
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL – MEX 

 

 

TRABALHO FINAL DE CURSO DE MESTRADO APRESENTADO POR 

 

 

 

 

 

 

Kely Lobo Neves  

 

 

 

Percepções dos docentes sobre fomento e incentivos institucionais 

para pesquisa aplicada 

 

  

Orientador Acadêmico 

Prof. Dr. Diego de Faveri Pereira Lima  

 

 

 

 

 

 

 

 Rio de Janeiro 

2022 

 

  



 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL – MEX 

 

 

 

 

 

 

Percepções dos docentes sobre fomento e incentivos institucionais 

para pesquisa aplicada  

  

 

 

 

KELY LOBO NEVES 

 

Orientador Acadêmico: Prof. Dr. Diego de Faveri Pereira Lima  

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à 

Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas como requisito para 

obtenção do grau de Mestre em 

Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2022 

 

  



 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 

 

 
                    Neves, Kely Lobo 

                          Percepções dos docentes sobre fomento e incentivos institucionais 
                    para pesquisa aplicada / Kely Lobo Neves. – 2022. 

      
      85 f.  
 

   Dissertação (mestrado) – Escola Brasileira de Administração Pública e de 
                     Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

                           

             Orientador: Diego de Faveri Pereira Lima . 

                          Inclui bibliografia.  

 
1. Brasil. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  

                     2. Pesquisa - Brasil - Financiamento. 3. Pesquisa - Avaliação. 4. Contribuição 

                     social. 5. Instituições de pesquisa - Incentivos.. I. Lima, Diego de Faveri  

                     Pereira. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro 

                     de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

 

                                                                                    

                                                                                    CDD – 300 

 

 

  

 

            
    Elaborada por Maria do Socorro Almeida – CRB-7/4254 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me levantado nas horas mais difíceis e, ainda, 

por ter me permitido chegar até aqui. 

Agradeço aos meus pais José Alberto e Maria da Penha (in memoriam) que me 

educaram, me incentivaram e me amaram incondicionalmente. Devo tudo a vocês!  

Agradeço aos meus filhos Pedro e José por serem parceiros, inspiradores e amorosos. 

Sei o quanto me ausentei nos últimos anos, mas foi necessário!   

Agradeço ao Juliano Brucker, meu companheiro, pela paciência e pelo carinho. Foi por 

uma boa causa! 

Agradeço aos meus familiares e amigos, em especial ao Luis Alexandre Oliveira (Alê) 

e ao Alcyr Silva Junior, por me apoiarem e entenderem minhas muitas aflições. Sem a parceria 

de vocês, teria sido bem mais árduo!  

Agradeço ao meu grande amigo Professor Dr. Márcio Grijó que, desde o início desse 

“sonho”, sempre esteve comigo. Sua amizade é muito valiosa para mim!   

Agradeço ao Professor Dr. Celso Castro pelo apoio institucional durante esta 

caminhada. Sou profundamente grata!   

Agradeço ao meu querido Orientador Professor Dr. Diego de Faveri Pereira Lima, que 

foi meu mentor e parceiro durante todo o percurso. Fica aqui registrado meu respeito, 

admiração, carinho e gratidão eterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo central deste estudo é identificar o que aproxima e o que distancia o 

interesse de pesquisadores e docentes em relação aos incentivos provenientes do fomento de 

pesquisas aplicadas feito pela instituição/universidade.  

 

Metodologia: Revisão da literatura, análise documental dos projetos de pesquisa destacados 

no período compreendido entre 2015 e 2018 pela rede de fomento interna e entrevistas em 

profundidade com 17 líderes (pesquisadores e docentes) de parte desses projetos, utilizando 

técnicas de análise de conteúdo para capturar suas percepções sobre o tema. 

 

Resultados: Foram identificados fatores que influenciam positiva ou negativamente a adesão 

aos editais de fomento de pesquisas aplicadas: transparência nos processos de fomento e 

avaliação, equilíbrio entre os incentivos e risco reputacional. No entanto, há reconhecimento 

do avanço trazido com a criação da rede de fomento interno principalmente no quesito 

inovação. Além disto, é possível construir uma notoriedade para a instituição/universidade 

também no campo mais aplicado da pesquisa e aumentar sua participação no debate de 

elaboração de políticas públicas, no campo mais econômico e, ainda, aumentar a sua projeção 

internacional.    

 

Limitações:  Há um viés ocasionado pelo filtro prévio de seleção dos projetos “destacados”, 

que foi considerado na análise (e que produz informação inicial acerca de quais “critérios” são 

mais valorados). 

 

Contribuições práticas: A partir desses resultados, rede de fomento interno da 

instituição/universidade, pesquisadores, docentes e interessados no tema podem colaborar para 

encontrar soluções com o objetivo de reduzir a distância e aumentar o interesse por pesquisas 

mais aplicadas. 

 

Contribuições sociais: A partir do aprendizado com fomento de pesquisas aplicadas, espera-

se uma maior participação da sociedade na identificação das demandas.  

 

Originalidade: Não foram identificados no estudo trabalhos anteriores com o mesmo foco e 

objetivo. 



 

Palavras-chave: CAPES, pesquisa aplicada, fomento, financiamento, impacto, sociedade, 

contribuição social, avaliação.  

 

Categoria: Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: The main objective of this study is to identify what brings together and what 

distances the interest of researchers and professors in relation to the incentives sourced from 

the fostering of applied research carried out by the institution/university. 

 

Methodology: Literature review, document analysis of research projects highlighted in the 

period between 2015 and 2018 by the internal fostering network and in-depth interviews with 

17 leaders (researchers and professors) of part of these projects, using content analysis 

techniques to capture their perceptions on the topic. 

 

Results: Factors that positively or negatively have an affect on the engagement to applied 

research calls for proposals were identified: transparency in the fostering and evaluation 

processes, balance between incentives and reputational risk. However, the advancement 

brought by the creation of the internal fostering network is recognized, especially in terms of 

innovation. In addition, it is possible to build a reputation for the institution/university in the 

most applied field of research and increase its participation in the debate on public policy 

development [in the most economic field,] as well as expand its international projection. 

 

Limitations: There is a bias caused by the previous selection filter of “highlighted” projects, 

which was considered in the analysis (and which produces initial information about which 

“criteria” are most valued). 

 

Practical contributions: Based on these results, the institution's/university's internal fostering 

network, researchers, professors and those interested in the subject can collaborate to find 

solutions in order to reduce the distance and increase interest in more applied research. 

 

Social nature contributions: based on learning about the fostering of applied research, a 

greater participation of society is expected in the identification of demands. 

 

Originality: Previous works with the same focus and objective were not identified in the study. 

 

Keywords: CAPES, applied research, fostering, financing, impact, society, social nature 

contribution, evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Problema de Pesquisa 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, autarquia 

do Ministério da Educação – MEC (https://www.gov.br/capes/pt-br), tem sido decisiva para os 

êxitos alcançados pelo sistema nacional de pós-graduação, tanto no que diz respeito à 

consolidação do quadro atual, como na construção das mudanças que o avanço do 

conhecimento e as demandas da sociedade exigem. O sistema de avaliação, continuamente 

aperfeiçoado, serve de instrumento para a comunidade universitária na busca de um padrão de 

excelência acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais. Os resultados da avaliação 

servem de base para a formulação de políticas para a área de pós-graduação, bem como para o 

dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios). 

Neste contexto, em 2021, o MEC anunciou através de seu portal o encerramento de um 

ciclo que marcou a história da pós-graduação brasileira em que mais de 7 mil programas de 

pós-graduação foram avaliados até então. Para a Avaliação Quadrienal (2017-2020), o 

instrumento de avaliação foi reformulado e conta com 5 pilares básicos, a saber:  formação de 

pessoal, pesquisa, inovação e transferência de conhecimento, impacto na sociedade e 

internacionalização. Esta reformulação buscou aprimorar o modelo multidimensional até então 

existente, com o objetivo de avaliar a efetiva entrega dos resultados produzidos pela academia 

para a sociedade.  

