intermédio para a próxima avaliação de eficiência, como exemplo nas Equações 35 a 42, e 

Figura 3.2. 
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Ek =  MAX ∑ 𝑢𝑟 ∗ 𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑘                                                                                        (35) 

 

 

s.t.     ∑ 𝑣𝑖 ∗ 𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑘 = 1                                                                                             (36) 

 

 

∑ 𝑢𝑟 ∗ 𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗   -    ∑ 𝑣𝑖 ∗ 𝑚

𝑖=1 𝑥𝑖𝑗   ≤ 0   ,        j= 1,……., n.                                    (37) 

 

 

∑ 𝑤𝑝 (1)  ∗ 𝑞
𝑝=1 𝑧𝑝𝑗(1)   -    ∑ 𝑣𝑖 ∗ 𝑚

𝑖=1 𝑥𝑖𝑗   ≤ 0   ,        j= 1,……., n.                       (38) 

 

 

∑ 𝑤𝑝 (𝑡)  ∗ 𝑞
𝑝=1 𝑧𝑝𝑗(𝑡)   -    ∑ 𝑤𝑝 (𝑡 − 1) ∗ 

𝑞
𝑝=1 𝑧𝑝𝑗(𝑡 − 1)   ≤ 0   ,  t= 2,……., n.   j= 1,…., n. 

 

∑ 𝑢𝑟  ∗ 𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗   -    ∑ 𝑤𝑝 (ℎ − 1) ∗ 

𝑞
𝑝=1 𝑧𝑝𝑗(h − 1)   ≤ 0                 j= 1,…., n.                (39) 

 

𝑢𝑟, 𝑣𝑖  , 𝑤𝑝(𝑡)   ≥   Ԑ ,         r = 1,…., s. 

 

i = 1, ...., m           p = 1, .........., q                 t = 1 , ............, h – 1. 

 

 
Figura 3.2 -  Estrutura em série 

 

 

𝐸𝑘
1  =   

  ∑ 𝑤𝑝 ∗ 
𝑞
𝑝=1 𝑧𝑝𝑘

∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 ∗ 𝑥𝑖 𝑘

                                                                                                  (40) 

 

 

𝐸𝑘
𝑡   =   

  ∑ 𝑤𝑝 (t)∗ 
𝑞
𝑝=1 𝑧𝑝𝑘(𝑡)

∑ 𝑤𝑝 (𝑡−1)
𝑞
𝑝=1 ∗ 𝑍𝑝𝑘(𝑡−1)

     ,          t= 2,......., h-1                                              (41) 

 

 

𝐸𝑘
ℎ  =   

  ∑ 𝑢𝑟 ∗ 𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑘

∑ 𝑤𝑝 (ℎ−1)
𝑞
𝑝=1 ∗ 𝑍𝑝𝑘(ℎ−1)

                                                                                  (42) 

 

 

Onde: 

 

E = Eficiência 

k=DMU 

i = input 

r = output 

Xik = input 

Yrk = output 
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p = produto intermediário 

m = nᵒ de inputs 

q = nᵒ de produtos intermediários 

s = nᵒ de outputs 

Zpk = input/output intermediário 

u, v, w = pesos 

 

A outra perspectiva é realizada pelo sistema de paralelo que, estruturalmente, é o 

mesmo que o sistema multi-período. Esses modelos diferem apenas nos seus inputs e outputs, 

pois no sistema multi-período requer os inputs e outputs de cada período sejam os mesmos 

(KAO, 2014). 

Como no caso da estrutura de série, um sistema paralelo é eficaz se todos os seus 

componentes dos processos são eficientes. O número de restrições, para o modelo DEA 

paralelo, é também igual ao número de DMU multiplicado pelo número de processos no 

sistema (KAO, 2009). A seguir, apresenta-se a estrutura em paralelo representada pela Figura 

3.3, Equações 43 a 48. 

 
Figura 3.3: Estrutura em paralelo. 

 
 

Fórmulas: 

 

𝐸𝑘
   

=  max ∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑘                                                                                               (43) 

 

s.t.    ∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑘   =  1                                                                                                   (44) 

 

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑘   -   ∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑘 + 𝑠𝑘   =   0                                                                       (45) 

 

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑘

(𝑡)   -   ∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑘

(𝑡) +  𝑠𝑘
(𝑡)   =   0  ,        t = 1, ........, h                           (46) 

 

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗   -   ∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗   ≤   0  ,       j = 1, ........, n.,    j≠ 𝑘                                    (47) 

 

∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟𝑗

(𝑡)   -   ∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

(𝑡)  ≤   0  ,   j = 1,  ......, n,   j≠ 𝑘 ,  t =1, ......, h.             (48) 

 

𝑢𝑟, 𝑣𝑖   ≥   Ԑ ,         r = 1,…., s           i = 1, ......, m. 
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Onde: 

  

E = Eficiência 

k = DMU 

i = input 

r = output 

Xik = input 

Yrk = output 

u, v = pesos 
 

Normalmente, um sistema de rede não é de uma série simples ou estrutura paralela. A 

medição da eficiência e da técnica de decomposição associado de Kao e Hwang (2008) ou de 

Kao (2009) em que não pode ser aplicada diretamente. Em outras palavras, um sistema de 

rede pode ser representado por uma estrutura de séries em que cada etapa é uma estrutura 

paralela composta por um conjunto de processos. Como os sistemas de rede pode possuir uma 

variedade de formas para modelar essas analises a ser desenvolvida, o que pode ser 

respaldado por Tarifa e Grosskopf (1996a), Tarifa e Grosskopf (2000) e Färe et al. (2007), 

conforme Figura 3.4 e Equações 49 a 54. 

 

 
Figura 3.4 - Um sistema de rede com três processos. 
 

 

Fórmulas: 

 

Ek =   max   𝑢1𝑦1𝑘
(0)+   𝑢2𝑦2𝑘

(0) +  𝑢3𝑦3𝑘                                                                (49) 

 

s. t.   𝑣𝑖  𝑥1𝑘   +     𝑣2 𝑥2𝑘  =  1                                                                                      (50) 

 

 (  𝑢1𝑦1𝑗
(0)

+   𝑢2𝑦2𝑗
(0) +  𝑢3𝑦3𝑗) -  ( 𝑣𝑖 𝑥1𝑗   +   𝑣2 𝑥2𝑗)   ≤  0 ,   j = 1,...., n.            (51) 

 

𝑢1 𝑦1𝑗   -    (  𝑣1𝑥1𝑗
(1)

+   𝑣2𝑥2𝑗
(1))  ≤  0 ,   j = 1,...., n.                                                (52) 

 

 𝑢2 𝑦2𝑗   -    (  𝑣1𝑥1𝑗
(2)

+   𝑣2𝑥2𝑗
(2))  ≤  0 ,   j = 1,...., n.                                              (53) 
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𝑢3 𝑦3𝑗   -    (  𝑣1𝑥1𝑗
(3)

  +  𝑣2𝑥2𝑗
(3)   +   𝑢1𝑦1𝑗

(𝐼) + 𝑢2𝑦2𝑗
(𝐼)  )  ≤  0 ,   j = 1,...., n.     (54) 

 

𝑢1, 𝑢2 , 𝑢3,𝑣1 , 𝑣2   ≥   Ԑ , 

  

Dados: 

i = input 
r = output 

xik = input 

yrk = output 

u, v = pesos 

 

3.3.1  Aplicação dos modelos matemática NDEA com Transferência de tecnologia 

 

Os modelos NDEA apresentam aplicações que possam ser expandidas em diferentes 

áreas nos principais eixos de desenvolvimento econômico do país: no setor da saúde (SILVA 

et al., 2014); no setor da educação (HO et al., 2014) e energia (YANG et al., 2014). 

No crivo da educação, os modelos apresentam uma estrutura para avaliar a eficiência 

com abordagens: (a) no âmbito das instituições de nível superior (JOHNES, 2013); (b) 

analisar a performace empreendedora (SAHIN; NIJKAMP; STOUGH, 2011); e, (c) avaliar a 

produtividade entre programas de pós-graduação (FIGUEIREDO et. al., 2014). 

Ao gerenciar os recursos públicos no desenvolvimento de pesquisa, as empresas e 

universidades desenvolvem inovação para realizar a comercialização de produtos e serviços. 

A partir disso, ao mensurar o sistema de transferência de tecnologia, observa-se pesquisa em 

diferentes ambientes: (a) avaliar a transferência de tecnologia (HO et al., 2014); (b) mensurar 

o sistema de inovação (GUAN; CHEN, 2012); e, (c) determinar a eficiência de parques 

tecnológicos (KHODAKARAMI; SHABANI; SAEN, 2014). 

As universidades desempenham um papel fundamental no processo de transferência de 

tecnologia, que facilita a transformação tecnológica das atividades de pesquisa pura para a 

comercialização. A literatura tem recentemente apresentado estudos para avaliar a eficiência 

do processo de transferência de tecnologia com o uso do NDEA, conforme o Quadro 3.3. 

Em termos de configuração dos modelos, a mensuração da transferência de tecnologia 

está direcionada praticamente aos modelos de NDEA em série (HO et al., 2014; RAYENI; 

SALJOOGHIM, 2010; GUAN; CHEN, 2012). 

O estudo de Ho et al. (2014) exploram as capacidades necessárias para as 

universidades serem eficientes em processo de transferência de tecnologia. Para isso, utilizou-

se o processo NDEA na modalidade em série para detectar as eficiências em diferentes 

estágios de transferência de tecnologia. Assim, o modelo utilizado considera duas variáveis de 
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inputs (financiamento do governo e financiamento da indústria), duas variáveis intermediárias 

(número de patentes requeridas e número de patentes aprovadas) e três variáveis de outputs 

(número de licenças, renda criado por licenças, número de empreendedores criado por 

transferência de tecnologia).  

 

Quadro 3.3 – Sistematização dos indicadores utilizando NDEA em dois estágios 

 

 

Já o estudo de Guan e Chen (2010) contribui para modelar e mensurar o processo de 

produção de inovação nas indústrias de alta tecnologia em 26 províncias da China, 

considerando as operações internas associadas a uma abordagem DEA em rede. Os inputs 

foram medidos em três aspectos: a despesa interna de financiamento em P&D, a equivalência 

de tempo integral de cientistas e tecnólogos em atividades de P&D e as patentes acumuladas 

em cada província. Também, neste estudo foram utilizadas as patentes requeridas como um 

indicador para os outputs intermediários de inovação tecnológica. 

 Nessa abordagem, Rayeni e Saljooghi (2010) estimaram a eficiência utilizando 

NDEA em paralelo, o impacto de cada variável e mudanças de produtividade das 

universidades em Sistan e Baluchistão no Irã.  

Em uma amplitude macro, ao nível do sistema nacional de inovação, os pesquisadores 

Guan e Chen (2012) e Kaihua e Mingting (2014) mensuram a eficiência de inovação pela 

decomposição do processo por meio de uma rede composta por dois estágios de produção de 
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 INPUTS INICIAIS INTERMEDIÁRIOS  OUTPUTS FINAIS 

Ho et al. (2014) 
 

● ●          ● ●     ● ● ●     

Khodakarami et al   

(2014)  

 

    ● ● ● ● ●    ● ● ●    ● ● ● ● ● 

Guan e Chen (2010) 

   

● ● ● 

 

 

  

 

 

● 

  

 

         TAXA DE USO   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2 1 1 1 1 

 

1 1 2 1 1 1 1 
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inovação, um processo de produção de conhecimento e outro processo da comercialização do 

conhecimento. 

Em se tratando de parques tecnológicos, Khodakarami, Shabani e Saen (2014) 

propõem um modelo em dois estágios de estruturas de DEA em rede que avalia o desempenho 

sustentável dos 31 parques industriais iranianos. Os inputs do primeiro estágio são o 

investimento, a área de operação, o custo do laboratório, o custo de material e custos de 

energia. Os outputs/inputs intermediários são o número de empresas criadas, o valor das 

produções e projetos ambientais. Empresas ativas, as receitas, número de diplomados, os 

serviços de assistência social, de emissões e efluentes são outputs da segunda etapa. 

  

3.4   Indicadores de Inovação Tecnológica 

  

Os indicadores de inovação tecnológica, agrupados ou individualmente, são capazes 

de demonstrar avanços realistas no campo tecnológico de qualquer atividade em ambientes 

regionais, nacionais ou internacionais, podendo também servir como base de comparação 

entre os diferentes níveis tecnológicos de detentores de tecnologia. Esses indicadores de 

inovação são derivados dos indicadores de ciência e tecnologia (C&T) que se baseiam, 

principalmente, nas metodologias sugeridas pela “Família Frascati” de normas e 

procedimentos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

para a mensuração de C&T (OCDE, 2010).  

Segundo Rocha (2003), os indicadores de inovação tecnológica se mostram 

ferramentas úteis ao estudo de ambientes econômicos específicos. Sua utilização exige 

adequações para que sejam devidamente analisados dentro de cada atividade.  

De acordo com Milbergs e Vonortas (2004), o sistema de mensuração de inovação era 

baseado no antigo paradigma de que os indicadores devem referir-se apenas aos dados de 

inputs e outputs. Por um longo período, definiu-se a inovação como uma atividade que 

envolvia personagens isolados como os inventores e as empresas. A inovação apresentava 

uma visão linear, começando com a pesquisa e precedendo sucessivamente com o 

desenvolvimento, protótipo, pré-produção, entrada no mercado e continuava pela difusão de 

tecnologias e melhorias no processo produtivo. Os serviços eram excluídos deste processo 

tradicional.  

Recentemente, tem ocorrido uma série de indicadores de “tempo real” que sejam 

capazes de refletir esse novo conceito de inovação baseado em conhecimento e em uma 

economia interligada capaz de guiar as políticas de inovação. Esses indicadores são os 
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classificados por Milbergs e Vonortas (2004) como indicadores de quarta geração, que 

passaram a ser adotados a partir do ano 2000. Dentre esses pode-se citar a mensuração do 

Conhecimento, de Networks (compartilhamento do conhecimento), Demandas e Clusters 

(aglomerados de empresas que se comunicam, possuem atividades semelhantes e ocupam 

localizações geográficas próximas).  

É necessário conhecer o processo de inovação como um todo e seus avanços 

tecnológicos no ambiente sócio-econômico que a sociedade moderna atravessou durante as 

últimas décadas e que resultaram em melhorias na utilização dos indicadores de inovação 

tecnológica.  

 

3.4.1 Sistematização de Indicadores de Inovação Tecnológica 
 

Milbergs e Vonortas (2004) propuseram uma divisão dos indicadores de inovação em 

diferentes gerações, subdividindo essa classificação por décadas em que identifica a 

frequência de cada indicador (Quadro 3.4). Essa classificação, por colocar lado a lado os 

indicadores, tem permitido determinar os melhores indicadores de inovação tecnológica a 

serem utilizados. Diversos indicadores são expostos ao mesmo tempo, permitindo uma ideia 

global das características de cada um, o que auxilia a escolha dos melhores indicadores a 

serem aplicados de acordo com as características de cada trabalho.  

Quadro 3.4 - Gerações de indicadores de inovação tecnológica  

1 ͣ Geração 

(1950-60s) 

2 ͣ Geração 

(1970-80s) 

3 ͣ Geração 

(1990s) 

4 ͣ Geração 

(2000s) 

Indicadores de “Input” Indicadores de “Output” Indicadores de Inovação Indicadores de Processo 

 Investimentos em 

P&D 

 Pessoas em C&T 

 Capital 

 Intensidade 

Tecnológica 

 Patentes 

 Publicações 

 Produtos 

 Mudança de 

qualidade 

 Indexação 

 Benchmarking 

 Capacidade 

Inovativa 

 Conhecimento 

 Aspectos 

Intangíveis 

 Network 

 Demandas 

 Clusters 

Fonte: Milbergs e Vonortas (2004, p. 5) 

  Por se tratar de um processo complexo, a inovação tecnológica pode ser quantificada e 

analisada tanto em uma perspectiva macro (a nível global) quanto micro (em sub-níveis) e, 

portanto, sob uma variedade de indicadores. 

O Quadro 3.5 ilustra por meio de uma sistematização da literatura, os principais 

indicadores para a mensuração de processos inovativos, categoriza os indicadores em 

variáveis de input e output. 
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Quadro 3.5 – Sistematização dos indicadores para mensurar as atividades de P&D 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir desse contexto, verifica-se que a variável patente tem apresentado com a 

maior taxa de utilização nas modelagens. Como output, essa variável tem se destacado em 

quase todos os trabalhos pesquisados. Vale ressaltar que patente pode ser utilizado como 

variável de input e output, dependendo do sistema em avaliação. 

Percebe-se que dos nove trabalhos considerados na realização dessa sistematização 

bibliográfica, cinco destes (ANDERSON et al., 2007; KIM, 2011; LIU et al., 2011; JIN-LI 

HU et al., 2011; e, BO HSIAO et al, 2012), utilizam, respectivamente, “despesas com 

atividades de P&D” como principal indicador de input e “patentes” como principal indicador 

de output do sistema. Conforme, enfatizado anteriormente, está afirmação corrobora com o 

ponto de vista evidenciado por Basberg (1987), Anchibugi e Pianta (1996), Smith (2005) e 

OCDE (2005) sobre a predominância desses indicadores na avaliação dos processos de 

inovação tecnológica. 
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 INPUTS OUTPUTS 

Thursby e Kemp (2002) 
 

 

 ●   ●      ●  ●   ●     ●     
 

Anderson et al. (2007) 
 

 

  ●                ●  ●   ●             ● ●   

Chen & Chen (2011)   ● ● ●          

 

 ● ● ● ●  ●                       

 Kim (2011)       ● ●      ● 

 

       ●    ● ●                   

Liu et al. (2011)       ● ●        

 

       ●      ● ● ● ●             

Jin-Li Hu et al. (2011)         ● ●      

 

   ●   ●              ●           

Bo Hsiao et al. (2012)         ●   ●    ●        ●                ● ●       

Curi et al. (2012)             ●    

 

       ●                        ● 

Lim e Zhu (2013) 

       

● 

  

● 

    

● 

            TAXA DE USO   1 1 4 5 1 3 1 1 1 1 1 3 1 8 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603069458&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15050651500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55475551700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7405692810&zone=
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Neste mesmo parâmetro, o Quadro 3.6 evidencia as variáveis mais relevantes 

utilizadas no estudo envolvendo o DEA e escritório de transferência de tecnologia. Ressalta-

se que os fatores, como: o tamanho da amostra, a disponibilidade de dados relevantes e o 

contexto no qual as variáveis estão sendo utilizadas, podem ocasionar algumas restrições 

quando à aplicabilidade destas, sobretudo, no ambiente micro, no caso os núcleos de inovação 

tecnológica, caracterizados por uma estrutura variada de padronização e formalização e pela 

presença de diferentes barreiras, que, muitas vezes, limita as atividades durante o processo de 

desenvolvimento inovativo. 