Em consonância com as demandas da CAPES, a instituição objeto do presente estudo, 

historicamente tem se preocupado com que os resultados gerados pela sua produção acadêmica 

estejam associados a aplicação prática para organizações públicas e privadas. Há uma demanda 

por parte dos stakeholders, percebida no desenvolvimento dos 26 projetos interdisciplinares 

que contaram com a participação de pesquisadores e docentes da instituição/universidade e de 

outras instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. Como exemplo, temos: Europe Aid, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Gorden and Betty Morre Foundation, por 

um posicionamento que atenda não somente às demandas da comunidade científica relativas 

ao ensino e à produção de pesquisa acadêmica, mas também às demandas emanadas da 

sociedade para resolução de problemas concretos e, talvez, mais urgentes com temas de 

pesquisa que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de outros países. 

A literatura  pesquisada durante a elaboração desta dissertação denomina este tipo de pesquisa 

como “pesquisa aplicada” ou “pesquisa empírica”.  
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Para atender a essa   outra vertente da pesquisa científica, existe a necessidade de 

adequação do mindset dos pesquisadores que são treinados, em sua grande maioria, com 

abordagem mais acadêmica.    

Em 2016, com o intuito de contribuir com o desenvolvimento de cultura de pesquisa 

aplicada no Brasil, a instituição objeto deste estudo implementou no âmbito da presidência da 

instituição uma rede de fomento interno, ou simplesmente “Rede”, através da Portaria nº 34. 

Por meio da Rede, a instituição visava aproveitar todo o seu arcabouço institucional inovador 

e sua infraestrutura para fomentar pesquisas aplicadas com excelência, alto impacto e elevado 

grau de inovação, colaborando, dessa forma, para a sua missão institucional.  

A Rede tem atuado tanto no fomento à pesquisa aplicada – gerenciando recursos 

financeiros do Fundo de Pesquisa Aplicada, apoiando na captação externa de recursos, 

provendo apoio logístico para elaboração e acompanhamento dos planos financeiros e 

implementação e divulgação das pesquisas – quanto na formação de pesquisadores através do 

engajamento em pesquisas e pagamento de bolsas de estudo. Segundo relatório anual da 

“Rede”, em 2018 agências nacionais de fomento e suporte à pesquisa representaram 15% da 

receita total investida na produção de conhecimento da instituição/universidade.  

A Rede tem buscado aproximar as atividades de pesquisa dos setores público e privado 

e incentivado a formação de redes de pesquisa no Brasil e no exterior. Além disso, tem visado 

atender a uma crescente demanda por projetos de pesquisas mais aplicadas que, se somadas à 

expertise de pesquisadores e docentes, contribuiria para o campo, ainda em desenvolvimento, 

denominado por alguns como “pesquisa social aplicada”, ou simplesmente “pesquisa aplicada” 

que, segundo Bentley et.al (2015) e após pesquisa que coletou dados em mais de 15 países, 

parece fornecer indícios que confirmam este quadro de “potencial dominância” da pesquisa 

aplicada nas universidades em detrimento da pesquisa básica. Segundo os autores, 

pesquisadores mais especializados em ciência básica recebem menos financiamento externo 

para suas pesquisas.  

Em 2016, com o objetivo de analisar o rigor metodológico e o potencial de impacto dos 

projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos pelas diferentes unidades da instituição, foi criada 

a Comissão de Pesquisa e Inovação. A comissão tem atuado para aumentar a capacidade de 

produção de pesquisa aplicada da instituição, ao direcionar recursos para o desenvolvimento e 

execução de projetos de pesquisa multidisciplinares com elevado impacto social.  
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Além da estrutura de pesquisa supracitada, a instituição, aqui analisada, criou, em 2016, 

um dos primeiros comitês de ética do país, o Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos e a Comissão de Pesquisa e Inovação1.  

Diante deste contexto, a partir das mudanças implementadas com a criação da Rede de 

fomento interno, pergunta-se: quais os principais desafios e oportunidades na percepção dos 

docentes sobre fomento e incentivos institucionais para pesquisa aplicada?  

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

1.2.1 Objetivo geral   

O objetivo central deste estudo é identificar o que aproxima e o que distancia o interesse 

de pesquisadores e docentes em relação aos incentivos provenientes do fomento de pesquisas 

aplicadas feito pela instituição/universidade.  

  

1.2.2 Objetivos específicos  

A partir deste contexto, de pressões externas do mercado, de instituições de avaliação e 

financiamento de pesquisa, bem como de incentivos institucionais internos, o estudo se propôs 

a:    

i) Levantar referencial sobre os temas pesquisa aplicada, impacto e agências de 

fomento; 

ii) Realizar levantamento da lista de projetos de pesquisa aplicada destacados pela rede 

de fomento interno;  

iii) Selecionar os pesquisadores que serão entrevistados com base na etapa anterior, 

iv) Realizar entrevistas em profundidade e utilizar análise de conteúdo para captar a 

percepção dos pesquisadores e docentes sobre fomento e incentivos institucionais 

para pesquisa aplicada. 

 

 

                                                
1 Há que se mencionar também, que em 2016, foi criado um dos primeiros comitês de ética do país. Com 

o objetivo de garantir o mais elevado padrão ético no desenvolvimento das pesquisas, esse comitê adota os mais 

rígidos padrões estabelecidos pela comunidade científica nacional e internacional. Dessa forma, a 

instituição/universidade está habilitada a atender às exigências internacionais para publicação de artigos e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria. 
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1.3  Delimitação da pesquisa 

A pesquisa se limitou a investigar projetos aplicados que tiveram fomento e destaque 

em relatório públicos, publicados no período compreendido entre 2015 e 2018, 

desconsiderando da amostra projetos rejeitados e projetos que foram financiados e não 

destacados. A pesquisa, igualmente, se limitou ao estudo das cinco Escolas da 

instituição/universidade localizadas na cidade do Rio de Janeiro, desconsiderando da amostra 

as escolas de Brasília e São Paulo em função do tempo para realização das entrevistas,  

tratamento dos dados e análises dos resultados encontrados. O provento dessa delimitação é 

apresentar como ganho a análise, com maior profundidade, das percepções dos pesquisadores 

e docentes entrevistados sobre o conceito de pesquisa aplicada, os incentivos positivos e 

negativos fornecidos pela instituição, tal como os temas e formatos dos editais de fomento.   

 

1.4 Relevância do estudo  

A justificativa para o desenvolvimento desta dissertação reside na expertise, que 

possibilita o aprofundamento das reflexões que emergiram a partir dos inovadores incentivos 

gerados pela rede de fomento interno da instituição/universidade2 com o intuito de desenvolver 

pesquisas aplicadas com excelência, alto impacto e elevado grau de inovação contribuindo, 

dessa forma, para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de outros países.  

A “Pesquisa Aplicada”, escolhida como objeto de estudo, pretende analisar e verificar 

se os incentivos gerados pelo novo tipo de fomento produziram os resultados “desejados” 

através da seleção de pesquisadores e docentes que tiveram projetos financiados e “destacados” 

em relatórios da rede de fomento da instituição/universidade, no período compreendido entre 

2015 e 2018.  

A instituição/universidade escolhida como estudo de caso para ser analisada nessa 

dissertação se distingue das demais universidades por ter uma especificidade no conjunto de 

suas atividades – a de não ser autocentrada somente em pesquisa acadêmica, além de possuir 

arcabouço institucional inovador, infraestrutura e recursos financeiros para montar estrutura 

para suportar atividades de ensino, de assessoria técnica, produção de índices econômicos e de 

“bens públicos” e, mais recentemente, fomento de pesquisas mais aplicadas. Desde 2014, o 

Fundo de Pesquisa Aplicada da instituição/universidade já financiou mais de 210 projetos com 

                                                
2 Uso os termos “rede de fomento interno” e “instituição/universidade” como parte do processo de  

“anonimizar”.   
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temas de pesquisa que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de 

outros países.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção será discutida a questão conceitual que consiste na distinção ou da 

complementaridade entre pesquisa básica (ou pura) e pesquisa aplicada. Em seguida, serão 

apresentados alguns debates sobre o fomento de pesquisa e, consequentemente, sobre a 

avaliação e mensuração de seus resultados.  

 

2.1 Pesquisa social aplicada versus pesquisa básica 

Zanella (2013), partindo de uma noção mais geral, afirma que o conhecimento científico 

se difere dos outros tipos de conhecimentos – empírico, filosófico e teológico -, porque resulta 

de uma investigação metodológica e sistemática da realidade. Segundo Galliano (1979), o 

conhecimento científico é verificável porque, dentre outras coisas, há necessidade de 

verificação dos fatos para que estes se tornem válidos.  

Em contraposição, saindo desta visão mais geral, Feibleman (1961) apostou na 

distinção entre ciência pura (básica) como sendo um método de investigação para satisfazer o 

saber e definiu ciência aplicada como sendo a utilização da ciência pura com propósito prático. 

Para o autor existem dois propósitos, ou seja: saber e fazer. A ciência pura desempenharia o 

papel de doutora das leis enquanto a ciência aplicada exerceria o papel de controle da natureza.  

Em artigo apresentado no democrático Fórum de Opinião sobre Ensino e Pesquisa em 

Saúde, Ruy Pérez Tamayo (2001) apresentou uma revisão crítica acerca dos conceitos sobre 

ciência básica e ciência aplicada, que resultou numa definição diferente da mais comumente 

conhecida: ciência pura útil ou inútil versus ciência aplicada prática ou exotérica/mística. À luz 

de um conceito inusual o autor concebe uma ciência que chamou de “bem conduzida”, capaz 

de produzir e/ou gerar conhecimento verificado pela realidade contrapondo àquela má 

conduzida, que produz resultados ruins e/ou não pode ser verificada.  

Por sua vez, Yaghmaie (2017) fez um ensaio para caracterizar inicialmente a diferença 

entre ciência pura e aplicada por meio de um modelo de distinção metodológico - a ciência 

pura teria como função a busca por objetivos cognitivos, ou seja, previsão, explicação, 

compreensão, dentre outros. Na pesquisa aplicada a função seria mais direcionada a fins mais 
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pragmáticos como, por exemplo, resolver problemas práticos, aumentar a utilidade, melhorar 

a qualidade.  

Com uma visão ainda mais “restritiva”, Orpen (1985) defende que o modelo dominante de 

pesquisa em gestão segue o modelo científico desenvolvido nas ciências naturais. Este modelo 

dito “ideal” se diferencia muito daquele seguido pela maioria dos pesquisadores aplicados que 

necessitam de aplicações capazes de prover soluções práticas para problemas reais. Por outro 

lado, nesta toada de defesa de uma visão restritiva do que seja “ciência”, há quem ainda defenda 

a utilização do modelo advindo das ciências naturais, por ser este baseado em observação 

controlada com teste empírico de hipóteses, principalmente recorrendo a experimentos (Stoner, 

1982).   

 Há que se perceber, conforme o autor vai discorrendo em seu texto, que uma ciência se 

alimenta da outra e que, num futuro próximo, haverá uma terceira ciência intitulada 

“tecnociência” (Reis, 2010). Ao final, como resultado, o estudo apresenta um quadro 

explicativo no qual, apesar das diferenças entre ciência pura e aplicada, indica que ambas são 

mutuamente dependentes. 

Outro ponto importante diz respeito à interpretação da dominância de um ou outro tipo 

de pesquisa. Vedia (2012) defende que a tradição histórica escolástica sempre deu maior 

hierarquia à busca pelo conhecimento “per se”, do que pela solução de problemas específicos. 

O autor defende um terceiro caminho, da tecnologia, que começa na invenção, passa pelo 

desenvolvimento e termina na exploração. Existe, de certo modo, preconceito quando se fala 

de tecnologia que, conceitualmente, é baseada na aplicação do conhecimento não 

necessariamente derivando de pesquisas científicas.  

Gooday (2012) também traz à tona a distinção histórica entre ciência pura e aplicada 

quando, em 1880, uma campanha liderada por TH Huxley e seus seguidores promoveu o que 

chamaram de “primazia da ciência pura”. Na tentativa de relegar a importância da ciência 

aplicada e colocá-la num status secundário, a tática usada foi tratá-la como mera aplicação da 

ciência pura pré-existente. No entanto, com o advento da Primeira Guerra Mundial, as 

prioridades militares com necessidade de aplicação imediata, produziram um contexto de 

urgência. Neste cenário, a pesquisa aplicada ganharia novo corpo, embora não prescindisse da 

ciência pura “anterior”. Só em meados do século XIX estudiosos de engenharia em King´s 

College, Londres, promoveram a ciência aplicada ao status de fenômeno suscetível à 

dominação sobre a pesquisa acadêmica.   

Os dados do estudo de Bentley et.al (2015), após coleta de dados em mais de 15 países, 

parece fornecer indícios que confirmam este quadro de “potencial dominância” da pesquisa 
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aplicada nas universidades em detrimento da pesquisa básica. Segundo os autores, 

pesquisadores mais especializados em ciência básica recebem menos financiamento externo 

para suas pesquisas. Apesar da identificação desse padrão, os autores defendem a importância 

da pesquisa básica para o avanço das pesquisas do que denominaram de “coração da 

universidade”. O autor concluiu o estudo fazendo um alerta sobre a separação entre 

pesquisadores básicos e aplicados, advogando que a comunidade científica ganha mais quando 

os dois tipos coexistem. 

Como demonstrado até o momento, não há consenso sobre definições mínimas sobre 

pesquisa básica e aplicada, da mesma forma observam-se divergências na definição do que seja 

ciência, compreendida de forma geral. 

A partir dessas divergências, foi realizada uma tentativa de síntese, sobre o que seriam 

as “categorias” mais presentes numa e noutra concepção de ciência. De forma geral, há uma 

dicotomia entre pesquisa pura e aplicada de vários tipos: aplicada, aplicável e muito aplicada. 

Uma observação de alta relevância diz respeito ao entendimento “menos correto” do que seria 

a ciência aplicada, ou seja, àquela que prescinde de conhecimento teórico/puro.  

 

2.2 Analisando os incentivos: os comitês e as políticas de fomento 

Segundo Bickman (2008), mediante o manual que elaborou, todo Projeto de Pesquisa 

Aplicada, independente da abordagem, ou seja, os estudos experimentais, pesquisas 

qualitativas ou métodos mistos, todos possuem duas fases principais, a de planejamento e a de 

execução, e quatro fases embutidas: definição, projeto, implementação e acompanhamento – 

esta última fase, sendo a responsável pela mensuração dos resultados. Obviamente, que a 

literatura afirma que não são fases estanques e bem delimitadas. Ao contrário, estas etapas se 

auto realimentam, indicando que é preciso refletir sobre o processo, tanto quanto olhar 

empiricamente para fases específicas. Para o que interessa ao presente trabalho, há dois 

aspectos da pesquisa aplicada que devem ser discutidos, e que dialogam com a citada 

dissertação: a forma de financiamento (ponto de partida) e a mensuração de impacto (ponto de 

chegada). 