 O trabalho do pesquisador Beasley (1990) comparou 20 departamentos da 

universidade do Reino Unido utilizando 3 variáveis de inputs e 4 de outputs mediante modelo 

VRS. Nessa vertente, Avkiran (2001) pesquisou na Austrália outros inputs e maior quantidade 

de itens de outputs, um estudo no desempenho da prestação de serviço educacional e em 

número de matrículas que pagam. 

 Nos EUA, Thurby e Kemp (2002) trabalharam com uma amostra composta por 112 

universidades e examinaram a produtividade e mudanças na atividade de licenciamento, para 

isso utilizaram as variáveis de input: recurso financeiro e número de profissionais nos TTOs, e 

variáveis de output: licença, suporte, patentes, divulgação da invenção e royalties. Entretanto 

os pesquisadores, Abbott e Doucouliagos (2003), consideraram inputs a quantidade de 

docentes, administradores, despesas e ativo não circulante, e como outputs recurso financeiro 

e aluno matriculado, no intuito de destacar a sensibilidade da análise da eficiência nas 36 

universidades da Austrália. 

   Noutra vertente, Chapple et al. (2005) estudaram a presença da escola de medicina 

nas universidades do Reino Unido e constatou efeito negativo sobre a eficiência. Relataram, 

outrossim, que universidades localizadas em região com níveis mais elevados de P&D e PIB 

resultaram ser eficientes na transferência de tecnologia, o que significou que poderia haver 

repercussões regionais a respeito de transferência de tecnologia. 

 Já Jones (2006) pesquisou, no Reino Unido, os escores de eficiência que refletiram os 

esforços e as características dos alunos, nesse sentido utilizaram as variáveis: índice 

acadêmico, desempenho acadêmico, gênero e tipo de escola. Em outro panorama, Anderson, 

Daim e Lavoie (2007) constataram a relação entre a natureza pública ou privada das 54 

universidades no EUA bem como a eficiência delas, para isso utilizaram as variáveis: despesa 

de pesquisa (input) e renda de licença, licença executada, startup e patente (outputs). 
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 Em nível de profundidade, Kuah e Wong (2011), na Malásia, realizaram a primeira 

tentativa de estudo do DEA em universidade que inclui o desempenho em grande quantidade 

de medidas em P&D. Curi, Daraio e Llerena (2012) demonstraram em seu artigo que os 

escritórios de transferência de tecnologia são mais propensos a trabalhar com retornos 

constantes ou decrescentes de escala. O estudo foi realizado em 51 universidades francesas 

inserindo variáveis de input: funcionários e publicações científicas; e variável output: número 

de patentes. Corroborando com essa analise, Lim e Zhu (2013) pesquisaram nos EUA numa 

amostra de 36 universidades evidenciando as medidas de desempenho incorporado em DEA, 

consideraram como variáveis de input (taxa de matrícula e relação de estudantes em tempo 

integral) e output (número total de prêmios). 

 

 

Quadro 3.6 - Variáveis mais relevantes  

Autores Países Variáveis Amo

stra 

Modelo Orientação 

Input Output   Input Output 

 

Beasley 

(1990) 

Reino 

Unido 

- despesa com salário 

-despesa com 

equipamentos 

-renda da pesquisa 

- n° de alunos da 

graduação 

- n° de pós-graduados 

- n° de pós-graduados 

que fazem pesquisa 

- renda da pesquisa 

20  

 

VRS 

X      X 

Avkiran 

 (2001) 

Austrália Docentes 

Não docentes 

-Graduado 

-Pós-graduado 

-Recursos Federais 

-Tx de retenção de 

aluno 

-Tx de progresso do 

aluno 

- Tx de emprego de 

tempo integral de pós-

graduação 

-Estrangeiros pagantes 

-Não estrangeiros 

pagantes 

36  

 

 

 

CRS / 

VRS 

        X 

Thursby e 

Kemp 

(2002) 

EUA -Apoio do Governo 

(recurso financeiro) 

-n° de profissionais 

empregados nos escritórios 

de transferência (TTO) 

-Licenças 

-Suporte da Indústria 

-Patentes 

-divulgação da 

invenção 

-Royalties 

112  

 

VRS 

      X 

Abbott 
e Doucoulia

gos 

(2003) 

Austrália - docentes 

-administradores 

-despesas gerais 

-ativo não circulante 

-Recurso Financeiro 

-alunos matriculados / 

graduação e pesquisa 

36  

VRS 

X  

Lockett et al  

(2005) 

Reino 

Unido 

-Presença da Escola de 

Medicina 

-Tempo dos TTOs 

- número de licenças 

ou rendimentos de 

licenciamento 

122 VRS  X 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102415024&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102415024&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602774597&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603069458&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15050651500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7103086740&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6508221813&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6508221813&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7004487875&zone=
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-PIB regional 

 

- Divulgações da 

invenção 

-Total de renda da 

pesquisa 

-n° de funcionários 

TTO 

-Despesa com IP 

 

Johnes  

(2006) 

 

Reino 

Unido 

- índice acadêmico na 

chegada à Universidade; 

- índice acadêmico na 

saída da graduação.  

-desempenho 

Acadêmico; 

-Gênero; 

-Tipo de escola. 

2568 VRS  X 

Anderson et 

al (2007) 

EUA -despesa de pesquisa - renda da licença 

-licenças e opções 

executadas 

-startup 

-patente arquivada 

-patente emitida 

54 VRS  X 

Kuah e 

 Wong  

(2011) 

Malásia - N° de equipes 

acadêmicas 

- N° de alunos de cursos 

ministrados 

- Média dos alunos 

qualificações 

- Taxa de Graduação (%) 

-gastos Universitários 

(milhões de dólares) 

- N° de equipes de pesquisa 

- Qualificação média 

equipes de pesquisa 

-N° de aluno de pesquisa 

-Pesquisa (milhões de 

dólares) 

- N° de graduados de 

cursos ministrados 

- resultados médios dos 

diplomados 

- taxa de Graduação 

- Taxa de emprego dos 

diplomados 

- N° de graduados de 

pesquisa 

-N° de publicações 

-N° de prêmios 

-N° de propriedades 

intelectuais 

30   X 

Curi et al  

(2012) 

França -funcionários 

-publicações científicas 

-patentes 51 VRS  X 

Lim e Zhu 

(2013) 

EUA -Tx de matrícula; 

-relação de estudantes de 

tempo integral; 

-Número total anual de 

prêmios da faculdade. 

36 VRS X X 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em se tratando dos principais temas abordados na área de empreendedorismo 

acadêmico, análise da eficiência e transferência de tecnologia na universidade, observa-se o 

Quadro 3.7. Por exemplo, Kim (2011) avalia a produtividade na universidade com relação à 

transferência de tecnologia usando as medidas possíveis de múltiplas combinações de insumo-

produto e DEA para analisar dados em painel que se reuniram ao longo do período. 

 

 

 

Quadro 3.7 – Principais temas abordados segundos os autores 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=14012840500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403297043&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36198249900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36198249900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12546114100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35995210800&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55475551700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7405692810&zone=
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  AUTORES 

Chen e 

Chen 

(2011) 

Kim 

(2011) 

Liu et 

al. 

(2011) 

Jin-Li Hu 

et al. 

(2011) 

Bo 

Hsiao. 

(2012) 

Anderso

n et al. 

(2007) 

Curi et 

al. 

(2012) 

A
B

O
R

D
A

G
E

M
 Empreendedorismo 

Acadêmico   ● ●     ● ● 

Análise da 

Eficiência   ● ● ● ● ● ● 

Transferência de 

Tecnologia – 

Universidade ● ● ●     ● ● 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na literatura internacional e nacional, utiliza-se o DEA e NDEA envolvendo inovação, 

universidades e NITs ou escritório de transferência de tecnologia. 

 

3.5    Abordagens da literatura internacional e nacional 

 

 Como o objetivo de sintetizar os resultados a serem obtidos neste trabalho, será 

apresentado nesta seção, o estado da arte com uso de artigos e pesquisa realizada coerente 

com a área de estudo “Análise da eficiência do processo de transferência de tecnologia em 

uma perspectiva micro, o NIT”. 

Os avanços advindos em pesquisas científicas a nível mundial, cujo foco está nas 

universidades utilizando o modelo DEA aplicado a inovação tecnológica, conforme 

esquematizado na Figura 3.5. Retrata, assim, um afunilamento passando por três níveis de 

abordagens: (1) macro ao micro, alcançando ao nicho núcleo de inovação tecnológica (ou 

escritório de transferência de tecnologia). É possível identificar uma mesclagem temporal 

principalmente no primeiro e segundo níveis, em que a pesquisa envolve DEA, no âmbito da 

inovação e universidade. Contudo, em se tratando de trabalhos científicos com relação à 

aplicabilidade do DEA no núcleo de inovação tecnológica é assunto surgido recentemente e 

com pouca demanda. 
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                                                                                                                                          1° Nível   

 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            2° Nível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             3° Nível 

                                                                                                                                         
 
 
 

 

1° Nível:   DEA   +    INOVAÇÃO 

2° Nível:   DEA   +    UNIVERSIDADE 

3° Nível:   DEA   +    NIT  

 

Figura 3.5 - Crivo das perspectivas da temática sobre  DEA + INOVAÇÃO + NIT 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Anderson, Daim e Lavoie (2007) avaliaram a produtividade aplicada na universidade 

dos EUA mediante processo de transferência de tecnologia utilizando a ferramenta DEA e 

Kim (2013) 

Huang, Wu e 

Wang (2012) 

Yin e Wang 

(2012) 

Tu (2012) 

Liu (2011) 

Chen e Chen 

(2011) 

Hu, Guan e Fan 

(2010) 

Castellacci e 

Zheng (2010) 

Zhu, Zeng e 

Ren (2010) 

Hung (2009) 

Yang e Liang 

(2009) 

Wang e Chong 

(2009) 

Abbott e 

Doiouliagos 

(2003) Avkiran (2001) 

Kuah e Wong (2011) 

Johnes (2006) 

Chapple et al. (2005) 

Anderson, Daim e Lavoie (2007) 

Curi, Daraio e 
Llerena (2012) 

 

Lim e Zhu (2013) 

Kuah e Wong (2011) 

Thursby e Kemp (2002) 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602774597&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36198249900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12546114100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=14012840500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35995210800&zone=
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http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36198249900&zone=
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evidenciaram as principais universidades eficientes. Nessa vertente Wang e Chong (2009) 

observaram 11 faculdades cujos resultados indicaram a eficácia deste método, proporcionando 

referência para a Universidade no sentido a fortalecer a gestão interna e tomada de decisão. 

Yang e Liang (2009) propõem um modelo multi-objetivo DEA para enfraquecer ou 

eliminar a flexibilidade de peso que é utilizada na avaliação da universidade Chinesa. Ainda, 

também no cenário Chinês, Zhu, Zeng e Ren (2010) realizaram uma análise comparativa em 

três entidades do Sistema Nacional de Inovação (ou seja, empresa, universidade e governo) e 

avaliaram a eficiência em P&D durante o período de 1998-2006 usando o método DEA. 

Em paralelo, os autores Hu, Guan e Fan (2010) pesquisaram em Guangdong 

(província chinesa) a utilização do DEA para medir a eficiência da cooperação dessa tríade, 

indústria-universidade-governo, no entanto, essa cooperação está em fase de exploração. Já os 

pesquisadores, Huang, Wu e Wang (2012) analisaram a inovação cooperativa aplicando o 

DEA – clusters no contexto chinês. 

Corroborando com esse tema, inovação cooperativa, Liu (2011) apresenta nos EUA 

um artigo cuja pesquisa mostra que a eficiência em 28 províncias analisadas é relativamente 

ideal, como sugestão propõe desenvolver ativamente política eficiente e sustentável visando 

cooperação entre empresas e universidades e sistema para melhorar o desempenho dessa 

cooperação. 

 Já Castellaci e Zheng (2010), na Noruega, investigam as relações entre regimes 

tecnológicos e de desempenho de produtividade ao nível da empresa, e explora a forma como 

essa relação é diferente em diversos padrões schumpeterianos de inovação. 

 Noutra vertente, Chen e Chen (2011) adotaram o DEA para avaliar a eficiência de 99 

universidades de Taiwan. Com essa realidade ainda, Tu (2012) pesquisou também em Taiwan 

usando uma amostra de vinte e quatro empresas de capital aberto, serviços financeiros, no 

período de 1997-2003, para avaliar o efeito do canal de internet no desempenho da empresa 

por meio da aplicação de metodologia de estudo de caso e análise envoltória de dados. 

 Em uma corrente americana, o pesquisador Kim (2013) realiza um estudo nos EUA 

para avaliar a produtividade de cada universidade na transferência de tecnologia com o 

suporte do DEA. A principal conclusão é que houve um crescimento substancial na 

produtividade média de transferência de tecnologia da universidade durante o período 

analisado. O ganho de produtividade média anual nas 90 universidades foi superior a 30%, 

indicando que as atividades de transferência de tecnologia das universidades eram 

relativamente eficientes em termos de sua contribuição para taxa de outputs. Este resultado 
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sugere que as universidades e políticas públicas devem estimular as atividades comerciais em 

vez de aumentar investimentos para a atualização de um próximo nível de estratégias realistas 

e de longo prazo. 

 Dentro da abordagem micro, mais precisamente sobre pesquisas relacionadas ao 

escritório de transferência de tecnologia e DEA, os autores Curi et al. (2012) apresentaram a 

primeira avaliação da eficiência da transferência de tecnologia operada pelo sistema 

universitário francês e seus principais determinantes. A análise foi baseada em um banco de 

dados detalhado e original de 51 escritórios de transferência de tecnologia categorizados pelo 

tipo de universidade a que pertencem, para o período 2003-07. Análise dos determinantes 

mostra que a eficiência desses escritórios franceses depende principalmente da natureza da 

categoria (a universidade especializada na ciência e na engenharia sendo mais eficiente), e 

sobre as características institucionais e ambientais. Tanto a idade dos escritórios e o tamanho 

da universidade podem apresentar um efeito positivo. 

 Nesse panorama, Chapple et al. (2005) evidenciaram o desempenho relativo dos 

escritórios de transferência de tecnologia no Reino Unido, utilizando análise envoltória de 

dados (DEA) e estimação de fronteira estocástica (SFE). Os resultados apresentaram baixos 

níveis de eficiência absoluta e retornos decrescentes de escala. 

 No Brasil, em se tratando de avaliar a eficiência do gasto público na educação em duas 

esferas distintas, porém relacionadas: condições de oferta e qualidade do ensino, Benegas 

(2012) aplicou o Network Slaked-Based DEA (NSB-DEA) em 27 Unidades de Federação 

Brasileira nos anos de 2001, 2003 e 2005. 

 Ainda visualizando o cenário brasileiro, Silvio Figueiredo Gomes Júnior et al. (2014) 

utilizaram o modelo Network DEA em dois estágios na avaliação de cursos de pós-graduação, 

em que o número de dissertações e teses são os produtos intermediários, porém não reflete o 

âmbito do processo de inovação tecnológica dos NIT’s apenas no âmbito acadêmico. 

Finalizando essas abordagens, passaremos para o próximo capítulo - o método de 

pesquisa para o desenvolvimento deste trabalho. 
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Capítulo 4________________________________ 

 

MÉTODO DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo, encontram-se os tópicos: 4.1 – Descrição das variáveis de pesquisa; 4.2 

– Descrição do método, detalhando: I – Escolha da abordagem metodológica; II – 

Desenvolvimento do instrumento de coleta de dados; III – Processo de seleção da amostra; e, 

IV – Métodos para a análise de resultados. 

 O Quadro 4.1 explicita as técnicas aplicadas em cada etapa. O detalhamento das etapas 

e técnicas metodológicas empregadas é expresso nas subseções seguintes.  

Quadro 4.1 - Explicita as técnicas aplicadas em cada etapa. 
ETAPAS TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

1 Descrição das variáveis de pesquisa  Pesquisa bibliográfica 

2 Descrição do método  

 2.1 Abordagem metodológica  Pesquisa de natureza aplicada, com abordagem 

quanti-quali e objetivo exploratório-descritivo; 

 Procedimento técnico compreendendo o método 

survey (pesquisa de levantamento) com 

propósito exploratório e de cortes transversais e 

longitudinais. 

 2.2 Instrumento de coleta de dados e 

processo de seleção da amostra 
 Elaboração de questionário; 

 Envio de questionário online;  

 Tabulação dos dados. 

 2.3 Métodos para a análise de resultados  Emprego do NDEA 

 Método Stepwise 

 Teste de hipótese 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1  DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE PESQUISA 
 

Em consonância com os conceitos apresentados no referencial teórico, as variáveis de 

pesquisa estão apresentadas sob duas perspectivas: (i) quantitativa – objetivando mensurar o 

nível de eficiência e os ganhos de produtividade do processo de transferência de tecnologia 

aplicado no NIT; e (ii) qualitativa – visando caracterizar o perfil da gestão e governança do 

NIT no Brasil. 

Enquanto isso, as variáveis qualitativas descrevem o perfil dos NITs balizados pelo 

referencial teórico exposto no capítulo 2, as variáveis quantitativas foram adaptadas de vários 

estudos referentes à inovação tecnológica mediante processo de transferência de tecnologia, à 

universidade e à avaliação de desempenho citados no capítulo 3. 

A presente proposta tem como essência avaliar os núcleos de inovação tecnológicas 

das universidades a fim de auxiliar o processo de transferência de tecnologia em uma 

perspectiva micro. No Brasil, os núcleos de inovação tecnológica apoiam e incentivam os 
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pesquisadores, professores e alunos a direcionar suas pesquisas para atender demandas 

exigidas pelo mercado interno. Para isso, segmentou o modelo em dois estágios para perceber 

os gargalos no processo de transferência de tecnologia brasileiro.  

A essência do primeiro estágio está atrelada a importância do capital humano 

(THURSBY; KEMP, 2002) e o tempo de desenvolvimento da infraestrutura dos núcleos de 

inovação (LOCKETT; SIEGEL; WRIGHT, 2005) para atender a sociedade, pois se julga que 

a experiência pode incentivar e impulsionar o sistema inovativo (USTUNDAG; UGURLU; 

KILINC, 2011).  

No segundo estágio, refere-se à transformação da pesquisa em ações comercializadas 

no mercado, bem como na originalidade da pesquisa com o registro por patente depositada 

(Ho et al., 2014) e concedida (ANDERSON; DAIM; LAVOIE, 2007). Ressalta-se que o 

processo de patente brasileiro tem como um intervalo de concessão entre o período do 

deposito e a concessão quase 10 anos (Revista de ensino superior n° 11 de 15/10/2013, 

UNICAMP). Logo, o modelo considerou as patentes depositadas também como output do 

modelo. Cabe a esse modelo avaliar se o processo de comercialização na captação de recursos 

dos núcleos de inovação tem sido bem assistido pela infraestrutura interna e se o fomento 

governamental tem propagado alavancagem para aumentar o número de patentes. 

O Quadro 4.2 descreve as variáveis quantitativas da pesquisa com os respectivos 

códigos e referenciais teóricos. Nesse caso, a fase inicial desse modelo refere-se como inputs, 

os números de professores, recursos financeiros e tempo de atuação dos NITs; os 

inputs/outputs intermediários são definidos como licenciamento e royalties; e, a última fase, 

os outputs finais, são patentes comercializadas e pedido de patente. 

Por outro lado, para caracterizar o perfil dos NITs, segundo o aspecto da transferência 

de tecnologia, foram consideradas variáveis qualitativas referentes à: anos de experiência dos 

docentes; criação do núcleo de inovação da universidade (NIT); fundos governamentais; 

infraestrutura da universidade; parcerias com empresas privadas, com empresas públicas e 

com o Estado; localização geográfica; capacitação e registro de patente. 
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Quadro 4.2- Construto relacionando variáveis objetivas com o referencial teórico. 

CÓDIGO VARIÁVEL AUTORES 

INPUT INICIAL 

X1 Nº de professores com mestrado e doutorado 
Chen e Chen (2011); Jin-Li Hu et al. (2011); 

Thursby e Kemp (2002) 

X2 Idade do Núcleo de Inovação Tecnológica Guan e Chen (2010)  

X3 Quantidade de recursos financeiros 

Khodakarami, Shabani e Saen (2014); Bo 

Hsiao et al. (2012); Curi et al. (2012); 

Thursby e Kemp (2002) 

OUTPUT/INPUT INTERMEDIÁRIO 

Z1 Licenciamento 
Ho et al. (2014); Jin-Li Hu et al. (2011); 

Thursby e Kemp (2002) 

Z2 Royalties 
Khodakarami, Shabani e Saen (2014); Jin-Li 

Hu et al. (2011); Thursby e Kemp (2002) 

OUTPUT FINAL 

Y1 Número de patentes depositadas  

Ho et al. (2014); Bo Hsiao et al. (2012); Curi 

et al. (2012); Chen e Chen (2011); Kim 

(2011); Liu et al. (2011); Jin-Li Hu et al. 

(2011); Guan e Chen (2010); e Anderson et 

al. (2007)  

Y2 Número de patentes concedidas  
Ho et al. (2014); Anderson, Daim e Lavoie 

(2007)  

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Quadro 4.3 apresenta as variáveis qualitativas da pesquisa, os respectivos códigos e 

os autores correspondentes com os referenciais teóricos para fundamentar a análise proposta. 

Quadro 4.3 – Variáveis qualitativas e referenciais teóricos 

CÓDIGO VARIÁVEL AUTORES 

F1 Anos de experiência dos docentes 
Nelson (1990); Klevorick et al (1995) 

F2 
Criação do núcleo de inovação da universidade 

(NIT) OCDE (2003) 

F3 Fundos governamentais 
Ben-Israel  (2009) 

F4 

Infra-estrutura da universidade Jungmann (2011); Mathieu et al  (2008);  

Debackere e Vengelrs (2005); Bercovitz 

et al  (2001). 

F5 Parcerias com empresas privadas 
Torkomian  (2009); Fujino e Stal, (2007) 

F6 Parcerias com empresas públicas 
Cohen et al  (2002) 

F7 Parcerias com o Estado  
Torresi, Pardini e Ferreira (2010) 

F8 Localização geográfica  
IPO (2011); Thursby e Kemp (2002)  

F9 
Capacitação Crowell (2010); Lotufo (2009); Fujino e 

Stal (2004) 

F10 
Registro da patente Candori e Pimentel (2009); Candori, 

Santos e Pedrosa (2012) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação à capacitação, enfatiza-se a quantidade de pessoas; as horas trabalhadas; 

se houve curso ministrado pela instituição; se houve divulgação; e o meio utilizado. No 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603069458&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15050651500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603069458&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15050651500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603069458&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15050651500&zone=
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tocante ao registro da patente, pesquisa-se se foi público ou privado; se mantém interação com 

o INPI; se há o estímulo a proteção de patentes; se tem Núcleo de Inovação Tecnológica ou 

escritório de patentes; e se este oferece serviço de suporte auxiliar. Uma vez que o NIT lida, 

constantemente, como interlocutor na relação de instituições e atores com diferentes perfis, 

expectativas e interesses, sua capacidade de gerenciamento e poder de comunicação difere uns 

dos outros (LOTUFO, 2009). 

Em outro crivo, pretendendo analisar o desempenho tecnológico sugeriu-se investigar 

os anos de experiência dos docentes, o tempo de criação do NIT, como fatores tempo 

respaldado nos trabalhos de Guan e Chen (2010) e Khodakarami, Shabani e Saen (2014). 

Os fatores locacionais, as parcerias público, privado e/ou com Estado, bem como a 

infra-estrutura do NIT e a presença de fundo governamental também são questões abordadas 

neste trabalho no sentido de pesquisar suas influências no tocante a criação e/ou difusão da 

patente na universidade, conforme estudos de Ho et al. (2014); Anderson, Daim e Lavoie 

(2007); Chapple et al. (2005); e Thurby e Kemp (2002). 

Por fim, a partir dessas variáveis, elaborou-se um questionário, instrumento de coleta 

de dados primários, aplicado no período de março a julho de 2014. Basicamente, a coleta de 

dados primários para esta dissertação contemplou duas estruturas, conforme estabelecido no 

protocolo de pesquisa (APÊNDICE D) na coleta por e-mail. O passo inicial para a elaboração 

da pesquisa foi realizado por meio eletrônico de uma carta convite (APÊNDICE A) aos 

coordenadores dos NITs, visando esclarecer as intenções da pesquisa e, dessa forma, buscar 

formalmente a colaboração no desenvolvimento do presente trabalho. Enquanto isso, a coleta 

por e-mail, encaminhou-se o questionário preliminar (APÊNDICE B), em fase de teste e, em 

seguida, o questionário final (APÊNDICE C).  

 

4.2.1 Abordagem metodológica 

 

 No que concerne à abordagem metodológica, uma pesquisa deve ser estratificada 

quanto aos aspectos: (a) natureza; (b) abordagem; (c) objetivos; e, (d) procedimentos técnicos. 

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, uma vez que a intenção é avaliar a eficiência no 

núcleo de inovação tecnológica no ambiente da pesquisa nas universidades.  

 A forma de abordagem da pesquisa é tanto quantitativa, visto que busca avaliar o nível 

de eficiência e os ganhos de produtividade do NITs, como qualitativa, em virtude de objetivar 

a caracterização do perfil do núcleo com base nos aspectos da inovação tecnológica. 
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Com relação ao objetivo e finalidade da pesquisa, este estudo é descritivo-explicativo, 

identificando os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, mas 

também descrevendo os objetos de análise por meio de procedimentos técnicos como surveys 

(pesquisa de levantamento). 

Em se tratando de survey pode, ainda, ser realizada de diferentes formas, as quais, 

Freitas et al. (2000) entendem como: (1) survey por observação direta; (2) survey fa-a-face; 

(3) survey por telefone; (4) survey por correios; (5) survey por internet; (6) survey por meio de 

postos de multimídia; e, (7) survey por e-mail (ALMEIDA, 2010). 

 Na presente pesquisa foi utilizada três formas de surveys. Primeiramente, a survey por 

telefone, identificando a pesquisa a ser realizada mediante uma carta convite aos 

coordenadores dos NITs (ou órgão equivalente) que foi enviada, via survey por e-mail, 

juntamente com o questionário. E survey face-a-face aos contatos locais. 

  

4.2.2 Desenvolvimento do instrumento de coleta de dados e processo de seleção da amostra 

 

 O questionário, principal instrumento de coleta de dados na presente pesquisa, foi 

elaborado baseado no modelo conceitual de pesquisa proposto no Capítulo 1 (Figura 1, p. 4) e 

na fundamentação teórica desenvolvida nos capítulos 2 e 3, sendo as variáveis utilizadas no 

desenvolvimento desse instrumento adaptadas de estudos anteriores (por exemplo, GUAN; 

CHEN, 2010; ANDERSON et al., 2007) e assim, preliminarmente, validadas pela revisão de 

literatura. 

 A estrutura do questionário buscou avaliar o desempenho global do NIT, 

contemplando um conjunto de perguntas em relação às variáveis quantitativas e qualitativas, 

conforme ilustrado no Quadro 4.4. 

 Posteriormente, ao desenvolvimento inicial do questionário, foi aplicado o teste piloto 

em cinco NITs. A seleção da amostra do pré-teste é não-probabilística (HAIR et al., 2010), 

por escolha intencional e decorrente do interesse do coordenador do núcleo disposto a 

colaborar com o desenvolvimento da pesquisa, disponibilizando os dados requeridos. O pré-

teste iniciou em fevereiro de 2013. O período de coleta estendeu-se até março 2014.  
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 Quadro 4.4 – Descrição da estrutura do questionário  

ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

VARIÁVEL OBJETIVO QUESTÃO 

Idade do Núcleo de 

Inovação 

Tecnológica 

Determinar o tempo de fundação do NIT  1 

Nº de professores 

com mestrado e 

doutorado 

Especificar a quantidade de docentes com titularização 2 e 3 

Quantidade de 

recursos 

financeiros 

Especificar o montante de capital aplicado no desenvolvimento do 

projeto  

16 e seus 

subitens 

Licenciamento 

Especificar as receitas oriundas do desenvolvimento e 

comercialização do produto novo ou, significativamente, a 

melhora de utilidade do produto 

14.3, 14.4, 

14.5, 14.6 e 

14.7 

Royalties 
Especificar as receitas oriundas da patente de produto, processo 

de produção e marca. 

 15 e seus 

subitens 

Número de 

patentes 

depositadas  

Especificar as patentes que registraram o pedido de invenção no 

INPI 

13.1 

Número de 

patentes 

concedidas  

Especificar as saídas reais resultantes do desenvolvimento do 

projeto 

13.2 

Anos de 

experiência dos 

docentes 

Identificar a influência do fator - anos de experiência para o 

desenvolvimento da patente 

12.1 

Criação do núcleo 

de inovação da 

universidade (NIT) 

Identificar se a presença do núcleo de inovação tecnológica é 

fator importante na elaboração e/ou orientação da patente 

12.2 

Fundos 

governamentais 

Identificar se a presença dos fundos governamentais é 

fundamental no desenvolvimento da patente 

12.3 

Infra-estrutura Identificar se a infra-estrutura do NIT é fator positivo na criação 

e/ou difusão da patente 

12.4 

Localização 

geográfica  

Caracterizar o ambiente universidade/escritório de transferência 

de Tecnologia (NIT) 

12.5 

Parcerias  Representar o nível de relacionamentos colaborativos com 

agentes externos 

12.6 

12.7 e 12.8 

Capacitação Avaliar o nível de capacitação da equipe do NIT 4, 5, 6, 7, 8, 

9 e 10 

Registro da patente Identificar como é feito o registro da patente 11 e seus 

subitens 

TOTAL DE QUESTÕES 28 
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Na survey do teste piloto, utilizou-se, predominantemente, a forma por e-mail e face-a-

face. Nesse momento, a escolha da forma, esteve condicionada à disponibilidade do 

coordenador para responder ao questionário pela opção desejada.  

 A partir dos resultados do pré-teste, foram realizados ajustes e correções tal como a 

exclusão de nove perguntas propostas no questionário preliminar (APÊNDICE B), devido à 

falta de confiabilidade dos dados. Sendo assim, em seguida, foi possível elaborar um 

questionário em formato final apresentado no apêndice C.  

Para aplicação do questionário procedeu-se da seguinte maneira: primeiramente 

efetuou-se um mapeamento dos NITs no Brasil, através de bases de dados como o relatório do 

Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições 

Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT) e o site institucional do Fórum Nacional 

dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). Em seguida, foi enviado 

e-mail a gestores de 209 NITs de todo o Brasil, solicitando o preenchimento do questionário 

online disponibilizados por meio do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/12S-

o7ob28MbdAcn_iSEsCfLmD5Pi3zpZi52a5VTTFwc/edit. 

A partir dos contatos de e-mail, uma carta convite (APÊNDICE A), com formato de 

ofício, constando o símbolo da UFRN e do Programa de Pós-Graduação foi encaminhada, de 

forma individual, ao coordenador do NIT de cada ICT filiada ao FORTEC. A carta convite 

não apresentou qualquer dificuldade ao destinatário, sendo caracterizada como um 

instrumento de rápida leitura e, necessitando, somente, da realização do download do arquivo. 

Foram obtidas respostas de 46 NITs, sendo 40 (87%) pertencentes à ICTs públicas e 6 

(13%) à ICTs privadas. Considerando os dados do relatório FORMICT mais recente, do ano 

de 2012 (ano-base 2011), que foi respondido por 176 ICTs - 31 privadas e 145 públicas, essa 

pesquisa abrange aproximadamente 26% do total de ICTs do País. 

Adicionalmente, buscando manter o sigilo sobre o nome das ICTs foi adotada uma 

codificação, caracterizada, nesse caso, por números cardinais. Em síntese, este trabalho 

apresentou uma estrutura de coleta de survey final, caracterizados, por e-mail (99%) às 

regiões distantes e entrevista (1%) à região local. 

Por fim, o desenvolvimento da análise dos dados será delineado por meio da 

integração da abordagem não paramétrica: Análise Envoltória de Dados em dois estágios 

chamado network DEA - NDEA. Os procedimentos adotados no emprego dessa abordagem 

são explorados a seguir. 

 

https://docs.google.com/forms/d/12S-o7ob28MbdAcn_iSEsCfLmD5Pi3zpZi52a5VTTFwc/edit
https://docs.google.com/forms/d/12S-o7ob28MbdAcn_iSEsCfLmD5Pi3zpZi52a5VTTFwc/edit
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4.2.3 Descrição dos métodos para a análise de resultados 
 

 O passo inicial para a análise de resultados compreendeu o levantamento de uma lista 

das possíveis variáveis de input e output a serem empregadas no modelo matemático utilizado 

para a execução do Network DEA. Essa relação considera o contexto geral do estudo, o qual 

remete à avaliação da eficiência e dos ganhos de produtividade dos NITs para a realização de 

pesquisas em inovação tecnológica. 

Nesse panorama, articulando os referenciais teóricos sobe inovação tecnológica, 

transferência de tecnologia, universidade, avaliação de desempenho (ver Quadro 3.2, p. 17, e 

Quadro 3.3, p. 20-21), núcleo de inovação tecnológica e NDEA (ver Quadro 3.5, p. 24) da 

literatura internacional e nacional nas últimas décadas, foram propostas sete variáveis 

utilizadas em duas etapas, sendo: três variáveis de inputs iniciais (os números de professores 

(X1), recursos financeiros (X2) e tempo de atuação dos NITs (X3)); os inputs/outputs 

intermediários são licenciamento (Z1) e royalties (Z2); e a última etapa, os outputs finais, é 

patente comercializada (Y1) e pedido de patente (Y2). 

Em se tratando dos modelos DEA tradicionais (por exemplo, CCR desenvolvido por 

Charnes et al. (1978) e BCC desenvolvido por Banker et al. (1984), tem-se mostrado 

adequado para a análise de eficiência das unidades de produção que utilizam múltiplos inputs 

(insumos) e múltiplos outputs (produtos), porém uma das limitações é negligenciar os 

estágios internos de uma DMU e as atividades de ligação (produtos intermédios) entre eles. 

Na verdade, a existência de conexão entre as atividades é uma característica indispensável dos 

modelos Network DEA (NDEA). 

 Embora os modelos NDEA possam ser encontrados em diversas configurações, o 

modelo serial de multi-estágio é o mais comum. O diagrama de produção de um processo com 

dois estágios hipotéticos, conforme a Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 – Representação de um sistema serial com dois estágios 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Devido à sua estrutura, segundo Silvio et al. (2014) para que uma DMU possa ser 

eficiente nos modelos NDEA, esta deve ser eficiente em cada sub-processo (ou estágio). 
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Assim, pode ocorrer de não existir uma DMU que seja totalmente eficiente (isto é, eficiência 

igual a 100%) quando se considera todo o processo. Nesta modelagem, os produtos 

intermediários são produzidos e consumidos na DMU, ao passo que os inputs e outputs são 

exógenos à estrutura interna, conforme Figura 4.1. 

Além do cálculo global da eficiência, o modelo NDEA fornece os índices de eficiência 

de cada estágio, uma vez que o conjunto de possibilidades de produção é modelado no nível 

de cada estágio, ou seja, cada sub-processo tem sua própria tecnologia, definindo assim o seu 

próprio conjunto de pesos e unidades de referência.   

 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Foi utilizado um modelo NDEA multiplicativo de dois estágios porque calcula a 

eficiência desmembrando o processo produtivo em duas etapas, descrito anteriormente, em 

que as DMUs do modelo são os NITs filiados ao FORTEC no período de 5 anos – 2009 a 

2013. As variáveis de inputs iniciais são os números de professores (X1), recursos financeiros 

(X2) e tempo de atuação dos NITs (X3)); os inputs/outputs intermediários são licenciamento 

(Z1) e royalties (Z2); e a última etapa, os outputs finais, são patentes comercializadas (Y1) e 

pedido de patente (Y2). 

O modelo nos permite calcular a eficiência tanto nos aspectos: (1) da captação de 

recursos para o desenvolvimento e acumulação de tecnologia nos centros de pesquisas; 

quanto: (2) na criação de valor para realizar o processo de comercialização da inovação na 

difusão da tecnologia; pois fornece a eficiência deste programa em cada uma das etapas, 

assim como a eficiência global. A Figura 4.2 apresenta um modelo de avaliação de eficiência 

no processo de desenvolvimento de inovação nas universidades. A estrutura metodológica de 

Ho et al. (2014) foi utilizada como base para fundamentar o modelo de avaliação de 

desempenho tecnológico nos NITs.  