No ponto de partida, deve-se prestar atenção aos formatos, funções e diretrizes dos 

comitês de pesquisa. Gerber et. al (2014) apontam para a importância dos comitês para 

definição das diretrizes que deverão nortear os relatórios dos pesquisadores de modo a 



 

19 
 

assegurar a qualidade dos dados, as qualidades das contribuições do estudo e “assegurar” que 

não haverá omissão de dados importantes observados e ou a manipulação de resultados dentre 

outras atribuições - e que podem impactar negativamente as pesquisas aplicadas. Ou de outro 

modo, pode-se refletir como os comitês de financiamento podem valorizar determinadas 

“trajetórias”, por exemplo, tal como sugerido por Huovinen (2003) na revalorização do 

Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação, o fato de chamar a atenção para a latência entre 

pesquisa em gestão empresarial e os usuários potenciais afetados. E aqui, insiste neste critério 

como forma de “reavaliação” desses projetos para apontar o que funcionou versus o que não 

funcionou.  

Ruy Pérez Tamayo adverte sobre a importância de se ter comitês experientes (formados 

pelo que chamou de “homens da ciência”) e não por “administradores burocratizados”. Comitês 

experientes porque, além de verificar questões orçamentárias – também importantes – devem 

analisar os tipos de conhecimentos passíveis de verificação e que resultam em aplicações 

práticas, porque esta é uma condição para ser chamada de aplicada.    

Além dos formatos do comitê, há que se atentar igualmente para os incentivos 

provenientes de diferentes tipos e critérios de concessão de financiamentos. Como isto, pode-

se impactar nos incentivos de quem produz pesquisa aplicada e, igualmente, se aceitamos a 

visão “normativa” de que esta deve lidar de alguma maneira com os “stakeholders”?  

Gulbrandsena et al (2003), da Universidade de Oslo na Noruega, descrevem o 

financiamento de pesquisas universitárias como sendo feitas cada vez mais pela indústria em 

oposição ao financiamento da pesquisa básica. O autor aponta para visões pessimistas e 

otimistas porque, ao que parece, pesquisadores financiados pelas indústrias tendem a chamar 

sua pesquisa de aplicada com mais frequência. Outro ponto positivo relatado pelo autor, 

segundo os respondentes da pesquisa, é o da maior colaboração entre colegas pesquisadores. 

Por outro lado, segundo relato do autor, alguns pesquisadores avaliam o sucesso tanto em 

relação à quantidade de publicações científicas, como também aquele relacionado aos 

resultados empresariais do financiamento advindo da indústria. No entanto, quando analisa-se 

os incentivos gerados, torna-se evidente que os pesquisadores que recebem algum tipo de 

financiamento desenvolvem “mais pesquisas”. No entanto, há diferença qualitativa no perfil 

destas pesquisas, ou seja, o financiamento com origem na indústria é mais limitado porque 

existe um componente “comercial” que não pode ser desconsiderado, por exemplo, em relação 
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às patentes e/ou propriedade do que está sendo produzido. E isto, pode-se considerar, entraria 

em conflito com a norma de “publicização” dos resultados relacionados à atividade acadêmica.    

O APO Analysis & Police Observatory da Austrália (2016), tornou pública a orientação 

para proceder uma revisão da política de pesquisa e dos acordos de financiamento e incentivar 

uma maior colaboração entre universidades e empresas e outros usuários finais de pesquisa 

para permitir que a pesquisa de alta qualidade seja traduzida em benefícios econômicos e 

sociais para a nação. Nesse contexto, a política de revisão desenvolveu recomendações que, 

em linhas gerais, visam: garantir a qualidade e a excelência e o treinamento em pesquisa; alocar 

financiamento por meio de maneira mais simples e transparente (política de financiamento); 

fornecer incentivos às universidades para aumentar e melhorar o envolvimento e a colaboração 

com empresas e outros usuários finais; incentivar as universidades a se engajarem na 

comercialização de pesquisa e na transferência de conhecimento com empresas e a comunidade 

em geral, inclusive por meio de incentivos de financiamento e foco no gerenciamento mais 

eficaz da propriedade intelectual (PI); garantir que critérios competitivos de concessão 

reconheçam a qualidade da proposta e apoiem as oportunidades de comercialização e 

colaboração com as empresas.  

Em suma, há neste caso, a discussão de um critério que possivelmente encontra 

resistência em alguns setores no meio acadêmico e que diz respeito à indicação ou consideração 

dos aspectos comerciais, tanto quanto a discussão do aspecto (mais geral) de transferência de 

conhecimento para a comunidade que podemos imaginar mais amplamente, incluindo governos 

(do ponto de vista da oferta de serviços públicos) e ONGS, agentes privados e públicos, isto é, 

de instituições da sociedade civil em geral. 

 Tais questões são importantes porque financiamentos governamentais – e de agências 

financiadoras externas - passaram a priorizar pesquisadores que dialoguem com os “usuários” 

da pesquisa. A ideia, segundo os autores, é melhorar a competitividade e aprimorar processos, 

produtos e serviços além de incentivar indústrias inovadoras. Atores do governo reconhecem 

o valor per se da ciência (básica), mas alegam que manter o status quo, ou seja, medir ou 

incentivar os pesquisadores apenas a aposta em publicações não é suficiente para proporcionar 

prosperidade e bem-estar.  

Outro ponto relevante é a questão de o processo envolver “muita tentativa e erro” 

porque, conforme relatado, a avaliação do financiamento e, igualmente, do impacto não são 
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processos lineares. O estudo traz a proposta de um conjunto multidimensional de medidas de 

avaliação e da aposta em treinamento em pesquisa, mas que deve ser somada ao engajamento 

com o público/sociedade. Sim, pesquisadores precisam ser treinados para fazer pesquisa 

aplicada e devem interagir com a sociedade, levando em conta critérios que devem ir além da 

produtividade em publicações acadêmicas. (CAHILL; BAZZACCO, 2015) Como corrobora 

Ruy Pérez Tamayo (2001, pág. 372), a análise do desempenho de um pesquisador não pode se 

restringir à publicação de artigos, uma vez que “... a qualidade do trabalho científico e a 

contribuição para o desenvolvimento da ciência não é refletido pelo número de artigos 

publicados”. 

 

2.3 Analisando os incentivos: avaliação e mensuração de impacto 

Outra parte da literatura discute a questão da otimização de recursos através 

mensuração de impacto, sem defini-los detalhadamente, mas com indicações gerais de que se 

deve avaliar como processo que incide sobre o aprendizado dos atores envolvidos, não só 

pesquisadores, mas também aqueles que avaliam. E aqui pode-se ampliar potencialmente o rol 

de envolvidos, considerando os membros de comitês e o público em potencial, como uma 

definição mais geral de atores envolvidos. A literatura pesquisada indica – como incentivos 

relevantes - a demanda por “indicadores concretos de avaliação” (que podem ser quantitativos 

e qualitativos), a necessidade de se levar em conta o potencial de inovação das pesquisas e, por 

fim, a questão da “urgência” na resolução de problemas. O ritmo, aqui, é necessariamente 

diferente do passo acadêmico. No mesmo sentido e com base na literatura pesquisada e 

referenciada, o fato de envolver mais stakeholders pode apontar para um processo “mais 

colaborativo”, não autocentrado em publicações individuais. Um exemplo interessante, que 

indica a importância dos impactos nos entornos das instituições, encontrado em Wood. Curi. 

(2021) consiste na análise do impacto das universidades nas comunidades que estão instaladas. 

Os autores criaram um modelo conceitual de avaliação com três categorias de impacto: 

socioeconômico, científico-tecnológico e cultura/imagem da região para identificar a 

contribuição das Universidades.  