84 
 

 
 
Figura 4.2 – Modelo NDEA em dois estágios no processo de inovação tecnológica. 

 

 

Cada sub-processo é composto por resultados traduzidos em variáveis para avaliar o 

desempenho da inovação. A pesquisa subdivide em dois estágios que apresentam uma 

preocupação para mensurar a conexão entre as atividades (HO et al., 2014). De fato, a 

existência de conexão entre as atividades é uma característica indispensável dos modelos 

Network DEA (NDEA). Esse modelo é encontrado em diversas configurações, o modelo serial 

de multi-estágio é o mais comum. 

Vale destacar que a limitação temporal do modelo foi realizada para manter coerência 

com a concessão dos pedidos de patentes, que é de no mínimo cinco anos segundo o INPI. 

 Considerando-se que o programa tenha critérios definidos para credenciar professores 

é razoável supor que, aumentando o número de professor com mestrado e/ou doutorado 

aumente proporcionalmente o número de patentes, royalties, licenças e é possível também 

admitir mais recursos financeiros, de forma proporcional. Respeita-se o axioma do raio 

ilimitado que é condição para usar o modelo CCR, com retorno constante de escala, não 

importando se as instituições são ou não de tamanho semelhante. 

 Como o modelo é de Retorno Constante de Escala, não é necessário definir a 

orientação, pois neste caso as duas fornecem os mesmos índices de eficiência. Na Equação 55 

é apresentado o modelo utilizado nesta dissertação. Este modelo é uma evolução do modelo 

de Kao e Hwang (2008) apresentado no capítulo anterior, em que a restrição global  ∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 ∗



85 
 

 𝑦𝑟𝑗 -  ∑ 𝑣𝑖
𝑚
𝑖=1 ∗  𝑥𝑖𝑗   ≤ 0 ,  j = 1,2, ...., n   foi retirada porque é redundante no modelo como 

demonstrado por Kao (2009) e Chen et al. (2009). 

                               7 

      E0  =    MAX    ∑ ur.yr0                                                                                                                              

                               r=1       

 

                              ( 55 ) 

 

s.t.     m 

          ∑ vi.xi0  = 1                                       

          i=1       

 

        

        2                     3 

       ∑ wd.zdj    -     ∑ vi.xij  ≤  0 ,     ∀ j                             

      d=1                       i=1   

 

 

     

        7                   2 

       ∑ ur.yrj    -     ∑ wd.zdj  ≤  0 ,     ∀ j                             

      r=1                     d=1   

 

     
           𝑢𝑟, 𝑣𝑖, 𝑤𝑑   ≥   Ԑ,                     ∀  r ;  ∀   d 

 

 

 

 Foram pesquisados e obtidos os dados do qüinqüênio (2009-2013), relaciona-se na 

Tabela 4.1. A escolha das variáveis procurou traduzir os aspectos mais importantes sobre 

avaliação do processo de transferência de tecnologia aplicados nos NITs. Para validar o nível 

de significância para as variáveis do modelo, utilizou-se o método stepwise (Apêndice E). 

Por fim, testes de hipóteses foram realizados sob a perspectiva de validar ou refutar as 

hipóteses de pesquisas propostas no modelo conceitual de investigação, buscando analisar a 

influência de fatores organizacionais e ambientais ao modelo proposto. Tais fatores 

distribuem-se nas variáveis: - anos de experiência dos docentes (F1); - Criação do NIT (F2); - 

Fundos governamentais (F3); - Infra-estrutura (F4); - Parceria com o setor privado (F5); - 

Parceria com a empresa pública (F6); - Parceria com o Estado (F7);e - Localização geográfica 

(F8). Quanto aos testes estatísticos, utilizou-se o teste T e teste Kruskal-Wallis. 
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Tabela 4.1 - Dados das variáveis NDEA para cada um dos NITs da amostra. 

  

VARIÁVEIS 

  

Inputs iniciais 

outputs/inputs 

intermediários outputs finais 

DMU Local: X₁ X₂ X₃ Z₁ Z₂ Y₁ Y₂ 

DMU 1 Norte 5 1 89.243,00         

DMU 2 Norte 4 1 158.209,00         

DMU 3 Norte 14 0 141.187,00   55.000,00   5 

DMU 4 Norte 6 2 90.000,00         

DMU 5 Norte 15 1 207.000,00   31.876,97 1 9 

DMU 6 Sudeste 4 2 1.142.500,00       7 

DMU 7 Sudeste 9 1 262.500,00       12 

DMU 8 Sudeste 6 1 595.000,00         

DMU 9 Sudeste 9 0 515.000,00       9 

DMU 10 Sudeste 5 1 290.000,00       1 

DMU 11 Sudeste 13 3 1.040.000,00   20.749,98 3 6 

DMU 12 Sudeste 8 3 381.627,00     1 7 

DMU 13 Sudeste 9 7 285.000,00       1 

DMU 14 Sudeste 8 10 406.760,00       1 

DMU 15 Sudeste 3 2 630.990,00         

DMU 16 Sudeste 9 2 220.000,00     2 8 

DMU 17 Sudeste 8 4 57.000,00 1 55.066,98 1 2 

DMU 18 Sudeste 4 3 80.000,00       5 

DMU 19 Sudeste 15 6 314.826,46 6 11.133,68 3 23 

DMU 20 CO 15 3 600.000,00   26.140,00     

DMU 21 CO 6 1 294.496,00       2 

DMU 22 Sul 7 4 330.000,00   8.660,00 2 10 

DMU 23 Sul 7 1 475.184,00       1 

DMU 24 Sul 6 4 470.000,00   47.705,15 1 45 

DMU 25 Sul 22 4 226.346,00     3 1 

DMU 26 Sul 4 5 265.308,00 1 33.812,25   2 

DMU 27 Sul 3 2 790.000,00       1 

DMU 28 Sul 2 1 787.490,00         

DMU 29 Sul 5 6 420.000,00         

DMU 30 Sul 5 5 430.000,00 1 36.602,75 1   

DMU 31 Sul 5 4 450.990,00   28.768,00 1 2 

DMU 32 Sul 7 3 338.400,00   26.000,00 2   

DMU 33 Nordeste 4 1 95.000,00   13.808,00     

DMU 34 Nordeste 8 2 115.000,00   18.943,00   20 

DMU 35 Nordeste 6 1 78.550,00       4 

DMU 36 Nordeste 9 2 330.620,00   23.960,00     

DMU 37 Nordeste 3 0 210.000,00         

DMU 38 Nordeste 5 2 130.000,00       1 

DMU 39 Nordeste 5 2 80.000,00   3.740,00     

DMU 40 Nordeste 4 2 70.000,00       2 

DMU 41 Nordeste 4 1 151.490,00         

DMU 42 Nordeste 15 6 40.000,00   13.508,00 4 1 

DMU 43 Nordeste 6 3 73.720,00       9 

DMU 44 Nordeste 4 1 10.000,00         

DMU 45 Nordeste 6   80.000,00 2 12000   15 

DMU 46 Nordeste 3 4 160.000,00       4 
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Inputs: X1: N° de prof° (quantidade); X2: Recursos financeiros (R$); X3: Tempo de NIT (ano); Output/input 

intermediário:  Z1: Licenciamento (quantidade); Z2: Royalties (quantidade); Output final: Y1: Patente 

comercializada (quantidade); Y2: Pedido de patente (quantidade). Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na compilação dos dados, foram aplicados diferentes softwares em cada etapa: (1) 

IBM SPSS Statistics version 20.0, para a descrição estatística das variáveis e eficiências, bem 

como no mapeamento dos resultados das observações referentes à segunda parte do 

questionário; (2) R i386 version 2.15.1, na execução dos testes estatísticos; (3) Banxia 

Software Frontier Analyst Profissional version 32, para determinar a eficiência das unidades 

avaliadas; e (4) Microsoft Office Excel Solver version 2010, para executar o modelo NDEA. 

A Figura 4.3 sistematiza os métodos para a análise de resultados empregados no presente 

estudo. 

 

 

                                                                 46 DMUs 

Figura 4.3  - Sistematiza os métodos para análise de resultados empregados. 
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Capítulo 5_______________________________________________________ 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 Neste capítulo, apresenta e discute os resultados obtidos mediante as pesquisas 

empreendidas nos NIT’s em todas as regiões do Brasil. Os resultados serão expostos em três 

etapas que contemplam objetivos específicos distintos. A Figura 5.1 ilustra a estrutura de 

apresentação dos resultados. De maneira a estruturar essa análise, a primeira etapa visa à 

análise descritiva das variáveis; a segunda, a avaliação dos NIT´s pelo modelo DEA CCR, 

orientado output; e, a terceira etapa, avalia-se quantitativamente o nível de eficiência por meio 

do modelo Network DEA CCR. 

 

 

Figura 5.1 – Estrutura de apresentação dos resultados 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

 

 A amostra compreendida contempla 46 NIT´s localizados em todas as regiões do 

Brasil. Ao considerar o último relatório disponibilizado pelo FORTEC (2010-2014) constam 

209 ICT´s, conforme Figura 5.2. Isso significa que a amostra representa 21,53% da 

população, possibilitando uma análise parcial para a finalidade desta pesquisa: avaliar a 

eficiência dos NITs com o uso do Network DEA.  

 

Etapa 1 

•Análise descritiva das variáveis 

Etapa 2 

•Avaliação dos NIT´s  pelo DEA CCR 

Etapa 3 

•Avaliação dos NIT´s pelo NDEA CCR 
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Figura 5.2 – Localização dos NITs no Brasil 

 Há uma grande concentração dos NITs na região sul e sudeste do Brasil, como 

observado na Figura 5.2, porém a participação nesta pesquisa contemplou 14 instituições 

respondentes para ambas as regiões Sudeste e Nordeste, correspondendo um montante na 

região Sul (11), Norte (5) e Centro-oeste (2), demonstrado na Figura 5.3. A menor parcela de 

representatividade foi à região centro-oeste (4% da amostra realizada). 

 

 
Figura 5.3 - Divisão quantitativa da amostra por região 

 
 

 A localização institucional dos NIT´s pode ser inserida em instituições; pública ou 

privada. Para esta pesquisa, a amostra realizada predominou com a localização de NIT´s em 

instituição pública, conforme Figura 5.4 com a representatividade de 87%. 

11% 

31% 

4% 

24% 

30% 

Regiões 

Norte (11%)

Nordeste (31%)

Centro-Oeste (4%)

Sul (24%)

Sudeste (30%)
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Figura 5.4 - Tipo de instituição da pesquisa realizada 

 

 Análise dos dados coletados foi subdividida em três etapas, como descrito 

anteriormente. 

 

5.2  Análise descritiva das variáveis 

 

 A Etapa I consiste em apresentar uma breve discussão acerca de cada variável e, 

posteriormente, realizar uma análise descritiva dos dados referente ao ano de 2013. 

 

5.2.1 Quantidade de Mestres/Doutores 

  

 A Tabela 5.1 demonstra a quantidade de doutores/mestres (X1) que compõem o 

quadro pessoal nos NIT´s, verifica-se que 29 NIT´s possuem no seu quadro de pessoal até três 

docentes com título de doutor ou mestre, isso equivale a , mais da metade da amostra 

pesquisada refletindo poucos professores com título.. 

Tabela 5.1 - Estatística descritiva da variável Quantidade de Mestres/Doutores 

Cód. Variável Quantidade ƒ Percentual 

X1 Prof° Doutor/Mestre (n°) 

0 4 8,69% 

1 a 3 29 63,04% 

4 a 6 11 23,91% 

7 a 10 2 4,34% 

Total 46 100,00% 

Quantidade de 

Mestres/Doutores 
Média Mediana Max Min Desvio Padrão 

2,61 2 10 0 2,09 

 

 Ressalta-se, também, o menor valor observado é igual a zero, pois corresponde aos 

NIT´s que não possuem nenhum profissional no seu quadro de pessoal com nível de mestrado 

ou doutorado. 

Privada (13%) 

 

Pública 

(87%) 

Instituições 
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 No Brasil, há a dificuldade de encontrar mão de obra especializada para trabalhar nos 

NITs (SANTOS, 2009; GARNICA; TORKOMIAN, 2009). A maioria dos NIT´s ainda tem 

equipes pequenas e multifuncionais, com funcionários muitas vezes responsáveis por várias 

atividades ao mesmo tempo.  

 A escassez de profissionais neste perfil aliado as restrições orçamentárias internas ao 

NIT´s, em especial aos instalados nas universidades públicas, visam capacitar os funcionários 

internos, pois os custos operacionais desses serviços externos à universidade apresentam 

elevados dispêndios. Assim, conforme a pesquisa, a maioria dos respondentes se mostraram a 

favor de curso de capacitação, Figura 5.5. No entanto, Santos (2009) entende que a realização 

de treinamento pode comprometer as atividades operacionais no dia-a-dia, pois os 

funcionários apresentam demandas diárias no qual são postergadas para realizar os cursos. 

  

 

Figura 5.5 - Capacitação da equipe que compõe a estrutura do NIT 

 

 Em pesquisa realizada por Ustundag, Ugurlu e Kiling (2011), os recursos humanos são 

considerados fatores que influenciam o desempenho dos NITs. Após análise em NITs 

britânicos, Chappel, Lockett, Siegel e Wright (2005) recomendaram treinamento e 

capacitação em técnicas de negócios e vendas a gerentes de NITs e agentes de inovação. 

Esses resultados convergem com a amostra pesquisada, pois 38 NIT´s apresentam interesse 

em desenvolver cursos de capacitação em inovação. 

 

5.2.2 Ano de fundação do NIT 

  

 A Tabela 5.2 apresenta a estatística descritiva da variável tempo de fundação do NIT. 

Com base no desvio amostral (4,17), foi possível observar que existe uma homogeneidade no 

que se refere ao tempo ou idade do NIT. Isto significa que a maioria dos NIT´s foi criada a 

partir da Lei de Inovação, marco legal, em diferentes períodos, apesar de muitos centros de 

pesquisa e universidades, este órgão já existia, porém com outras denominações, por exemplo, 

agência de inovação, escritório de transferência de tecnologia ou escritório de propriedade 

intelectual. 

38 

8 

Sim

Não
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Tabela 5.2 - Estatística descritiva da variável Tempo do NIT 

Cód. Variável Quantidade ƒ Percentual 

X2 Anos de criação do NIT 

Até 3 28 60,87% 

Entre 3 a 7 17 36,96% 

Entre 8 a 12 1 2,17% 

Total 46 100,00% 

 
Média Mediana Max Min Desvio Padrão 

Tempo operação 

do NIT (em anos) 
7,17 6 22 2 4,17 

  

Em se tratando da variável tempo, este estudo revela que a média de existência do NIT 

é de 7,17, portanto um setor contemporâneo na produção da propriedade intelectual. 

Comparando com a pesquisa de Heisey e Aldeman (2011) cuja média foi de 8,7 a 13 anos de 

existência, verificaram que quanto mais tradicionais mais produtivos eram os NITs, numa 

pesquisa realizada entre 1991 a 2003, na amostra de aproximadamente 200 universidades 

americanas.  

 

5.2.3 Recursos Financeiros investidos nos NIT´s 

 

Analisando a variável Recurso Financeiro na Tabela 5.3, houve a divisão em 

intervalos de 10 (mil R$) até a faixa de 1.142 (mil R$) para identificar à distribuição do porte 

financeiro do NIT, observada a freqüência (ƒ), percebe-se uma composição relativamente 

diluída, mas sem discrepâncias. Isso é corroborado pela média dos valores e pelo desvio 

padrão, R$ 313.248,62 e R$ 258.905,55, respectivamente.  

 

Tabela 5.3 - Estatística descritiva da variável Recursos Financeiros 

Cód. Variável Quantidade ƒ Percentual 

X3 Recursos financeiros (em mil R$) 

10 a 200 18 39,13% 

201 a 300 9 19,56% 

301 a 500 11 23,91% 

501 a 1.142 8 17,40% 

Total 46 100,00% 

 
Média Mediana Max Min Desvio Padrão 

Recursos financeiros 

(mil R$) 
313.248,62 263.904,00 1.142.500,00 10.000,00 258.905,55 

 

 Na perspectiva observada por Heisey e Aldeman (2011), as universidades com grandes 

orçamentos possuem em média $252.600.000,00 para a realidade americana no período de 
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2003. Reflete que o resultado obtido nesse estudo revela o quanto distante as universidades 

brasileiras destinam baixos montantes de recursos financeiros para pesquisa, no qual 

representado pela mediana no valor de R$ 263.904,00, para o período de 2013.  

 

5.2.4 Licenciamento e Royalties 

 

 A variável licenciamento descrita pela Tabela 5.4  demonstra que a maioria dos NITs 

brasileiros tem pouca demanda nesse aspecto, 41 NIT´s não registraram nenhum contrato de 

licenciamento, apenas 5 NIT´s apresentaram desempenho nessa variável, indicando que ainda 

não há o empenho das universidades às atividades comerciais. Já o estudo de Kim (2013), nos 

EUA, constatou que o número de licenças executadas e a renda de licenças por ano foram 

cerca de 4 licenças e 28% da renda obtida por licença, logo as universidades americanas 

começaram a dedicar mais atenção a comercialização.   

 

 Tabela 5.4 - Estatística descritiva da variável Contrato de Licenciamento 

Cód. Variável Quantidade ƒ Percentual 

Z1 Licenciamento (n°) 

0 41 89,13% 

1 a 6 5 10,87% 

Total 46 100,00% 

 
Média Mediana Max Min Desvio Padrão 

Contratos de Licenciamento 

de Tecnologia assinados 
0,23 1 6 0 0,95 

 

 Em se tratando da variável receita de Royalties, Tabela 5.5, não apresenta registros 

mais da metade da amostra estudada (58,70%), fator decorrente da menor quantidade de 

registro de licenciamento.  

 

Tabela 5.5 - Estatística descritiva da variável Royalties Recebidos 

Cód. Variável Quantidade ƒ Percentual 

Z2 Royalties (em MIL R$) 

0 27 58,70% 

3.740 a 13.808 7 15,22% 

18.943 a 28.768 6 13,04% 

31.877 a 55.067 6 13,04% 

Total 46 100,00% 

 
Média Mediana Max Min Desvio Padrão 

Royalties recebidos 

(em mil R$) 
R$  10.162,49 

R$                     

- 

R$  

55.066,98 

R$                           

- 
R$ 15.889.94 



94 
 

 Thursby e Kemp (2002) detectaram que a menor eficiência é associada com royalties 

decorrente por dois fatores. Em primeiro lugar, os royalties tendem a ser associados com 

apenas algumas licenças. Em segundo lugar, algumas universidades estão dispostas a 

renunciar a receitas de royalties para os fundos de pesquisa patrocinados. Em outras palavras, 

as preferências por receitas de royalties são muito distintas nas universidades. 

 Em outra perspectiva, Link e Siegel (2005) constatam que as universidades tendo 

estruturas de incentivos mais consolidadas para a transferência de tecnologia, ou seja, aquelas 

que alocarem uma maior percentagem de pagamentos de royalties para os membros do corpo 

docente, tendem a ser mais eficiente em atividades de transferência de tecnologia. Em 

comparação, essa pesquisa revela que não há um percentual significativo de Royalties e 

tampouco de licenças para a transferência de tecnologia ser eficiente. 

 

 

5.2.5 Pedido de Patentes e Patentes Comercializadas 

 

Com referência à variável pedido de patente, em média, a maioria dos NITs apresenta 

até 5 pedidos de patente, aproximadamente 36,96% do total da amostra, conforme Tabela 5.6. 

Esse baixo número de patente registrada, mediana de 1 e desvio padrão de 8,11, demonstra 

que as universidades brasileiras não alcançaram grandes avanços em termos de volume de 

tecnologias protegidas e nem de sua transferência para empresas. No entanto, a realidade 

americana apresenta uma média de 129 pedidos de patente no ano de 2008 (Ho et al. (2014) 

se mostrando eficiente no processo da transferência de tecnologia.  

 
Tabela 5.6 - Estatística descritiva da variável Pedido de Patentes 

Cód. Variável Quantidade ƒ Percentual 

Y1 Pedido de Patente 

0 16 34,78% 

1 a 5 17 36,96% 

6 a 12  9 19,56% 

15 a 45 

Total 

4 

46 

8,70% 

100,00% 

 
Media Mediana Max Min Desvio Padrão 

Pedidos de patentes  4,70 1 45 0 8,11 

 

 Em análise relativa mundial, segundo a USPTO (escritório Norte-Americano de 

patente), o Brasil está no 27° lugar no ranking dos países com 586 pedidos de patentes. Em 

2011, os dez primeiros países com mais pedidos de patentes são Estados Unidos (247.750), 

Japão (85.184), Alemanha (27.935), Coreia do Sul (27.289), Taiwan (19.633), Canadá 

(11.279), Reino Unido (11.279), França (10.563), China (10.545) e Israel (5.436). 
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 A variável patente comercializada é a última fase do ciclo no processo de transferência 

de tecnologia. Nesse estágio, a descoberta tem potencial comercial e será patenteada. 

Conforme Tabela 5.7, 33 NITs não tem patentes comercializadas, isto pode ser devido à idade 

dos NIT´s, pois na análise de correlação essas duas variáveis apresentaram uma forte relação. 

Deve-se, também, ao fato de haver baixo número em pedido de patente.  

 
Tabela  5.7 - Estatística descritiva da variável Patentes Comercializadas 

Cód. Variável Quantidade ƒ Percentual 

Y2 Patente Comercializada 

0 33 71,74% 

1 a 2 9 19,56 % 

3 a 4 4 8,70% 

Total 46 100,00% 

 
Media Mediana Max Min Desvio Padrão 

Patentes 

comercializadas 
0,54 0 4 0 1,03 

 

 Observa-se que 72% dos licenciamentos de patente para empresas nos EUA ocorrem 

em fase de depósito. A iniciativa, para acordos de licenciamento de tecnologias nos EUA, 

costuma partir de um contato do inventor com alguma empresa ou pessoa-chave; isto ocorre 

em 56% dos casos. Os esforços de marketing e a prospecção de negócios do escritório de 

transferência representam 19% dos casos. Finalmente, em apenas 10% dos casos, as empresas 

buscam as universidades para licenciar suas patentes (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 

2002). 

 Frente ao exposto, os resultados apresentam uma descrição da estatística básica. A 

partir disso, será realizada uma amostra bivariada. 

 

 Análise quantitativa dos dados 

 

 

 A análise quantitativa dos dados foi composta por uma análise bivariada com o uso do 

Software Statistic, constituída por meio do coeficiente de correlação de Pearson. A Tabela 5.8 

apresenta uma matriz de correlação das variáveis. 

 De acordo com os resultados da análise bivariada, o maior coeficiente encontrado foi 

0,73, indicando forte relação entre indicador tempo do NIT com patente comercializada 

corroborando com Chapple et al. (2005). O valor representa, quantitativamente, uma 

significativa correlação positiva alta. Apesar da alta correlação essas duas variáveis foram 

mantidas na análise por representarem fenômenos distintos. 

Tabela 5.8 - Matriz de correlação de Pearson das variáveis dos construtos 
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X3 Z1 Z2 Y2 Y1 X1 X2 

X3 1 

      Z1 -0,12 1 

     Z2 -0,01 0,43 1 

    Y2 -0,02 **0,33 0,22 1 

   Y1 0,03 0,04 0,41 0,13 1 

  X1 0,05 **0,35 0,14 **0,31 0,08 1 

 X2 -0,03 0,14 **0,31 0,73 0,06 0,24 1 

*nível de significância em p ≤ 0,05 e ** nível de significância em p ≤ 0,01 

  

 Os coeficientes (-0,12), (-0,01), (-0,02) e (-0,03) calculados, na relação obtida entre as 

variáveis recurso financeiro (X3) com licenciamento (Z1), com royalties (Z2), com patentes 

comercializada (Y2) e tempo do NIT (X2), representa uma relação inversa bem fraca. Quanto 

maior o recurso financeiro, menor são o licenciamento, o royalties, a patente comercializada e 

o tempo do NIT. Em outras palavras, o alto investimento financeiro não pressupõe 

necessariamente maior quantidade nos contratos de licenciamento, royalties e patentes, 

corroborando com as descobertas de Khodakarami, Shabani e Saen (2014) e Thursby e Kemp 

(2002). 

 

5.3 Análise DEA para os NITs 

 

 O modelo tradicional DEA é constituído de um único nível de avaliação e não fornece 

informações sobre o que acontece no interior do processo de transformação entre os inputs e 

outputs, são conhecidos como “Black Box” (CHARNES et al., 1978). A presente pesquisa 

realizou uma análise DEA CCR tradicional com o objetivo de obter parâmetros de 

comparação da avaliação da eficiência em rede. 

 Para esta pesquisa, aplicou-se o modelo CCR composto por três variáveis de input: 

X1[n° de prof° (quantidade)] , X2 [Recursos financeiros (R$)] e X3[ Tempo de NIT (ano)]; e 

duas variáveis de output: Y1[ Patente comercializada (quantidade)] e Y2 [Pedido de patente 

(quantidade)]. A Figura 5.6 representa o modelo “Black box” analisado. Logo, realizou-se um 

dos procedimentos para selecionar as variáveis denominada stepwise, conforme o Apêndice E. 

 
Figura 5.6 - Estrutura sistêmica da avaliação de desempenho em um único processo. 

BLACK 

BOX 

X₁ 

X₂ 

X₃ 

Y₁ 

Y₂ 

Inputs  Outputs  

DMU K 



97 
 

 

Na análise foi utilizado o modelo CCR orientação output, conforme abordado no 

capítulo 3. Dentre os modelos tradicionais, o modelo CCR identifica as DMUs eficientes e 

ineficientes e determina a que distância da fronteira de eficiência está às unidades ineficientes 

(CHARNES et al., 1978). 

 

                       Tabela 5.9 – Análise descritiva do DEA CCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: 

Elaboração própria. 

 

 Os resultados obtidos pela análise tradicional estão demonstrados na Tabela 5.9. 

Apresentou-se uma média, nos escores de eficiência, de 63,32%, classificando 5 DMU´s 

(10,87%) como eficientes. Assim, em comparação com o estudo de Hu, Guan e Fan (2010) ao 

analisarem 7 DMU´s, no período de 2002 a 2008, utilizando DEA CCR, verificaram-se uma 

média de 80,9%, detectando uma alta eficiência da cooperação universidade, indústria e 

governo na província Chinesa. 

 Enquanto isso, 89,13%, caracterizaram o grupo dos NIT´s ineficientes, com eficiência 

abaixo de 92,66%, Tabela 5.10. Para o resultado da eficiência total, observou-se a mediana 

equivalente a 61,08%. Isso implica um nível de produção substancialmente menor do que 

poderiam ter alcançado se tivessem usado os fatores produtivos de forma mais eficiente.  

DEA TRADICIONAL 

Análises CCR 

Média 63,32% 

DP 0,24 

Mediana 61,08% 

Max 100,00% 

Mín 19,60% 

Frequencia 

 Tx. Eficiência 

 
1 5 (10,87%) 

0,91 - 0,999 4 (8,70%) 

0,81 - 0,90 4 (8,70%) 

0,71 - 0,80 4 (8,70%) 

0,61 - 0,70 6 (13,04%) 

0,51 - 0,60 6 (13,04%) 

0,41 - 0,50 8 (17,39%) 

0,31 - 0,40 4 (8,70%) 

Abaixo de 0,30 5 (10,87%) 

TOTAL DOS NITs ANALISADOS 46 (100%) 
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 Também neste estudo, os resultados da produtividade média não foram muito 

diferentes entre universidades públicas (0,6152 com n = 40) e particulares (0,7442 com  n = 6)  

durante o período de 2009-2013. Parece provável que as universidades públicas de pesquisa 

têm colocado uma prioridade mais alta em sua transferência de tecnologia e atividades 

comerciais nos últimos anos. Diferente da constatação de Thursby e Kemp (2002), ao 

observar que as universidades privadas, tendem a ser mais eficiente na realização de 

atividades de transferência de tecnologia em comparação com as universidades públicas. Isso 

pode ocorrer porque as universidades públicas podem ser menos comprometidas com a 

transferência de tecnologia e confiar menos neste tipo de atividade comercial para gerar 

retornos financeiros (SIEGEL; WRIGHT, 2007), em vez de enfatizar suas responsabilidades 

de ensino e disseminação de conhecimentos (THURSBY;KEMP, 2002).  

 Comparando a esta pesquisa que procede com um modelo de um só processo - 

desempenho da transferência de tecnologia (eficiência média = 63,32%, Tabela 5.9) não 

reflete um refinamento suficiente para suportar a natureza dessa análise, visto não contribuir 

para uma análise detalhada das ineficiências dos sub-processos considerados no modelo de 

avaliação de desempenho tecnológico dos NITs. Em vista disso, aplicou-se o NDEA para 

avaliar a eficiência mais detalhada dos sub-processos produtivos. 

  

5.4 Análise NDEA para os NITs 

 

Nesta etapa, o objetivo foi avaliar quantitativamente o nível de eficiência dos que 

obtiveram recursos financeiros para subsidiar o desenvolvimento da inovação tecnológica 

dada pela Lei de inovação do governo federal. A análise limitou-se a uma amostra de 46 

NIT´s nos Estados brasileiros. Essa avaliação contemplou o modelo Network DEA – NDEA 

(FÄRE; GROSSKOPF; WHITTAKER, 2007; KAO, 2009), com retornos constantes à escala 

(CCR), visando obter o nível de eficiência total, orientado para output, a fim de maximizar a 

propriedade intelectual. 

A análise do desempenho inovativo tecnológico engloba simultaneamente todas as 

etapas dentro da perspectiva da transferência de tecnologia aplicado no NIT, segundo o 

modelo conceitual apresentado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7 – Estrutura sistêmica da avaliação de desempenho em dois estágios ou subprocessos 

 

A eficiência máxima encontrada no processo de desempenho inovativo tecnológico foi 

97,81% (DMU46), a menor eficiência 18,76% (DMU25), com mediana de 56,20% e desvio 

padrão de 0,23, evidenciadas na Tabela 5.10. Observa-se também uma distribuição 

homogenia dos resultados nos escorres do intervalo entre 99% a 70% e abaixo de 29%. Essa 

concentração indica uma baixa eficiência dos NITs (média de 58,57%) no desempenho 

inovativo tecnológico assemelhando-se às descobertas de Figueiredo Gomes Júnior, Beltran e 

Meza (2014). 

Os resultados desta pesquisa mostram que não é fácil possuir as capacidades para 

alcançar um desempenho altamente eficiente em ambas as fases do processo de transferência 

de tecnologia. Alta eficiência na fase de P&D, baseia-se nas capacidades de transformação de 

recursos de tecnologias, enquanto que a fase de comercialização (criação de valor) enfatiza a 

capacidade de criar vínculos externos e mercados. 

 

Tabela 5.10 – Análise descritiva básica para a eficiência total em Rede 

  NDEA – CCR 

Análises 

Sub-processo de 

P&D 

(estágio 1) 

Sub-processo de 

Comercialização 

(estágio 2) 

Processo de 

desempenho 

inovativo 

tecnológico 

Média 69,43% 97,77% 58,57% 

DP 0,24 1,14 0,23 

Mediana 68,78% 97,45% 56,20% 

Max 100% 100% 97,81% 

Mín 18,97% 95,50% 18,76% 

Outputs/Inputs:

Licenciamento

Royalties

Inputs:

X1:  Nᵒ de Prof

X2:   Recursos (R$)

X3:  Tempo do NIT

Outputs:

Y1:Patentes 

Comercializada

Y2: Pedido de patente

2ᵒ Estágio

Criação de valor

(difusão da 

tecnologia)

1ᴼ Estágio

Inovação Tecnológica 

(acumulação de 

tecnologia)

Comercialização

Processo de 

comercializaçãoCaptação 

de Recursos

Input/output

Z1: Licenciamento

Z2: Royalties

Sub-processo de P&D Sub-processo de Comercialização

Processo de Desempenho Inovativo Tecnológico (Estágio Total)
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Frequencia 

   
Tx. Eficiência 

   1 10   (21,74%) 5   (10,87%) - 

0,90 - 0,999 2     (4,35%) 41  (89,13%)       5  ( 10,87%) 

0,80 - 0,899 6   (13,04%) - 5   (10,87%) 

0,70 - 0,799 3     (6,52%) -            5   (10,87%) 

0,60 - 0,699 8  (17,39%) -  6   (13,04%) 

0,50 - 0,599 5  (10,87%) - 7   (15,22%) 

0,40 - 0,499 5  (10,87%) -  6  (13,04%) 

0,30 - 0,399 5  (10,87%) - 7   (15,22%) 

Abaixo de 0,299 2    (4,35%) -  5   (10,87%) 

TOTAL DOS NITs 

ANALISADOS 46    (100%) 46 (100%) 46     (100%) 

Fonte: Elaboração própria.  

  

Observando ainda a Tabela 5.10, o primeiro estágio – sub-processo de P&D – 10 

DMU´s apresentaram 100% de eficiência, média de 69,43%, desvio padrão de 0,24, 

resultando na maioria das DMU´s com eficiência em torno de 30% a 90%. Isso evidencia o 

bom gerenciamento dos NITs no aproveitamento dos recursos gerando produtos, os 

licenciamentos e os royalties. 

Em se tratando do segundo estágio – sub-processo de comercialização – 41 DMUs se 

mostraram quase eficientes, ou seja, entre 90% a 99% de eficiência. Essa alta taxa se deve ao 

conjunto das variáveis não ter um poder descriminatório bem delineado, pois os dados 

apresentam baixo índice de desempenho devido à imaturidade dos NITs no que tange ao 

processo de transferência de tecnologia e comercialização dos produtos.  

Em outras palavras, observa-se que houve uma melhor eficiência dos NIT´S no sub-

processo de P&D, estágio 1, fase da inovação tecnológica. No segundo estágio, fase da 

criação de valor, fica prejudicado a análise devido às variáveis escolhidas apresentarem 

valores pouco significativo.  Essa análise converge com o estudo de Kaihua e Mingting 

(2014) que apresenta fraco desempenho das 30 províncias Chinesas em termos de eficiência 

na criação tecnológica e comercialização, com escores médios abaixo de 0,5 de eficiência, 

isso é atribuído a fatores ambientais desfavoráveis. Apesar dos resultados serem provenientes 

de tamanhos amostrais diferentes, existe similaridade no que tange ao nível de 

desenvolvimento econômico dos países onde esses escritórios de transferência de tecnologia 

estão inseridos, Brasil e China, respectivamente. 

Com relação ao desempenho da DMU, no período de 2011 a 2013, consoante a Tabela 

5.11, a configuração do resultado obteve o 1° ranking - a DMU28 - em 2011, 3° ranking em 
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2012, e; 2° ranking em 2013; Já a DMU46 , se enquadrou 31° ranking em 2011, sendo o 1° 

ranking em 2012 e 2013; Outras DMU´s mantiveram em níveis quase equilibrados de 

eficiência, tais como: a DMU37 apresentando em 2011, 2ª colocação; em 2012, 4ª; e em 2013, 

3ª colocação. O mesmo acontece com a DMU45 (2011 – 3ª colocação; 2012 – 2ª colocação; e 

2013, a 5ª colocação).  