Furtado et. al (2008) colocam o tema avaliação de resultados no centro da discussão 

política e de gestão de Ciência. Para os autores, os produtos obtidos em exercícios de avaliação 

são fundamentais para o aprendizado dos atores envolvidos, bem como para a tomada de 

decisões relacionadas ao planejamento e à gestão e otimização de esforços (humanos, recursos 

etc).   
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Gunn e Mintrom (2017), publicaram um artigo no Social Science Space sobre o modelo 

de avaliação que chamaram de as 5 considerações para qualquer política medir o impacto da 

pesquisa. O governo australiano, através de seu então ministro da educação, Simon 

Birmingham, afirmou que os “pilotos” desse novo modelo testarão “como medir o valor da 

pesquisa” em relação a coisas que “significam alguma coisa, em vez de apenas alocar fundos 

para pesquisadores que gastam seu tempo tentando publicar em periódicos”. Uma das 

considerações é sobre a conexão entre pesquisa acadêmica e o impacto no mundo real com 

destaque para o alerta sobre o lapso de tempo, ou seja, existe uma imprevisibilidade enorme 

entre o trabalho acadêmico que está sendo realizado e o tempo que levará, por exemplo, o seu 

impacto. Outra questão interessante é sobre quem deve avaliar pesquisas – e no caso da 

pesquisa acadêmica parte-se da convenção da avaliação por pares. No entanto, de acordo com 

o ponto de vista desta dissertação, em se tratando de pesquisa aplicada, é preciso incluir outras 

validações não só de acadêmicos, mas também de agentes governamentais, privados e também 

a dos usuários finais da pesquisa, em consonância com o que foi discutido na seção anterior.   

Reis Pinto (2010) chama atenção para a importância da avaliação ex-post de Projetos 

de Pesquisa e Desenvolvimento para que sejam validados os resultados alcançados e seus 

impactos, bem como para o aprendizado que auxilie avaliações futuras. Ressalta, inclusive, 

como critério relevante a importância da inovação nesta etapa e também nas atividades dos 

pesquisadores. Em resumo: Tipos de inovação, tipos de aprendizagem, pesquisa e 

desenvolvimento, avaliação de projetos e metodologias de avaliação de projetos, segundo os 

autores, são fundamentais para avaliação dos impactos gerados.  

Korhonen et al (1999) descreve o método avaliativo desenvolvido para analisar o 

desempenho da pesquisa acadêmica na Escola de Economia e Institutos de Pesquisa da 

Universidade de Helsinki, na Finlândia, como sendo uma abordagem sistemática baseada na 

“identificação de indicadores concretos”, mas não necessariamente quantitativos, capazes de 

transformar dados qualitativos em dados quantificáveis através do uso de ferramentas analíticas 

apropriadas. O objetivo da avaliação é subsidiar a tomada de decisão relativamente à alocação 

mais eficiente de recursos em pesquisas.  

O referencial teórico inicial do estudo investigou um conjunto de publicações, nacionais 

e internacionais, sobre os temas pesquisa aplicada, avaliação e mensuração de impacto. De 

forma complementar, percebeu-se que conceitos e critérios de avaliação advindos do campo de 
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estudo de Políticas Públicas, tais como eficiência, eficácia e efetividade, segundo Arretche 

(2001), poderiam contribuir com a nossa discussão. Mas, logo percebe-se que, através desses 

conceitos, estar-se-ia olhando apenas para os resultados, e não para as fases anteriores. Neste 

sentido, um referencial é importante potencialidade desta área residiria na análise baseada no 

“ciclo de políticas públicas” sintetizado por Leonardo Secchi (2013) que envolve, dentre outros 

e de forma esquemática, a identificação do(s) problemas, formação de agenda, concepção da 

política pública, implementação e monitoramento/avaliação. Outra contribuição do campo, é a 

relevância na análise do impacto e influência de outros agentes (além daqueles que formulam 

a política pública) na efetividade dos resultados.  

Adicionalmente, no decorrer da dissertação optou-se por fazer alguns ajustes, 

considerando os resultados da análise e discussão dos resultados – o que implicou em centrar 

a discussão na oposição ou complementaridade entre os conceitos de pesquisa básica e pesquisa 

aplicada e, por outro lado, na discussão também mais próxima do nosso objeto de pesquisa: a 

importância de se pensar fomento e, em consequência, a avaliação e mensuração dos resultados. 

A revisão acima demonstrou que não há respostas únicas e, adicionalmente, que a literatura 

sobre pesquisa aplicada é escassa ou quase não existente.   

 

3. METODOLOGIA 

 

Estudo de caso foi o método escolhido para esta pesquisa, o caso é uma instituição 

multidisciplinar que a 75 anos estimula o desenvolvimento nacional e, a partir de suas próprias 

reflexões e das demandas trazidas pelos ventos da globalização, cria novos paradigmas de 

aprimoramento e os apresenta, quase que de imediato, ao seu público formado por executivos, 

profissionais e jovens estudantes em busca do conhecimento. Reconhecida pelo mercado por 

ser a única instituição brasileira a figurar entre as 10 melhores da América Latina no QS Global 

200 MBA Rankings. Referência internacional3, foi eleita a melhor think tank da América 

Latina e top 10 no mundo. Possui, ainda, arcabouço institucional inovador, infraestrutura e 

recursos que fomentaram mais de 200 projetos de pesquisa aplicada.  

A pesquisa através de estudo de caso possibilita o aprofundamento e a investigação de 

uma situação específica (O’LEARY, 2005). Por esse motivo, estudo de caso foi escolhido por 

                                                
3 Consultoria britânica responsável por um dos principais rankings de universidades do mundo.  
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se tratar, até onde foi possível pesquisar, de caso único. Optou-se pelo método indutivo de 

tratamento de dados, onde pode-se descobrir novos temas (O’LEARY, 2005).  

Os procedimentos metodológicos adotados para a coleta de dados caracterizam uma 

abordagem qualitativa, com técnicas de análise de conteúdo (Bardin, 1977). Este capítulo 

detalha o percurso metodológico deste estudo, no qual foi escolhido ordenar as fases conforme 

seguem.  

3.1 A escolha da instituição/universidade  

Selecionou-se “a” instituição [anonimizada] para a realização de um estudo de caso, 

porque sua conformação institucional não se resume ao formato tradicional de universidade, 

voltada apenas ao ensino e pesquisa acadêmica. A instituição em si, tem reputação nacional 

não só na área de ensino e pesquisa, mas também reconhecidamente na área de consultoria e 

assessoria técnica para instituições privadas, públicas e com a sociedade civil. Figura em 

importantes rankings mundiais, como o Global Employability University Ranking, divulgado 

pelo jornal de The New York Times; o Executive MBA Ranking 2014, divulgado pelo Financia 

Times; além de ocupar as primeiras posições do ranking nacional do Ministério da Educação 

(IGC/MEC). No QS Global 200 MBA Rankings 2014/2015), a instituição aparece ao lado de 

escolas do Chile, México e Argentina. Isto corresponde a dizer que o tema pesquisa aplicada 

não é fundamento estranho às suas práticas cotidianas. Adicionalmente, a instituição inovou ao 

criar uma rede interna de financiamento voltado exclusivamente à pesquisa aplicada. Estas duas 

características ajudaram a fundamentar a escolha do objeto de estudo. Como mencionado 

anteriormente, o objetivo central deste estudo é identificar o que aproxima e o que distancia o 

interesse de pesquisadores e docentes em relação aos incentivos provenientes do fomento de 

pesquisas aplicadas feito pela instituição/universidade.  

3.2. A delimitação do universo e da amostra de pesquisa 

O objetivo é captar a percepção dos docentes sobre fomento e incentivos institucionais 

para pesquisa aplicada. Entretanto, para isto, foi preciso analisar o universo dos 75 projetos 

fomentados e “destacados” que, de acordo com os critérios mais valorados pelo comitê, 

figuraram nos relatórios anuais da rede de fomento interno da instituição/universidade, no 

período compreendido entre 2015 e 2018, por serem considerados os “melhores”. Obviamente, 

que se assume que há um viés ocasionado pelo filtro prévio de seleção dos projetos 

“destacados”. Em seguida, foi criada uma base de dados para selecionar critérios relevantes de 
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classificação dos diferentes tipos de pesquisa aplicada. Isto é, através de um método indutivo 

analisou-se: a partir de alguns critérios, em que são parecidos ou a partir de quais critérios como 

se diferenciam os projetos. Evidentemente, além do método indutivo, apoiou-se, embora não 

exclusivamente, nos critérios discutidos e sugeridos na revisão da literatura: tipos de impacto, 

atores ou beneficiários envolvidos, impacto na pós-graduação, grau de internacionalização, 

tipos de produção gerada pela pesquisa, se técnica e/ou acadêmica, sobre os incentivos oriundos 

do financiamento, os desenhos de pesquisa, métodos empregados, etc. A presença de diferentes 

tipos, perfis e resultados dos projetos nos permitiram criar uma classificação de diferentes tipos 

de pesquisa aplicada - a partir desses critérios previamente definidos. Esta análise será 

desenvolvida na seção 4.1. 