 

 Tabela 5.11 - NDEA CCR Ranking 2011 a 2013 

NDEA CCR 

 

2011 2012 2013 

DMU Eficiência Ranking Eficiência Ranking Eficiência Ranking 

1 0,496431 8 0,671981 13 0,723435 13 

2 0,504655 7 0,789532 9 0,816572 10 

3 0,364972 12 0,37042 33 0,539463 26 

4 0,308521 20 0,534709 21 0,60631 21 

5 0,34402 13 0,282939 41 0,327565 41 

6 0,245136 27 0,514488 22 0,552307 25 

7 0,291228 21 0,355815 35 0,417758 34 

8 0,265389 25 0,384844 30 0,464619 30 

9 0,319506 19 0,335145 37 0,369812 38 

10 0,401565 10 0,54776 19 0,607068 20 

11 0,132965 41 0,195645 44 0,227727 44 

12 0,18522 34 0,351567 36 0,398656 36 

13 0,103738 45 0,300699 39 0,36542 40 

14 0,078673 46 0,296364 40 0,370499 37 

15 0,326797 17 0,781853 10 0,794316 11 

16 0,25621 26 0,357828 34 0,399741 35 

17 0,212873 30 0,406182 29 0,477608 29 

18 0,26845 24 0,845263 7 0,878507 7 

19 0,109423 44 0,2 43 0,264923 43 

20 0,140097 40 0,17723 45 0,21792 45 

21 0,343792 14 0,445396 28 0,526331 27 

22 0,174726 35 0,447505 27 0,459351 31 

23 0,289343 22 0,372915 32 0,41816 33 

24 0,210141 32 0,668923 14 0,631377 18 

25 0,124426 42 0,16537 46 0,187554 46 

26 0,159218 36 0,636362 16 0,718736 15 

27 0,326797 16 0,730233 12 0,746387 12 

28 0,980392 1 0,971731 3 0,973236 2 

29 0,11775 43 0,465899 25 0,559363 24 

30 0,145539 38 0,488213 23 0,564667 23 

31 0,156017 37 0,47892 24 0,564674 22 

32 0,18782 33 0,379534 31 0,453092 32 

33 0,593441 5 0,835207 8 0,876764 8 
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34 0,274803 23 0,448299 26 0,504682 28 

35 0,463644 9 0,621456 18 0,668718 17 

36 0,218852 29 0,311254 38 0,367979 39 

37 0,980392 2 0,971731 4 0,973236 3 

38 0,320147 18 0,623828 17 0,689029 16 

39 0,333927 15 0,661603 15 0,721175 14 

40 0,38817 11 0,912712 6 0,891958 6 

41 0,54482 6 0,776525 11 0,822574 9 

42 0,144019 39 0,24492 42 0,268962 42 

43 0,239009 28 0,537875 20 0,62044 19 

44 0,815739 4 0,971731 5 0,973236 4 

45 0,979698 3 0,977734 2 0,963373 5 

46 0,212165 31 0,979682 1 0,978102 1 

               Fonte: Elaboração própria.   

A abordagem baseada em rede permite classificar a universidade eficiente em cada 

fator de input ou output. Fato este que converge com a realidade apresentada pela DMU46 que 

melhorou seu desempenho em 2012 e 2013 focando nos processos de pedido de patente e 

comercialização. Neste caso, não houve priorização na redação de patentes (comprovada pelo 

n° de funcionários) e licenciamento de tecnologia.  

              
            Tabela 5.12   – Média das DMUs eficientes e ineficientes por variável 

  

DMUs 

    Eficiente Ineficiente 

Cód. Variável n =5 n=41 

X1 Prof° Doutor/Mestre (Qde) 3,6 7,61 

X2 Anos de criação do NIT 1,2 2,78 

X3 Recursos financeiros (em milhões R$) 

 

249.498,00  

    

321.023,80  

Z1 Licenciamento (Qde) 0,4 0,22 

Z2 Royalties (em MIL R$) 2.400 

      

11.109,14  

Y1 Pedido de Patente (Qde) 0 0,61 

Y2 Patente Comercializada (Qde) 3,8 4,8 

             Fonte: Elaboração própria. 

 

Em se tratando da variável tempo de atuação do NIT, os cinco NITs eficientes tiveram, 

em média, um ano e dois meses de atuação, Tabela 5.12.  Concordando com Chapple et al. 

(2005) ao mencionarem que NIT´s mais recentes são mais eficientes que os mais antigos..  
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5.5 Comparação dos modelos DEA e NDEA 

 

 Em análise comparativa dos modelos DEA tradicional e NDEA, verifica-se nas 

Tabelas 5.15 e 5.17 que o DEA tradicional mostrou uma melhora na média, maior quantidade 

de Universidade com NITs eficientes (mediana = 61,08%). Com relação ao modelo NDEA 

fornece uma visão mais profunda sobre as fontes de ineficiência (mediana = 56,20%) devido à 

composição das características do modelo no qual pondera cada sub-processo. 

Evidentemente, a estimativa da eficiência por NDEA fornece resultados mais 

esperados do que o modelo DEA tradicional em termos de discriminação e eficiência logística 

do ranking (KAO, 2009; KAIHUA; MINGTING, 2014). 

A habilidade do modelo NDEA foi comprovada em capturar as ineficiências internas 

dos processos, capaz de fornecer informações suficientes para embasar a tomada de decisão 

na gestão dos processos. 

 

5.6 Hipóteses 

 

 A partir dos resultados do NDEA, buscou-se discutir as principais características do 

NIT na dimensão desempenho tecnológico desenvolvida nesta dissertação, levando em 

consideração a influência de fatores organizacionais e ambientais no nível de eficiência (Ho et 

al., 2014; GUAN e CHEN, 2012; KHODAKARAMI, SHABANI e SAEN, 2014), conforme 

segue: 

 A fim de verificar diferenças entre grupos de NITs eficientes e ineficientes quanto ao 

fator técnico, à literatura de NDEA não contempla trabalho com o uso de teste de hipótese. 

Assim, este trabalho adotou as recomendações da literatura clássica de DEA para analisar as 

hipóteses da pesquisa. Para validação das hipóteses estatísticas, foi utilizado o teste T-Student 

e o teste do Kruskal-Wallis, justificado, respectivamente, para comparação de médias e 

detectar diferenças significativas entre os valores centrais de três ou mais situações 

representados por NITs diferentes. 

 A hipótese 1ª referente à fonte de recursos financeiros analisou, estatisticamente, a 

significância da variável investimentos governamentais entre os dois grupos de NIT´s, os 

resultados estão expressos na Tabela 5.13. O grupo de NIT eficientes obteve mediana igual a 

R$ 249.498,00. 

 Seguindo o procedimento de validação, os resultados obtidos não apresentam uma 

evidência para refutar a hipótese nula, H0, pois o valor-p resultou em 0,95, maior que o nível 
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de significância de 5%. Isso significa dizer que os investimentos governamentais em inovação 

tecnológica nos NITs  não tem contribuído positivamente para o desempenho tecnológico haja 

vista não haver uma relação linear entre essas duas variáveis, corroborando com a descoberta 

de Thursby e Kemp (2002) com valor-p de 0,815 para uma realidade americana em 1996. 

 

Tabela 5.13 - Desmembramento da hipótese de pesquisa –  Recursos Financeiros 

HIPÓTESE 1 Os investimentos governamentais em inovação tecnológica 

nos NITs tem contribuído positivamente para o 

desempenho tecnológico. 

RESULTADO 

 H0 Não há relação linear entre as variáveis relacionadas ao 

desempenho tecnológico e a variável relacionada aos 

investimentos governamentais. 

 

Confirmada 

 H1 Há relação linear entre as variáveis relacionadas ao 

desempenho tecnológico e a variável relacionada aos 

investimentos governamentais. 

 

Refutada 

 Mediana F valor-p* 

  Teste F Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 

0,1649 0,955 

 249.498,00 321.023,80   

*nível de significância ∝ = 0,05 

Fonte – Elaboração própria. 

  

  A validação da 2ª hipótese subdivide-se em quatro proposições, conforme Tabela 

5.14. A proposição 1 revela o valor-p sendo 0,8919; 0,611; 0,1593; e 0,884 para os fatores 

relacionados com, licenciamento, royalties, patente comercializada e pedido de patente, 

respectivamente. Os resultados apontam que, estatisticamente, não houve diferença em 

nenhuma das variáveis investigadas entre os dois grupos de NIT´s. Com isso, não há 

evidências suficientes que leve a rejeição das hipóteses nulas (H0) para um nível de 

significância de 5%. Por esses valores, observa-se que o desempenho tecnológico do NIT é 

influenciado positivamente pela infra-estrutura disponível, portanto essa proposição é 

confirmada. 

 Esse resultado corrobora com as descobertas de Bercovitz et al. (2001), que 

pesquisaram três universidades americanas com infra-estrutura distintas e constataram que 

uma boa infra-estrutura do NIT é fundamental na transferência de tecnologia. 

  

Tabela 5.14 - Desmembramento da hipótese 2 de pesquisa – proposição 1  

HIPÓTESE 2 A infra-estrutura e o capital humano das universidades 

influenciam positivamente no desenvolvimento 

tecnológico. 

RESULTADO 
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Proposição 1 O desempenho tecnológico do NIT é influenciado 

positivamente pela infra-estrutura disponível.  

 

 H0 A mediana da variável Contratos de Licenciamento de 

Tecnologia assinados é igual para cada nível da variável 

infra-estrutura dispovínel. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Contratos de Licenciamento de 

Tecnologia assinados difere em pelo menos um nível da 

variável infra-estrutura dispovínel. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,2289 0,8919 

 

H0 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) é 

igual para cada nível da variável infra-estrutura dispovínel. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) 

difere em pelo menos um nível da variável infra-estrutura 

dispovínel. 

Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,9851 0,611 

 

H0 A mediana da variável Patentes comercializadas é igual para 

cada nível da variável infra-estrutura dispovínel. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Patentes comercializadas difere em 

pelo menos um nível da variável infra-estrutura dispovínel. 
Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
3,6744 0,1593 

 

H0 A mediana da variável Pedidos de patentes é igual para cada 

nível da variável infra-estrutura dispovínel. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Pedidos de patentes  difere em pelo 

menos um nível da variável infra-estrutura dispovínel. 
Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,2466 0,884 

 

 

A proposição 2, Tabela 5.15, confirma que a presença do NIT mediante o tempo 

de atuação influencia positivamente o desenvolvimento tecnológico, mostrado pelo 

valor-p= 0,6874; 0,7161; 0,8024 e 0,06567, das respectivas variáveis licenciamento, 

royalties, patente comercializada e pedido de patente. Os cinco NITs eficientes 

executaram adequadamente o processo de transferência de tecnologia, perfazendo uma 

média de  três anos e meio de tempo na atuação de geração de produtos.  Similarmente, 

Coupé (2003) constatou que quanto maior o tempo de existência de um escritório de 
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transferência de tecnologia maior era a capacidade da universidade para gerar patentes. 

Siegel et al. (2003) constataram que escritórios mais antigos foram mais eficientes na 

geração de receitas de licenciamento. 

 

Tabela 5.15 - Desmembramento da hipótese 2 de pesquisa – proposição 2  

HIPÓTESE 2  
RESULTADO 

Proposição 2 O desempenho tecnológico das universidades é 

influenciado positivamente pela criação de um núcleo 

responsável pela gestão da inovação tecnológica. 

 

 H0 A mediana da variável Contratos de Licenciamento de 

Tecnologia assinados é igual para cada nível da variável  ter 

um NIT. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Contratos de Licenciamento de 

Tecnologia assinados difere em pelo menos um nível da 

variável ter um NIT. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
2,2634 0,6874 

 

H0 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) é 

igual para cada nível da variável ter um NIT. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) 

difere em pelo menos um nível da variável ter um NIT. 
Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
2,1069 0,7161 

 

H0 A mediana da variável Patente comercializadas é igual para 

cada nível da variável ter um NIT. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Patente comercializadas difere em 

pelo menos um nível da variável ter um NIT. 
Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,6353 0,8024 

 

H0 A mediana da variável Pedidos de patentes é igual para cada 

nível da variável ter um NIT. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Pedidos de patentes difere em pelo 

menos um nível da variável ter um NIT. 
Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
8,8235 0,06567 

 

 Com relação ao resultado da proposição 3, não existe evidência que o desempenho 

tecnológico dos NITs seja influenciado positivamente pela quantidade de professor com título 

de mestre/doutor, então essa proposição está refutada. Isso significa que a taxa de eficiência 
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de desempenho da variável quantidade de professor com título de mestre/doutor difere aos 

escorres obtidos no desempenho tecnológico. O valor-p encontrado foi de 0,9637; 0,3677; 

0,1266; e 0,5901, maior que o nível de significância de 5%, o que leva à aceitação das 

hipóteses nulas (H0), ilustrada na Tabela 5.17. 

 Corroborado por Chen e Chen (2011) ao avaliarem a eficiência de 99 universidades de 

Taiwan e verificarem que a variável qualificação do docente não demonstra um bom 

desempenho no processo da transferência de inovação tecnológica. 

 

Tabela 5.16 - Desmembramento da hipótese 2 de pesquisa – proposição 3 

HIPÓTESE 2  RESULTADO 

Proposição 3 O desempenho tecnológico dos NIT´s é influenciado 

positivamente pela quantidade de professor com título 

de mestre/doutor. 

 

 H0 Não há relação linear entre a variável Contratos de 

Licenciamento de Tecnologia assinados e a variável 

quantidade de Mestres/Doutores. 

Confirmada 

 H1 Há relação linear entre a variável Contratos de 

Licenciamento de Tecnologia assinados e a variável 

quantidade de Mestres/Doutores. 

Refutada 

 Mediana F valor-p* 

Teste F 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,002091 0,9637 

 

H0 Não há relação linear entre a variável Royalties recebidos 

(em mil R$) e a variável quantidade de Mestres/Doutores. 
Confirmada 

 

H1 Há relação linear entre a variável Royalties recebidos (em 

mil R$) é igual a variável quantidade de Mestres/Doutores 
Refutada 

  Mediana F valor-p* 

Teste F 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,8283 0,3677 

 

H0 Não há relação linear entre a variável Patente 

comercializada e a variável quantidade de 

Mestres/Doutores. 

Confirmada 

 

H1 Há relação linear entre a variável Patente comercializada é 

igual a variável Quantidade de Mestres/Doutores 
Refutada 

 Mediana F valor-p* 

Teste F 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
2,437 0,1266 

 

H0 Não há relação linear entre a variável Pedido de patente e a 

variável quantidade de Mestres/Doutores. 
Confirmada 

 

H1 Há relação linear entre a variável Pedido de patente é igual a 

variável quantidade de Mestres/Doutores. 
Refutada 

  Mediana F valor-p* 

Teste F 

Grupo Eficiente Grupo Ineficiente 
0,2945 0,5901 



108 
 

n=5 n=41 

 

 Quanto a 4ª proposição, o tempo de docência influencia no desempenho tecnológico 

dos NIT’s, considerando que os cinco NITs eficientes executaram o processo da inovação 

tecnológica, obtendo resultado satisfatório confirmado pelo valor-p= 0,5947; 0,9046; 0,985; e 

0,2852, das variáveis licenciamento, royalties, patente comercializada e pedido de patente, 

respectivamente. Em muitos estudos empíricos, o tempo de experiência do corpo docente é 

identificado como o fator chave que conduz o desempenho de transferência de tecnologia da 

universidade (THURSBY; KEMP, 2002; GUAN; CHEN, 2010). 

Tabela 5.17 - Desmembramento da hipótese 2 de pesquisa – proposição 4 

HIPÓTESE 2  RESULTADO 

Proposição 4 O desempenho tecnológico dos NIT´s é influenciado 

positivamente pelos anos de experiência dos docentes. 

 

 H0 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados é igual para cada nível da variável 

Anos de experiência. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados difere em pelo menos um nível da 

variável anos de experiência. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,2831 0,5947 

 

H0 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) é 

igual para cada nível da variável anos de experiência. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) 

difere em pelo menos um nível da variável Anos de 

experiência. 

Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,0144 0,9046 

 

H0 A mediana da variável Patente comercializada é igual para 

cada nível da variável anos de experiência. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Patente comercializada difere em 

pelo menos um nível da variável anos de experiência. 
Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,00004 0,985 

 

H0 A mediana da variável Pedidos de patentes é igual para cada 

nível da variável anos de experiência. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Pedidos de patentes difere em pelo 

menos um nível da variável anos de experiência. 
Refutada 
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  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,142 0,2852 

*nível de significância ∝ = 0,05 

Fonte – Elaboração própria. 

 

 Na validação da 3ª hipótese, o problema de pesquisa reflete a influência do fator locacional 

sobre o desempenho tecnológico. Ao conduzir essa hipótese no processo de validação, a 

hipótese estatística foi estruturada conforme apresentado na Tabela 5.18. Os resultados não 

apresentam evidências para refutar H0. Pelo contrário, H0 foi confirmada extraindo disso que 

o desempenho tecnológico foi influenciado pelo fator localidade, mediante os resultados 

apresentados por valor-p= 0,3289; 0,5733; 0,3538; e 0,7487 refletido no tange o 

licenciamento,  o royalties, a patente comercializada e o pedido de patente, respectivamente. 

Isso revela que em região com uma concentração de empresas de alta tecnologia há NIT´s 

com melhor eficiência, devido a probabilidade de haver mais exploração de patente e co 

patenteamento. 

 Esse resultado corrobora com a pesquisa em que o proxy para a capacidade de 

absorção local para serviços de pesquisa e desenvolvimento é positivo e significativo com 

14,42% de uma amostra baseada em dados financeiros de 59 universidades italianas 

localizadas em 48 municípios no período de 2005 a 2009 (MUSCIO; QUAGLIONE; 

VALLANTI, 2013).  

Tabela 5.18 - Desmembramento da hipótese 3 de pesquisa 

HIPÓTESE 3 O fator locacional tem influenciado positivamente a taxa 

de desenvolvimento tecnológico dos NIT´s. 

RESULTADO 

 H0 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados é igual para cada nível da variável 

Localização Geográfica. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados difere em pelo menos um nível da 

variável Localização Geográfica 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
3,4377 0,3289 

 H0 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) é 

igual para cada nível da variável Localização Geográfica. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) 

difere em pelo menos um nível da variável Localização 

Geográfica. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 
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Teste de Kruskal-Wallis Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,9957 0,5733 

 H0 A mediana da variável Patente comercializada é igual para 

cada nível da variável Localização Geográfica. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Patentes comercializadas difere em 

pelo menos um nível da variável Localização Geográfica. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
3,2563 0,3538 

 H0 A mediana da variável Pedido de patente é igual para cada 

nível da variável Localização Geográfica. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Pedido de patente difere em pelo 

menos um nível da variável Localização Geográfica. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,2179 0,7487 

*nível de significância ∝ = 0,05 

Fonte – Elaboração própria. 

 

 Ao passar para a 4ª hipótese, subdividida nas proposições 5, 6 e 7, versa sobre as formas 

de parcerias como um fator de influência no desempenho tecnológico.  

 A proposição 5, Tabela 5.19, revela que a parceria com empresa privada configura um 

fator positivo no desempenho do NIT, demonstrando com valor-p maior que o nível de 

significância de 5%, ou seja, 0,1165; 0,9309; 0,7322; e 0,2847. Similarmente, Kim (2013) que 

comparou a eficiência de transferência de tecnologia na propriedade de uma universidade, a 

produtividade média das universidades com parcerias privadas foi apenas 0,9% maior do que 

em relação à parceria com instituições públicas. 

 

Tabela 5.19 - Desmembramento da hipótese 4 de pesquisa – proposição 5 

HIPÓTESE 4 As parcerias têm configurado um fator positivo influente 

para o desempenho tecnológico das Universidades. 

RESULTADO 

 

 

Proposição 5 O desempenho tecnológico das universidades é influenciado 

positivamente pela parceria com empresas privadas. 

 

 H0 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados é igual para cada nível da variável 

Parceria com empresa privada. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados difere em pelo menos um nível da 

variável Parceria com empresa privada. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
5,9025 0,1165 

 

H0 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) é 

igual para cada nível da variável Parceria com empresa 
Confirmada 
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privada. 

 

H1 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) 

difere em pelo menos um nível da variável Parceria com 

empresa privada. 

Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
0,4447 0,9309 

 

H0 A mediana da variável Patente comercializada é igual para 

cada nível da variável Parceria com empresa privada. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Patente comercializada difere em 

pelo menos um nível da variável Parceria com empresa 

privada. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,287 0,7322 

 

H0 A mediana da variável Pedido de patente é igual para cada 

nível da variável Parceria com empresa privada. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Pedido de patente difere em pelo 

menos um nível da variável Parceria com empresa privada 
Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
3,7932 0,2847 

 

 A proposição 6, Tabela 5.20, traz a tona o desempenho do NIT utilizando a parceria 

com empresa pública, segundo a pesquisa, os resultados apontam, estatísticamente, que não 

houve significativa diferença nas variáveis investigadas entre os NITs eficientes e 

ineficientes. Com isso, não há evidências suficientes que leve rejeição das hipóteses nulas 

(H0), para um nível de significância de 5%, apresentado por valor-p= 0,02019; 0,788; 0,7428; 

e 0,652. 

  Em contradição, Chang et al. (2008) investigando atividades de patenteamento e 

licenciamento das instituições de ensino superior em Taiwan, no período de 1997 a 2001, os 

resultados empíricos demonstram que a capacidade de gestão de direitos de propriedade 

intelectual e parcerias externas em pesquisa aumentam substancialmente a quantidade de 

patentes acadêmica e receitas de licenças. 

 

Tabela 5.20 - Desmembramento da hipótese 4 de pesquisa – proposição 6 

HIPÓTESE 4  RESULTADO 

Proposição 6 O desempenho tecnológico das universidades é 

influenciado positivamente pela parceria com empresas 

públicas. 

 



112 
 

 H0 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados é igual para cada nível da variável 

Parceria com empresa pública. 

Refutada 

 H1 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados difere em pelo menos um nível da 

variável Parceria com empresa pública. 

Confirmada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
9,8172 0,02019 

 

H0 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) é 

igual para cada nível da variável Parceria com empresa 

pública. 

Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) 

difere em pelo menos um nível da variável Parceria com 

empresa pública. 

Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,0549 0,788 

 

H0 A mediana da variável Patente comercializada é igual para 

cada nível da variável Parceria com empresa pública. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Patente comercializada difere em 

pelo menos um nível da variável Parceria com empresa 

pública. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,2426 0,7428 

 

H0 A mediana da variável Pedido de patente é igual para cada 

nível da variável Parceria com empresa pública. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Pedido de patente difere em pelo 

menos um nível da variável Parceria com empresa pública. 
Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,6321 0,6521 

 

Em relação à proposição 7, Tabela 5.21, pode-se confirmar o efeito positivo do 

desempenho tecnológico ao considerar a parceria com o estado na transferência de tecnologia, 

evidenciado pelo valor-p= 0,4842; 0,8814; 0,8407; e 0,6062. Constata-se a disponibilidade de 

financiamento para pesquisa e inovação, através de agências como a Finep, o CNPq e as 

Fundações de Apoio à Pesquisa Estaduais, são iniciativas do governo para estimular a 

inovação no país (LOTUFO, 2009). Segundo a PINTEC 2008, 9,2 mil empresas utilizaram 

algum incentivo público para inovar de 2006 a 2008.  

 

Tabela 5.21 - Desmembramento da hipótese 4 de pesquisa – proposição 7 
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HIPÓTESE 4  RESULTADO 

Proposição 7 O desempenho tecnológico das universidades é 

influenciado positivamente pela parceria com o Estado? 

 

 H0 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados é igual para cada nível da variável 

Parceria com Estado. 

Confirmada 

 H1 A mediana da variável Contrato de Licenciamento de 

Tecnologia assinados difere em pelo menos um nível da 

variável Parceria com Estado. 

Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
3,4589 0,4842 

 

H0 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) é 

igual para cada nível da variável Parceria com Estado. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Royalties recebidos (em mil R$) 

difere em pelo menos um nível da variável Parceria com 

Estado. 

Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,1799 0,8814 

 

H0 A mediana da variável Patente comercializada é igual para 

cada nível da variável Parceria com Estado. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Patente comercializada difere em 

pelo menos um nível da variável Parceria com Estado. 
Refutada 

 Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
1,4201 0,8407 

 

H0 A mediana da variável Pedido de patente é igual para cada 

nível da variável Parceria com Estado. 
Confirmada 

 

H1 A mediana da variável Pedido de patente difere em pelo 

menos um nível da variável Parceria com Estado 
Refutada 

  Mediana KW valor-p* 

Teste de Kruskal-Wallis 

Grupo Eficiente 

n=5 

Grupo Ineficiente 

n=41 
2,7172 0,6062 

*nível de significância ∝ = 0,05 

Fonte – Elaboração própria 

 

 Para finalizar essa etapa, o Quadro 5.1 apresenta um fechamento correspondendo aos 

resultados obtidos no processo de validação das hipóteses de pesquisa. A partir desse processo 

de validação das hipóteses, esses resultados mapearam a realidade dos NITs no Brasil, 

decorrente do desempenho tecnológico. 

 
Quadro 5.1 - Resumo do teste estatístico T e Kruskal-Wallis para todas as hipóteses. 
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HIPÓTESE 

Proposição 

MODELO CONCEITUAL 
RESULTADO 

HIPÓTESE 1 
Os investimentos governamentais em inovação tecnológica nos 

NITs têm contribuído positivamente para o desempenho 

tecnológico. 

REFUTADA 

HIPOTESE 2 

Proposição 1 

O desempenho tecnológico do NIT é influenciado positivamente 

pela infra-estrutura disponível. 
CONFIRMADA 

HIPOTESE 2 

Proposição 2 

O desempenho tecnológico das universidades é influenciado 

positivamente pela criação de um núcleo responsável pela gestão 

da inovação tecnológica. 

CONFIRMADA 

HIPOTESE 2 

Proposição 3 

O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente 

pelo número de professores com títulos de mestre/doutor 
  REFUTADA 

HIPOTESE 2 

Proposição 4 

O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente 

pelos anos de experiência dos docentes. 
CONFIRMADA 

HIPÓTESE 3 Os fatores locacionais têm influenciado positivamente a taxa de 

desenvolvimento tecnológico nos NITs. 
CONFIRMADA 

HIPOTESE 4 

Proposição 5 

O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente 

pela parceria com empresas privadas. 
CONFIRMADA 

HIPOTESE 4 

Proposição 6 

O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente 

pela parceria com empresas públicas. 
CONFIRMADA 

HIPOTESE 4 

Proposição 7 

O desempenho tecnológico dos NITs é influenciado positivamente 

pela parceria com o Estado. 
CONFIRMADA 

  

É possível concluir que a simples presença do capital proveniente do Governo, não é 

suficiente para que o NIT atinja necessariamente a eficiência. Também é necessário captar 

parcerias para que haja investimentos na área da transferência de tecnologia e com isso 

disponibilizar infra-estrutura adequada. 

O estudo aponta que certas atividades tradicionais do NIT foram priorizadas em 

detrimento de outras, como é o caso da redação de patentes (comprovada pelo n° de 

funcionários) e pedido de patente. O acompanhamento de acordo de licenciamento de 

tecnologias não foi priorizado, tendo alcançado apenas 6 empresas cujas tecnologias foram 

licenciadas, tornando evidente que a maioria dos NITs não monitoram nem trabalham o 

relacionamento com as empresas. Com isso, há uma dificuldade de previsão de lucro oriundo 

dos royalties das tecnologias licenciadas. 

Diante dos resultados obtidos, presume-se que a influencia do NIT contribui de 

maneira relevante para o crescimento do processo na transferência tecnológica, no curto 

prazo, o que ressalta a importância de novas análises, com uma amostra maior, ao longo do 
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tempo para atenuar a influência das variáveis macroeconômica no ambiente inovativo. 

Por fim, esta análise foi realizada para avaliar e corroborar com análise dos resultados 

obtidos, por meio do NDEA CCR. 

  

 

5.7 Conclusão 

 

A presente dissertação propôs a analisar a eficiência associados à caracterização 

qualitativa e quantitativa do perfil dos escritórios de transferência de tecnologia (NIT) com 

investimentos da Lei Brasileira de inovação. 

A sustentação teórica apresentou os principais elementos conceituais que 

circunscrevem o objeto de pesquisa, em especial, os assuntos relacionados à transferência de 

tecnologia. Foi notória a incipiente literatura, tanto em nível nacional quanto internacional, 

sobre este assunto, sobretudo no que se refere à presença de parâmetros quantitativos. Na 

literatura internacional, os autores Ho et al. (2014), Guan e Chen (2012), e Khodakarami, 

Shabani e Saen (2014) apresentam o modelo NDEA CCR que avalia a eficiência na 

transferência de tecnologia. 

 No âmbito brasileiro, em se tratando de avaliar a eficiência do gasto público na 

educação visualiza-se a literatura de Maurício Benegas (2002) e Silvio et al. (2014), no 

entanto essa pesquisa viu uma oportunidade de estudo para preencher a lacuna utilizando 

NDEA CCR aplicado ao NIT, o que a partir desses resultados abre novas perspectivas a serem 

desenvolvidas. 

 Sendo assim, primeiramente foi realizada a caracterização da amostra dos NIT´s e a 

análise descritiva das variáveis. Nessa etapa, verificou-se que: 

(1) 87% teve a participação da instituição pública sendo 3% eficientes; 

(2) 60,87% das instituições tem menos que 3 professores com título de mestre e doutor 

participando da equipe no NIT;  

(3) A maioria dos NIT´s é recente, média de 7 anos, muitos deles criados a partir da 

Lei de Inovação; 

(4) Os recursos financeiros alocados no NIT tem como mediana o valor de R$ 

885.307,50. Thursby e Kemp (2002) verificaram que nos EUA o coeficiente de 

apoio do governo federal voltada para a pesquisa aplicada é insignificante ao 

comparar com a pesquisa básica. Em Taiwan, as universidades públicas são 
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tradicionalmente dotadas de recursos de pesquisa e financiamento adequados 

governo;  

(5) Pouca demanda em licenciamentos e royalties, média de 1,41 e R$ 45.625,36, 

respectivamente; 

(6) Pedidos de patentes, mediana em torno de 1 pedido, e consequentemente poucas 

quantidade de patentes comercializada, pode-se aliar ao fato do tempo de atuação 

do NIT. 

Subsequentemente empreendeu-se a análise DEA e NDEA, a fim de determinar o 

ranking de eficiência dos 46 NIT´s analisados, assim como uma comparação entre ambos os 

modelos, empregando o modelo de retornos constante à escala, orientado a output. 

Adicionalmente por meio de teste de hipótese, particularmente o teste estatístico Kruskal-

Wallis e teste F, buscou-se examinar a influência de fatores técnicos, expressos pelas 

variáveis, recursos governamentais (X3), localidade (F8), parcerias (F5,F6,F7), infra-estrutura 

(F4), idade do NIT (X2), tempo de experiência dos docentes (F1), licenciamento(Z1), 

royalties(Z2) e patente (Y1,Y2), entre o grupo de NIT´s eficientes e ineficientes.  

A primeira hipótese avalia o fator externo – recursos governamentais - a capacidade 

financeira dos projetos na produção de conhecimento científico, geração de patentes e redução 

de tempo de desenvolvimento. 

Com relação à Hipótese 1 a conclusão foi que o grupo de NITs ineficientes consumiu 

mais recursos sem um retorno adequado da quantidade de produtos gerados na transferência 

de tecnologia, o que significa que a quantidade de recursos não está diretamente relacionada 

com a eficácia dos NITs em transformar conhecimento, refletido em licenciamento, royalties 

e patentes e, tampouco, está relacionada com a redução no tempo do desenvolvimento da 

pesquisa. 

Na Hipótese 2 - O desempenho tecnológico do NIT é influenciado positivamente pela 

infra-estrutura disponível, pela criação de um núcleo responsável pela gestão da inovação 

tecnológica e pelos anos de experiência dos docentes - com isso, comprovou-se que os NITs 

necessitam de adequada infra-estrutura, a qual, na maioria dos casos, só é encontrada em NIT 

com maior nível de consolidação no mercado. Os anos de experiência do coordenador também 

figuraram como elemento significativo, porém, a titulação acadêmica do coordenador não se 

apresentou como variável importante para os resultados analisados.  

A Hipótese 3 - Os fatores técnicos e locacionais influenciam, de maneira positiva, a 

eficiência dos projetos inovativos realizados pelos NITs - verificou-se que os NITs com 
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eficiência máxima foram influenciados pela localidade dos mesmos e pelo seu tamanho. A 

localização dos NITs na universidade em uma região com concentração de empresas de alta 

tecnologia conduz a resultados eficientes. Porém os cálculos indicaram que os NITs da região 

nordeste tiveram um bom desempenho, sete deles ficaram até a décima posição no ranking, a 

variável patente conduz a essa eficiência como medida de impacto.  

O processo de verificação da Hipótese 4 - As características qualitativas da inovação 

tecnológica financiada pelas parcerias influenciam o desempenho do NIT – indicou que, de 

uma maneira geral, ocorrem diferenças significativas entre as contagens esperadas e as 

observadas para as três variáveis testadas pelo Kruskal Wallis. Isso significa que, do ponto de 

vista estatístico, deve-se concluir que as parcerias interferem no ranking da eficiência dos 

NITs pesquisados. 

Neste estudo aplica-se o modelo Network DEA em dois sub-processos, pesquisa de 

inovação e criação de valor. Os resultados obtidos mostram que a eficiência média dos NITs 

atingiu 58,57% (Tabela 5.14), enfatizando o sub-processo de P&D com eficiência média de 

69,43%. Isto implica um nível de desempenho inovativo tecnológico, substancialmente, 

menor do que poderiam ter alcançado se tivessem usado os fatores produtivos de forma mais 

eficiente. Ou seja, existe a possibilidade para melhorias na eficiência dos NITs e, por 

conseguinte, na eficácia das políticas públicas. 

Com relação à influência dos fatores técnicos em nível de eficiência dos NITs 

analisados, os resultados apontam que, estatisticamente, não houve significativa diferença em 

nenhuma das variáveis investigadas entre o grupo eficientes e ineficientes. Corroborados por 

alguns trabalhos (ALVAREZ; CRESPI, 2003; ALMEIDA, 2010) da literatura nessa temática. 

No entanto, o tamanho da amostra pode ser um limitante na verificação da variabilidade 

dessas variáveis entre os dois grupos de NITs. 

As eficiências medidas, no período de 2011 a 2013, levaram à conclusão que 56,52% 

dos NITs decresceram na posição dos ranking. 

As razões para esse comportamento podem ser atribuídas: 

(1) distância entre o conhecimento gerado nas universidade e o setor privado. 

Esta distância prejudica a criação de novos produtos e descobertas que 

poderiam ser comercializadas ou utilizadas para aprimorar os produtos 

desenvolvidos pela indústria nacional. Os centros de pesquisa acabam 

gerando conhecimento que não é absorvido pelo mercado e que muitas 

vezes acabam limitados ao debate acadêmico. Inicialmente, o escritório ou 
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o NIT precisa identificar o potencial da universidade através da criação de 

um banco de dados da oferta e da demanda tecnológica. Os agentes que 

atuam nos escritórios, com apoio de sistema de gestão de informação, 

podem fazer a aproximação entre pesquisadores e empresários a partir do 

conhecimento da demanda e da oferta tecnológica e de uma infraestrutura 

que permita a promoção de eventos de cunho empresarial que atraiam 

executivos para conhecer o potencial da universidade. 

(2) Falta de estruturação das equipes de trabalho para promover a cultura de 

inovação e empreendedorismo. O perfil de funcionários contratados pelo 

NIT não apresenta um perfil de mercado. São funcionários jovens com 

conhecimento técnico ou de processos, como o caso dos advogados. Não 

há no NIT perfil de vendedor ou um perfeito entendimento da indústria ou 

das necessidades do mercado. 

(3) Alta burocratização do relacionamento entre o NIT e a Universidade e 

também internamente. Os processos burocráticos inerentes às 

universidades, em especial às universidades públicas, dificulta a seleção e 

contratação dos funcionários dos NITs. Esta dificuldade imposta pela 

burocracia, faz com que o corpo diretor do núcleo encontre formas criativas 

de seleção de pessoal, seja através das fundações, seja através da criação de 

projetos e contratação de alunos bolsistas, que têm um tempo de trabalho 

limitado à até dois anos. 

(4) Às limitações na capacidade produtiva. 

(5) Aos fatores exógenos, como crises nacionais. 

Em síntese, 58,57% dos NITs analisados, neste estudo, se destacaram, utilizando 

melhor os recursos financeiros na realização da tranferência tecnológica. Isso indica que a 

maioria dos NITs fomentado pelo Governo não conseguiram transformar seus projetos de 

P&D em produtos/tecnologias de sucesso. A presença de barreiras, durante o processo de 

desenvolvimento da inovação, pode ser considerada, como fatores exógenos ao modelo 

proposto, influenciando o desempenho do NIT. 

A conclusão é que para tornar os NITs mais eficientes será necessário produzir mais 

patentes, investindo também na qualidade da formação dos funcionários, na formação de 

novas parcerias ou no fortalecimento das parcerias já existentes. 

Os resultados apresentados e discutidos no presente trabalho e conclusão estão 
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parcialmente alinhados com as hipóteses levantada. Portanto, contribuem com informações, 

pois analisam a eficiência tanto nos aspectos da captação de recursos para o desenvolvimento 

e acumulação de tecnologia nos centros de pesquisa quanto na criação de valor para realizar o 

processo de comercialização da inovação na difusão da tecnologia.  

A análise comparativa dos resultados apurados nos NITs aplicando o modelo DEA 

tradicional e Network DEA, observou-se que o modelo Network DEA calculou com rigor os 

dados quantitativos, capturando as eficiências e ineficiências internas dos processos, sendo 

capaz de fornecer informações suficientes para embasar a tomada de decisão na gestão da 

transferência de tecnologia. Por isso no modelo Network DEA a eficiência máxima não é 

alcançada no estágio total, ou seja, no processo de desempenho inovativo tecnológico. 