Adicionalmente, a pesquisa apresentará outro recorte, cujos resultados serão 

desenvolvidos na seção 4.2, e que consistirá em uma amostra por conveniência composta por 

17 pesquisadores que tiveram seus projetos financiados e destacados no período estudado. 

Estes pesquisadores serão convidados a participar de uma etapa qualitativa de pesquisa, com o 

intuito de identificar o que aproxima e o que distancia o interesse de pesquisadores e docentes 

em relação aos incentivos provenientes do fomento de pesquisas aplicadas feito pela 

instituição/universidade.   

Em resumo, inicialmente será investigado o universo de pesquisas financiadas e 

destacadas pela “rede” de fomento interno no período 2015 a 2018 e, complementarmente, por 

meio de entrevista em profundidade, o conteúdo das informações obtidas através das 

percepções dos participantes será aqui analisado. 

 

 

3.3. Construção e análise da base de dados e a criação de uma tipologia indutiva 

Em um primeiro momento, após a revisão da literatura sobre pesquisa aplicada e 

análise/impacto, foram selecionados alguns critérios “avaliativos” para classificar os projetos 

“destacados” nos relatórios anuais da rede de fomento, localizados no Repositório da 

universidade/instituição (isto é, são informações públicas) e construiu-se uma base de dados 

através da coleta de dados secundários presentes nos referidos relatórios. 

Portanto, a partir desses relatórios criou-se uma base de dados com cada um dos 75 

projetos (linha - casos/observações da base de dados) e, em seguida, foi elaborado, com base 

na literatura e através do método indutivo, um conjunto de critérios para classificar os projetos 

(colunas - variáveis da base de dados). Em virtude do tipo de informações apresentadas nos 

relatórios, foram encontradas dificuldades de avaliar cada um deles com os critérios 
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inicialmente projetados. Por exemplo, nem sempre há informações completas sobre a 

metodologia empregada ou se a pesquisa teve impacto na pós-graduação ou, ainda, se os 

pesquisadores têm vínculos com outros pesquisadores ou instituições internacionais. Em 

virtude desse limite, utilizou-se um número bem reduzido de dimensões de classificação, 

resultando em uma divisão com três categorias gerais: aplicável, aplicada e muito aplicada.  

A parte descritiva e de caráter exploratório da pesquisa, através da análise dos projetos 

e da construção da base de dados, se deu em virtude da necessidade de identificar e expor as 

principais características encontradas nos projetos destacados para “buscar entender”, mesmo 

que indiretamente, quais critérios iniciais de avaliação são ou foram relevantes.  Esta fase, 

somada ao referencial teórico, permitiu que fosse desenvolvido o roteiro de entrevistas em 

profundidade aplicado na fase seguinte.  

3.4. A etapa qualitativa: as percepções dos pesquisadores sobre pesquisa aplicada 

A ideia, sabidamente nada simples, era comparar e analisar algumas 

características/critérios dos projetos “bem-sucedidos” (os que foram selecionados) com as 

percepções dos pesquisadores através da entrevista qualitativa. A teoria apontava algumas 

formulações e a análise dos projetos destacados forneceram pistas sobre critérios relevantes do 

“sucesso” – mas o que pensam aqueles que recebem o financiamento e executam as pesquisas 

aplicadas? Como concebem o que é pesquisa aplicada e como percebem o “ciclo” do processo 

de pesquisa: concepção, execução, prestação de contas e avaliação?  

 Portanto, na seção 4.2, são apresentados os resultados das entrevistas em profundidade, 

isto é, produzimos dados primários a partir de um roteiro semi-estruturado por meio de uma 

amostra por conveniência. Inicialmente, estimou-se a realização de uma amostra de cerca de 

15 pesquisadores divididos igualmente pelas seguintes unidades do Rio de Janeiro: 

Administração, Economia, Ciências Sociais, Direito e Matemática. Ao final, a amostra foi 

extrapolada e fizeram-se 17 entrevistas. 
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                            Tabela 1 – Área de conhecimento dos entrevistados 

Ciências Sociais 2 

Direito 2 

Administração 5 

Matemática 4 

Economia 4 

 

A seleção dos entrevistados tentou levar em conta a produção de uma amostra 

heterogênea, considerando as 5 escolas e o número de submissões aos editais. A ideia, aqui, foi 

segmentar a amostra entre pesquisadores “iniciantes” e “sêniores”, para entender no primeiro 

caso como foram atraídos a participar dos editais e, no caso dos segundos, a evolução e o 

aprendizado de participação nos editais – o que significava saber se o pesquisador, por 

exemplo, ampliou o escopo da pesquisa (e se elaborou um orçamento maior), se inseriu outros 

pesquisadores e se “inovou” ao longo do trajeto. Houve, portanto, para além das perguntas 

comuns no roteiro, a possibilidade de explorar a atração e o processo de aprendizagem no 

processo de produção de pesquisa aplicada. Devido a recusas em participar da pesquisa, foram 

encontradas dificuldades em equilibrar este critério, mas as entrevistas forneceram algumas 

pistas sobre o efeito do tempo de carreira sobre as práticas de pesquisa aplicada.  

Cada entrevista durou, em média, 40 minutos, realizadas por meio das plataformas 

Team ou Zoom. Todas as entrevistas foram gravadas (e transcritas) com autorização expressa 

dos entrevistados a partir do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Vale ressaltar, que 

a pesquisadora é funcionária da instituição cujos pesquisadores e docentes foram entrevistados, 

mas exerce função institucional diferente e não hierárquica em relação aos entrevistados. 

O roteiro de pesquisa teve como objetivo mapear as opiniões e percepções dos 

pesquisadores sobre o significado da categoria “pesquisa aplicada”, sobre a aderência dos 

editais as suas trajetórias acadêmica e profissional, assim como a avaliar dos pontos positivos 

e negativos dos editais e do processo de produção da pesquisa aplicada.  
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Os termos pesquisa social aplicada versus pesquisa básica encontram correlação com 

os itens 4.2.1 quando pesquisadores e docentes definiram o termo “pesquisa aplicada”, 4.2.2 

quando definiram critérios para definir “boas práticas” em pesquisa e 4.2.3, quando falaram 

sobre anseios, receios e demandas da sociedade e suas diferentes urgências na apresentação de 

resultados.  

Comitês e as políticas de fomento dialogam com os itens 4.2.4 no qual pesquisadores e 

docentes falam do não alinhamento entre incentivos e progressão na carreira e sobre 

bonificação de publicações mais acadêmicas; 4.2.5 quando debatem sobre as métricas mais 

relevantes para a carreira não encontrarem apoio da rede de fomento interno; 4.2.7 quando a 

maioria dos pesquisadores e docentes entrevistados acredita que o fomento de pesquisas 

aplicadas auxilia a projetar a instituição externamente donde há vários pontos positivos e, 

finalmente, o item 4.2.8 quando professores e docentes recebem bem o formato misto dos 

editais, mas que acham que temas livres também aumentam a chance de inovação.    

Para os termos avaliação e mensuração de impacto, foi encontrada correlação com os 

itens 4.2.6 quando pesquisadores e docentes falam sobre sinergia, que há, mas que é difícil 

mensurar impacto em áreas tão diferentes definiram o termo “pesquisa aplicada”, 4.2.2 quando 

definiram critérios para definir “boas práticas” em pesquisa, 4.2.3 quando falaram sobre 

anseios, receios e demandas da sociedade e suas diferentes urgências na apresentação de 

resultados e 4.2.9 quando pesquisadores e docentes expressaram preocupação com os 

incentivos positivos ou “perversos” do desenho institucional em geral.  

A aplicação do formato semiestruturado se justifica pela tentativa de apreender as 

concepções sobre o tema pesquisa aplicada, com a possibilidade de abertura a outros temas 

correlatos, além daqueles definidos no roteiro, que surgiram a partir da “conversa” e interação 

com os pesquisadores. Devido a heterogeneidade dos pesquisadores e dos temas abordados, 

pode-se dizer que não se sabe se foi atingido o ponto de saturação4, isto é, o momento quando 

                                                
4 Para delimitar o tamanho  da  amostra  na  pesquisa  qualitativa  se utiliza geralmente  o  método  de 

saturação  que,  de  acordo  com  Thiry-Cherques  (2009,  p.  21),  “designa  o  momento  em  que  o acréscimo  

de  dados  e  informações  em  uma  pesquisa  não  altera  a  compreensão  do  fenômeno estudado e permite  

estabelecer  a  validade  de  um  conjunto  de  observações”. Sobre o critério de  saturação,  “é  um  processo  de  

validação  objetiva  em  pesquisas  que  adotam métodos,  abordam  temas  e  colhem  informações  em  setores  

e  áreas  em  que  é  impossível  ou desnecessário tratamento probabilístico da  amostra”  (THIRY-CHEQUES, 

2009, p. 21). Segundo Thiry-Cherques  (2009,  p.  23)  a aplicação de entrevistas de forma sequencial,  com 

respostas  em  aberto, configura um tipo de saturação.  Após realizar as entrevistas,  o  pesquisador começa a 

analisar e a identificar  os  tipos  de  respostas e  anota  as  repetições, os termos que aparecem mais vezes.  Ao 

notar que em nenhuma  nova  fala há “novidades”, atingiu-se o ponto de saturação. O tamanho ou número  de  
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o pesquisador decide que as percepções sobre o tema se tornaram repetitivas ou já exploradas 

em outras entrevistas. Ao mesmo tempo, nas entrevistas, como era de se esperar, surgiram 

alguns temas não previstos no roteiro. Em termos mais detalhados, o roteiro tratou das seguintes 

questões: identificação dos respondentes, descrição da carreira acadêmica e profissional, 

concepção sobre o significado da categoria “pesquisa aplicada”, projetos submetidos (número 

e conteúdo), relação do projeto submetido com o conceito de pesquisa aplicada, impacto do 

formato do edital na decisão de participar, potencial e limites em desenhos de pesquisa 

aplicada, avaliação da estrutura de fomento à pesquisa da instituição/universidade e da rede de 

fomento, críticas e sugestões ao formato de editais de financiamento, impacto na carreira, quais 

fatores foram considerados para classificar um projeto como de pesquisa aplicada (balanço 

geral). Após a transcrição do material, as entrevistas foram codificadas e analisadas a partir dos 

temas/perguntas indicadas no roteiro. 

Será observado que um dos pontos fundamentais são as percepções dos pesquisadores 

sobre o desalinhamento dos incentivos de carreira (acadêmicos) com a oferta de financiamento 

para pesquisa aplicada.   

Antes de serem iniciadas as entrevistas preencheu-se e submeteu-se o formulário do 

Comitê de Ética da instituição/universidade, detalhando os procedimentos da pesquisa: o 

objeto, os instrumentos de pesquisa (roteiro), e outros detalhamentos pertinentes, dentre eles a 

elaboração de um termo de consentimento livre e esclarecido, com a previsão de que os 

pesquisadores aceitaram a não anonimização das entrevistas. O Comitê de Ética aprovou na 

reunião de 24/09/2021 a execução da pesquisa. A pesquisadora, para garantir o anonimato, 

utilizou como marcador geral a menção apenas à escola na qual pertence o entrevistado.  

Ainda com a intenção de garantir o anonimato, menciona-se sempre “o” entrevistado, 

sem inflexão de gênero e refere-se de forma anonimizada a instituição/universidade e a rede de 

fomento interno, como estratégia de publicizar futuramente este capítulo. Adicionalmente, nos 

casos em que se fazem críticas mais contundentes aos incentivos institucionais, optou-se por 

anonimizar ainda mais, omitindo a escola a qual pertence o entrevistado. Citações que 

envolvam críticas negativas sobre a instituição e sobre o financiamento de pesquisa aplicada 

implicaram em cuidado redobrado com a anonimização das falas ou, quando a pesquisadora 

achou necessário, foram suprimidos trechos que fizessem menção a “temas mais sensíveis”. 

                                                
observações  da  seleção não-probabilística  obedece  a  critérios  ex-post,  ou  seja,  em  função  das  respostas 

obtidas.    
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No entanto, deve-se considerar que os indivíduos entrevistados são pesquisadores e professores 

experientes que sabem “filtrar” suas falas.  

Os dados coletados nas entrevistas foram tratados utilizando a técnica de análise de 

conteúdo, que procura conhecer o que está por trás das palavras ditas, segundo Bardin (2016).  

Para a autora, o termo “análise de conteúdo"  designa: um  conjunto de  técnicas  de  análise  

das  comunicações  visando  a  obter,  por procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de  

descrição  do  conteúdo  das mensagens,  indicadores  (quantitativos  ou  não)  que  permitam  

a  inferência  de conhecimentos  relativos  às  condições  de  produção/recepção  destas  

mensagens"  (BARDIN,  2016,  pg.  48). A análise de conteúdo  é  um  conjunto  de  técnicas  

de  análise  de  comunicações  que  tem como  objetivo  ultrapassar  as  incertezas  e  enriquecer  

a  leitura  dos  dados  coletados (MOZZATO  &  GRZYBOVSKI,  2011).  Segundo  Triviños 

(1987)  o  pesquisador  deve  buscar  explorar  e  desvendar  o  conteúdo  latente  e  não  apenas  

se deter  ao  conteúdo  manifesto. Neste  sentido  Creswell  (2007,  p.  194)  afirma  que  a  

análise  de conteúdo  “consiste  em  extrair  sentido  dos  dados  de  texto  e  imagem” e  Bardin  

indica que o  objeto  da  análise  de  conteúdo  é  a  fala,  ou  seja,  “o  aspecto individual  e  

atual  (em  ato)  da  linguagem” (BARDIN,  2016,  p. 49).  

Ao deparar-se com o desafio de analisar o grande volume de entrevistas, optou-se por 

codificar o texto de cada entrevista com marcações referentes às perguntas do roteiro e na 

apresentação dos resultados foram criadas seções respeitando-se esta ordem. Inicialmente, 

acreditava-se ser possível elencar alguns poucos temas para dividir e analisar o capítulo. No 

entanto, durante o processo de codificação e análise, foram observadas repetições constantes 

de um mesmo tema: o desalinhamento de incentivos entre carreira acadêmica e os provenientes 

do financiamento à pesquisa aplicada. Mudava-se de pergunta durante a aplicação do roteiro e 

os entrevistados retornavam a este dilema. Acreditou-se, em virtude disso, que a melhor 

estratégia era reproduzir as seções na ordem de aplicação do roteiro. Isto permitiu “demonstrar” 

melhor este ponto frequentemente ressaltado pelos entrevistados e, ao mesmo tempo, 

apresentou a variedade de outros temas discutidos durante as entrevistas.   

 

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, será apresentada a análise dos resultados da pesquisa, que consistiu 

basicamente em duas etapas: (1) a criação de uma tipologia indutiva com 3 categorizações 

sobre pesquisa aplicada (aplicável, aplicada e muito aplicada) tendo como ponto de partida a 
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análise de informações secundárias dos relatórios públicos da rede de fomento, com a listagem 

dos projetos aprovados e destacados, totalizando 75 projetos e (2) a apresentação das “falas” e 

discussão dos resultados de 17 entrevistas em profundidade com análise das percepções sobre 

os conceitos e as práticas de pesquisa aplicada.  