Por conseguinte, essas informações promovem subsídios teóricos e analíticos que 

poderão vir a auxiliar na tomada de decisão das organizações públicas, no direcionamento à 

efetidade de práticas mais promissoras, como no planejamento de políticas governamentais de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente empresarial, 

promovendo a alavancagem do Sistema Regional de Inovação e, consequentemente, do 

Sistema Nacional de Inovação. 

Diante do exposto, conclui-se que o trabalho alcançou todos os objetivos propostos 

inicialmente tornando-se como facilitadores na melhoria dos modelos de gestão da 

transferência tecnológica da inovação nas universidades. 

 

5.8 Limitação da pesquisa 

 

Cumpre pontuar que alguns autores (GRILICHES, 1979; WANG; HUANG, 2007; 

SHARMA; THOMAS, 2008) argumentam que os processos de P&D são marcados por uma 

lacuna de tempo, uma vez que adição de inputs não conduz, imediatamente, ao aumento dos 

outputs. Dessa forma, o período de tempo analisado também foi uma limitação da pesquisa, já 

que pode não ter sido satisfatório, para que os NITs absorvessem todos os resultados dos 

investimentos realizados no desenvolvimento da inovação. Essas limitações podem ser 

superadas se a análise for conduzida novamente em algum momento no futuro. 
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APENDICE  A – Carta convite 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO 
 

 

Natal, 10 de julho de 2014. 

 

Prezado(a) Senhor(a) Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, 

 

Vimos, por meio desta apresentar a aluna Karita Gomes Bezerra dos Santos, que está 

desenvolvendo uma pesquisa de mestrado intitulada “Mensuração da Eficiência dos Núcleos 

de Inovação Tecnológica pela Análise Envoltória de Dados”, neste departamento,  com 

apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Atualmente, no Brasil, a modalidade de investimento em atividades inovativas se 

tornou prioridade para vários órgãos governamentais, pois a projeção de longo prazo objetiva 

reduzir, gradativamente, a dependência por tecnologia estrangeira, sobretudo nas 

Universidades. Visando tornarem-se mais competitivas as organizações sentem-se obrigadas a 

investirem em tecnologia, capital intelectual e em sistemas de informação, principalmente por 

meio de parcerias com instituições de pesquisas. 

  Para o adequado direcionamento da alocação dos investimentos públicos, a análise de 

eficiência destes esforços se torna questão central para ser analisada neste trabalho. Temos 

como objetivo analisar toda população referente aos Núcleos de Inovação Tecnológica das 

Instituições de Ensino Superior que obteve suporte governamental. 

Considerando a relevância do tema exposto, vimos solicitar a participação do Núcleo 

de Inovação Tecnológica, no sentido de fornecer os dados conforme questionário em anexo.  

 Vale ressaltar que todas as informações coletadas serão mantidas no mais absoluto 

sigilo, já que as instituições serão representadas por códigos.  

Agradecemos antecipadamente pela atenção enquanto destacamos a importância desta 

Universidade Federal  para alcançar o objetivo proposto no projeto em referência. 

Cordiais Saudações, 

Contato: Karita Gomes Bezerra dos Santos 
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APENDICE B – Questionário preliminar 

   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO 

  
 

 

QUESTIONÁRIO – AVALIAR O DESEMPENHO DO NIT 

 

Protocolo da pesquisa: o presente questionário tem como objetivo reunir dados primários 

que sustentarão a avaliação da eficiência do NIT fomentados por capital governamental para 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica e/ou transferência de tecnologia. O 

questionário é voltado à caracterização do perfil quantitativo, visto que busca avaliar o nível 

de eficiência e os ganhos de produtividade do NITs, como qualitativa, em virtude de objetivar 

a caracterização do perfil do núcleo com base nos aspectos da inovação tecnológica. Os 

resultados a serem obtidos são de fundamental importância para a conclusão da pesquisa de 

mestrado da aluna Karita Gomes Bezerra dos Santos, vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção (PEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Ao final da pesquisa, os participantes receberão uma cópia da dissertação (por 

meio eletrônico) e serão convidados a participar de uma reunião para a apresentação e 

discussão dos resultados.  

 

Número:  

Nome do coordenador:  

Instituição:  

 

ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

Parte 1 – Esta etapa contempla questões para quantificar o desempenho alcançado pelo 

Núcleo de Inovação Tecnológica no que concerne às entradas, aos resultados que possam ter 

influenciado no desempenho da transferência de tecnologia. 

Parte 2 – Esta etapa contempla questões com características mais subjetivas para avaliar os 

aspectos gerais, tais como fatores ambientais (organizacionais e estruturais). Para serem 

respondidas, elas são simples porque tem alternativas para que possa corresponder com as 

características do núcleo (instituição). 
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PARTE 1 – Caracterização do desempenho 

 

Item Pergunta Resposta Variáveis 

1 Tempo de fundação do NIT  anos 

2 Número de professores ativos da universidade  professores 

3 Número de doutores da universidade  doutores 

4 Quantidade de recursos financeiros recebidos?  R$ 

5 Quantidade de envolvidos (prof, alunos, funcionários?  pessoas 

6 Quantidade de spin-off?  Spin-off 

7 Quantidade de pedido de patentes depositados no 

Brasil 

 pedido de 

patente 

8 Quantidade de patentes concedidas no Brasil  patente 

concedida 

9 Quantidade de patentes comercializadas  patente 

comercializada 

10 Quantos projetos foram precisos para elaborar a 

patente? 

 projetos 

 

 

PARTE 2 – Caracterização do perfil com base nos aspectos da inovação tecnológica 

 

1 – O tipo de inovação que a universidade vem fazendo? 

 Produto  Processo  Organizacional      Marketing 

 

2 - Tipologia? 

 Radical   Incremental 

 

3 – A origem das patentes depositadas e registradas por departamento: 

 Engenharia    Farmácia  Física      Química  Outros 

 

 

Itens 

Fatores 

influenciadores 

a 

desenvolvimento 

da inovação 

tecnológica 

ESCALA 

Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Regular Importante Muito 

importante 

1 2 3 4 5 

4 Anos de 

experiência dos 

docentes 

     

5 Criação do 

núcleo de 

inovação da 

universidade 

(NIT) 

     

6 Fundos 

governamentais 

     

7 Infra-estrutura da 

universidade 

     



140 
 

8 Localização 

geográfica  

     

9 Parcerias com 

empresas 

privadas 

     

10 Parcerias com 

empresas 

públicas 

     

11 Parcerias com o 

Estado  
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APENDICE C – Questionário final 

   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

  
 

 

QUESTIONÁRIO – AVALIAR O DESEMPENHO DO NIT 

 

Protocolo da pesquisa: o presente questionário tem como objetivo reunir dados primários 

que sustentarão a avaliação da eficiência do NIT fomentados por capital governamental para 

desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica e/ou transferência de tecnologia. O 

questionário é voltado à caracterização do perfil quantitativo, visto que busca avaliar o nível 

de eficiência e os ganhos de produtividade do NITs, como qualitativa, em virtude de objetivar 

a caracterização do perfil do núcleo com base nos aspectos da inovação tecnológica. Os 

resultados a serem obtidos são de fundamental importância para a conclusão da pesquisa de 

mestrado da aluna Karita Gomes Bezerra dos Santos, vinculada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção (PEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Ao final da pesquisa, os participantes receberão uma cópia da dissertação (por 

meio eletrônico) e serão convidados a participar de uma reunião para a apresentação e 

discussão dos resultados.  

 

 

 

Número:  

Nome do coordenador:  

Instituição:  

 

 

 

ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

Parte 1 – Esta etapa contempla questões para quantificar o desempenho alcançado pelo 

Núcleo de Inovação Tecnológica no que concerne às entradas, aos resultados que possam ter 

influenciado no desempenho da transferência de tecnologia. 
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Parte 2 – Esta etapa contempla questões com características mais subjetivas para avaliar os 

aspectos gerais, tais como fatores ambientais (organizacionais e estruturais). Para serem 

respondidas, elas são simples porque tem alternativas para que possa corresponder com as 

características do núcleo (instituição). 

 

PARTE 1 – Caracterização do desempenho 

 

Item Pergunta Resposta Variáveis 

1 Tempo de fundação do NIT  Anos 

2 Número de mestres da universidade  Mestres 

3 Número de doutores da universidade  Doutores 

4 Quantidade de recursos financeiros recebidos pela 

universidade para fomentar o desenvolvimento de 

inovação tecnológica? 

 R$ 

5 Quantidade de Royalties recebidos pelos contratos de 

Licenciamento? 

 R$ 

6 Quantidade de licenciamento de tecnologia   R$ 

7 Quantidade de pedido de patentes depositados no 

Brasil 

 Pedido de 

Patente 

8 Quantidade de patentes concedidas no Brasil  Patente 

Concedida 

9 Quantidade de pedido de patentes depositados no 

exterior 

 Pedido de 

Patente 

10 Quantidade de patentes concedidas no exterior  Patente 

Concedida 

11 Quantidade de patentes comercializadas  Patente 

comercializada 

 

 

PARTE 2 – Caracterização do perfil com base nos aspectos da inovação tecnológica 

 

1 - Houve capacitação da equipe que compõe a estrutura do NIT? 

 Sim  Não 

 

2 - Quantas horas de treinamento por ano? _________________ 

 

3 - Há curso de capacitação em inovação pelo corpo docente? 

 Sim  Não 

 

4 - A componente curricular – disciplina de Propriedade Intelectual – é ministrada na 

Instituição? 

 Sim  Não 

 

5 - A Instituição adota algum meio de informação para divulgar aos pesquisadores/inventores 

os fundamentos do sistema de Propriedade Intelectual? 

 Sim  Não 
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6 - Com relação a pergunta anterior, qual o meio utilizado? ___________ 

 

7 - De que forma é feito o registro de patente pela instituição 

 Institucional  Individual 

 

8- O NIT mantém interação com o INPI? 

 Sim  Não 

 

9 - É estimulada a proteção de patentes dos produtos desenvolvidos pela instituição? 

 Sim  Não 

 

10 - A Instituição tem escritório de patente? 

 Sim  Não 

 

11 - Para o registro de patentes é acionado o serviço de escritório especializado externo à 

instituição? 

 Sim, o escritório externo realiza 

todas as atividades pertinentes ao 

depósito de patentes 

 Sim, o escritório especializado 

realiza parte das atividades. 

    

 Não, a Universidade através do 

Núcleo de Propriedade Intelectual 

encaminha diretamente ao INPI o 

depósito da patente 

 Não, o pesquisador é o responsável 

pela organização do material a ser 

encaminhado ao INPI. 

 

12 - A Instituição oferece um serviço de suporte para auxiliar o registro da patente? 

 Sim  Não 

 

13 - É feita a busca de anterioridade em banco de patentes? Quais as ferramentas utilizadas? 

 Não  Sim, busca isolada no INPI 

    

 Sim, busca on-line no INPI  Sim, pesquisa em bancos de patentes na 

Internet 

    

 Sim, pesquisa em banco de patentes com acesso pago 

 

14 - Existe divulgação na comunidade universitária com relação ao NIT? 

 Não, nenhuma  Sim, realização de simpósio, conferências, 

palestras e similares sobre Propriedade 

Intelectual 

    

 Sim, treinamento de 

pessoal 

 Sim, participação de pessoal em simpósio, 

conferências, palestras e similares sobre 

Propriedade Intelectual  

    

 Outros 
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Itens 

Fatores 

influenciadores 

a 

desenvolvimento 

da inovação 

tecnológica 

ESCALA 

Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Regular Importante Muito 

importante 

1 2 3 4 5 

15 Anos de 

experiência dos 

docentes 

     

16 Criação do 

núcleo de 

inovação da 

universidade 

(NIT) 

     

17 Fundos 

governamentais 

     

18 Infra-estrutura da 

universidade 

     

19 Localização 

geográfica  

     

20 Parcerias com 

empresas 

privadas 

     

21 Parcerias com 

empresas 

públicas 

     

22 Parcerias com o 

Estado  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

APENDICE D – Protocolo de pesquisa 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 
ETAPA PROCEDIMENTOS OBJETO DE ANÁLISE ENTREVISTADO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

I 

Envio da carta convite 

1. Encaminhar carta convite por meio eletrônico; 

2. Esclarecer as intenções da pesquisa; 

3. Solicitar a colaboração para o desenvolvimento da 

pesquisa; 

4. Requerer o agendamento de uma data adequada 

para aplicação do questionário; 

5. Aos coordenadores e/ou responsáveis legal dos 

NITs que não retornaram o e-mail enviado, 

telefonar para solicitar a colaboração no 

desenvolvimento da pesquisa, esclarecendo as 

intenções desta e requerendo uma data para a 

resposta do questionário. 

NITs registrado no FORTEC 
Coordenador e/ou 

responsável (gestor) 
Março a junho/2014 

II 

Entrevista e aplicação 

do questionário 

1. Aplicar o questionário; 

2. Telefonar confirmando o recebimento do e-mail 

eletrônico; 

3. Verificar os respondentes; 

4. Codificar as instituições; 

5. Tabular as respostas. 

NITs registrado no FORTEC 
Coordenador e/ou 

responsável (gestor) 
Março a junho/2014 

III 

E-mail 

1. Encaminhar carta convite por meio eletrônico; 

2. Esclarecer as intenções da pesquisa; 

3. Solicitar a colaboração para o desenvolvimento da 

pesquisa; 

4. Encaminhar o questionário ao coordenador do 

NIT; 

5. Codificar as instituições; 

6. Tabular as respostas. 

NITs registrado no FORTEC 
Coordenador e/ou 

responsável (gestor) 
Março a junho/2014 

 

 

 

 



146 
 

APENDICE E – Seleção de variáveis para validação dos indicadores 

 

Tabela 5.13 – Seleção de indicadores para o modelo matemático 

DMU Completo Sem X1 Sem X2 Sem X3 Sem Z1 Sem Z2 Sem Y1 Sem Y2 

1 71,88 48,57 68,32 50,00 0,00 71,88 65,39 71,88 

2 82,70 40,70 76,71 60,00 0,00 82,70 69,67 82,70 

3 100,00 100,00 35,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 58,87 30,93 56,47 37,50 0,00 58,87 52,12 58,87 

5 40,68 40,68 32,44 24,08 24,54 32,36 40,68 35,54 

6 53,66 9,18 53,51 53,48 0,00 51,76 39,48 51,76 

7 39,78 22,27 35,59 32,45 0,00 36,44 37,45 36,44 

8 45,84 11,78 42,63 45,84 0,00 42,87 41,56 42,86 

9 100,00 100,00 33,62 100,00 0,00 97,86 100,00 98,92 

10 59,90 24,00 57,03 51,02 0,00 59,45 48,64 59,45 

11 26,47 11,42 24,21 21,89 1,87 22,96 24,76 23,42 

12 42,76 17,14 40,13 31,34 0,02 38,09 39,61 38,09 

13 34,40 9,85 33,18 22,49 0,00 34,40 29,98 34,40 

14 35,74 7,41 35,73 25,54 0,00 35,74 29,84 35,74 

15 100,00 30,87 100,00 100,00 0,00 73,99 100,00 73,99 

16 49,99 32,85 48,73 31,74 0,00 39,66 49,99 39,66 

17 50,98 26,45 50,98 25,86 25,14 49,42 50,98 48,94 

18 100,00 100,00 90,54 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

19 30,18 16,17 30,18 16,62 3,60 24,55 30,18 24,55 

20 30,12 16,26 28,98 22,94 0,09 22,09 30,12 25,56 

21 49,89 20,01 47,24 44,08 0,00 49,27 40,95 49,27 

22 57,49 22,32 57,49 33,35 0,04 45,73 57,49 46,65 

23 40,75 14,74 39,16 37,65 0,00 40,73 32,86 40,73 

24 95,15 31,58 95,15 56,46 21,98 55,54 95,15 46,75 

25 17,41 14,95 16,62 11,54 0,00 17,41 16,45 17,41 

26 70,10 13,90 70,10 50,92 21,57 77,81 55,56 70,10 

27 71,07 11,97 71,07 66,87 0,00 71,07 38,40 71,07 

28 100,00 16,42 100,00 100,00 0,00 100,00 67,49 100,00 

29 49,79 8,45 49,79 40,00 0,00 49,79 30,00 49,79 

30 54,25 11,02 53,99 40,40 22,05 59,62 36,32 54,25 

31 51,13 10,22 50,64 41,35 0,18 51,40 33,73 50,39 

32 42,56 13,67 41,24 30,60 0,11 41,73 31,16 42,56 

33 92,47 54,74 87,58 62,89 100,00 88,56 83,54 92,10 

34 66,85 46,00 66,03 37,59 86,21 45,83 66,85 46,75 

35 63,58 47,64 59,50 44,26 0,00 61,59 61,55 61,59 

36 38,37 18,15 35,07 29,95 84,83 36,59 35,75 35,18 

37 100,00 98,04 95,15 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

38 66,35 28,04 62,61 43,03 0,00 66,35 56,52 66,35 

39 70,77 32,94 67,65 43,99 22,10 70,36 64,58 70,36 

40 92,27 44,29 92,01 50,61 0,00 92,27 90,81 92,27 
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41 82,70 40,70 76,71 60,00 0,00 82,70 69,67 82,70 

42 27,48 20,80 27,48 14,86 100,00 26,95 27,34 27,48 

43 61,17 28,12 60,90 34,70 0,00 59,58 60,45 59,58 

44 100,00 100,00 100,00 60,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

45 91,58 57,47 91,58 46,77 69,57 63,07 91,58 62,45 

46 100,00 22,74 100,00 68,92 0,00 100,00 97,67 100,00 

Eficiência 

Média 63,20 33,16 58,46 47,90 14,87 59,33 57,01 59,10 

Desvio 

Padrão 25,06 26,85 24,15 24,54 30,72 24,81 25,85 24,71 

Mediana 59,38 23,37 55,23 43,51 0,00 57,20 51,55 53,00 

N° de 

eficientes 8 4 4 6 3 6 6 6 

Inputs: X1: N° de prof° (quantidade); X2: Recursos financeiros (R$); X3: Tempo de NIT (ano); 

Output/input intermediário: Z1: Licenciamento (quantidade); Z2: Royalties (quantidade); Output final: Y1: 

Patente comercializada (quantidade); Y2: Pedido de patente (quantidade). Fonte: Elaboração própria. 