A discussão aqui apresentada aponta para algumas virtudes e dilemas que emergem 

deste campo “novo” denominado de pesquisa aplicada. Na primeira parte, verificou-se, quando 

usando como base alguns critérios, uma grande heterogeneidade de projetos na rubrica pesquisa 

aplicada. No segundo, descobriu-se, dando “voz” aos pesquisadores, alguns dilemas 

relacionados ao desalinhamento de incentivos institucionais, externos e internos, que contrapõe 

pesquisa aplicada (produto) versus pesquisa básica (autocentrada em publicações).  

 

4.1 Projetos de pesquisa destacados e graus de “aplicabilidade” através de uma tipologia 

indutiva 

Este capítulo busca descrever e analisar, de forma exploratória, as informações da 

amostra de 75 projetos que receberam fomento da rede de fomento interno da 

instituição/universidade e, ao mesmo tempo, receberam menção de “destaque” nos relatórios 

publicados no período compreendido entre 2015 e 2018. O material de análise, portanto, 

representa o processo final de filtragem e escolha do comitê de pesquisa. Neste sentido, 

admitimos que estamos refletindo sobre um conjunto limitado de informações e a ideia 

principal do capítulo, acompanhando todo o processo dessa dissertação de refletir sobre os 

conceitos e práticas de pesquisa aplicada, baseia-se na tentativa de ir um pouco além na análise.  

O primeiro ponto a se destacar é a imensa diversidade de projetos englobados no 

guarda-chuva do conceito de pesquisa aplicada. Diversidade de temas, de áreas de pesquisa, de 

métodos empregados e, principalmente – o que chama mais atenção – de produtos ou resultados 

gerados. O desafio, ao deparar-se com este grande volume de “variáveis”, foi tentar reduzir ou 

classificar esta “diversidade” de projetos, tomando como referência o resultado final. De forma 

empírica, e em parte apoiado por sugestões da literatura sobre pesquisa aplicada, foram 

selecionados alguns critérios “avaliativos”.  

Inicialmente notou-se que havia projetos que pareciam ser “mais distantes” do que é 

considerado pesquisa “puramente acadêmica”, voltada para dentro das universidades, e outros 

que pareciam ser o contrário, isto é, pesquisa aplicada. A intenção não era dizer que alguns 

projetos são mais relevantes do que os outros, nem dizer que há um único critério para todos 
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os campos do conhecimento. Na seção 4, por exemplo, será visto que alguns entrevistados 

afirmam que Administração é uma área preponderantemente aplicada. Em outros campos é 

provável que a ideia de aplicação tenha sido construída e “incentivada” ao longo do tempo por 

uma série de processos internos e externos.  

Levando isto em consideração, busca-se reafirmar que não houve a pretensão de 

hierarquizar os projetos segundo o grau de relevância, nem graduar áreas de pesquisa, mas sim 

realizar a identificação na diversidade de projetos contemplados (e tratados como “iguais”) 

alguns critérios que os diferenciassem: interdisciplinaridade e cooperação com outros 

pesquisadores e instituições, a quantidade de campos do conhecimento envolvidos a 

diversidade de desenhos de pesquisa, tipos de produções gerados pela pesquisa (acadêmica ou 

técnica), cooperação com outras instituições/stakeholders externos e não acadêmicos.  

Se não julgou-se a “relevância”, que é muito subjetiva, assumiu-se o risco de 

hierarquizar os projetos pelos resultados apresentados, sugerindo que há “graus de 

aplicabilidade” diferentes dos produtos finais. Como dito anteriormente, parte do problema foi 

resolvido com a ajuda da literatura (por exemplo, a recomendação de “olhar para fora” da 

academia, a necessidade de medir impacto (tão problemático quanto medir relevância), etc.; 

mas também houve a valiosa ajuda nas conversas/entrevistas com os colegas que fazem 

pesquisa aplicada. Existem alguns dilemas conceituais, que serão detalhados na seção 4, sobre 

termos como pesquisa aplicada ou “aplicável”, sobre se o projeto é desenvolvido a partir da 

oferta de financiamento interno ou se o input da demanda/problema concreto é emanado da 

sociedade, para obter-se dois pontos importantes identificados durante a etapa qualitativa.  

A partir desses inputs estabeleceu-se um conjunto de critérios que não é absoluto e nem 

foi saturado na pesquisa ou, dito de outra forma, criou-se uma tipologia dos projetos com a 

seguinte gradação: muito aplicado, aplicado e aplicável (com potencial aplicado). A 

distribuição se deu de acordo com um conjunto de “variáveis”, identificadas pela autora, em 

cada um dos 75 projetos por meio de uma codificação no software Excel (cada variável 

identificada na coluna, e cada linha correspondendo a um projeto ou observação).  

Durante a análise dos projetos, observaram-se que diferentes terminologias para 

descrever “tipos de impactos” produzidos: como sistema de alerta, diagnóstico, avaliação de 

modelo, elaboração de modelo, capacitação, proposição de metodologias, elaboração de 

métodos de avaliação, relatórios temáticos, artigos acadêmicos, publicação de livros, 

sugestões/recomendações para criação de plataformas, ferramenta de monitoração, software 

para análises estatísticas, contribuição técnica-colaborativa, elaboração de índice, base de 
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dados, mapeamento, formulação de referencial teórico, realização de debates e seminários, 

desenvolvimento de métricas para mensuração, relatórios técnicos, diretrizes para análise de 

boas práticas,  matriz para avaliação de impacto, análises de efetividade etc.  

Outra consideração importante é sobre a qualidade dos dados secundários capturados 

nos relatórios da rede de fomento interno da instituição/universidade que, conforme análise da 

pesquisadora são, em parte, limitados. Tal limitação existe, também, em função do não-contato, 

na prática, com os tipos de produções gerados (produtos e artigos e publicações na íntegra) e, 

em alguns casos, da não-informação com clareza do tipo de metodologia utilizada (qualitativa, 

quantitativa, experimento, etc.). Devido a esta dificuldade, ficou decidido deixar para uma pós-

graduação no futuro, esta pretensão de mensurar a frequência das variáveis identificadas como 

importantes, imaginando que por ora isto seja não factível, e optou-se por apontar e descrever 

alguns projetos para ilustrar uma classificação tentativa. 

A coleta de dados foi realizada no repositório da instituição/universidade entre os meses 

de junho e agosto de 2021. Trata-se de informação pública, portanto, não seria necessário 

“anonimizar” título dos projetos, autores e outros dados disponíveis nos relatórios. Mesmo 

assim, a pesquisadora procedeu à supressão dos nomes dos autores, procedendo, apenas, com 

menções às outras informações e adicionando critérios avaliativos derivados da tipologia criada 

para os projetos. São, ao todo, 75 projetos distribuídos em várias áreas do conhecimento que 

cumprem a missão institucional da instituição/universidade de contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico do país por meio de pesquisas inovadoras com elevado 

impacto social.  

Categoria aplicável5  

Um projeto de “Endividamento da nova classe média”, elaborado em colaboração entre 

uma escola a Escola de Direito e um Centro de Pesquisa em Direito e Economia, fez um 

diagnóstico e contribuiu com a formulação de um referencial teórico e a publicação de estudos 

(artigos e livros) sobre o tema superendividamento. Para a pesquisadora, e com base nos dados 

fornecidos no “relatório”, o projeto se enquadraria na categoria “aplicável”, porque promove 

uma discussão teórica importante e aumenta a literatura existente e pode ajudar a responder, 

futuramente, a uma demanda “potencial” da sociedade.    

                                                
5 A classificação é tentativa, e limitada pelas informações constantes nos relatórios. É, portanto, propensa 

a erros... e como havia mencionado antes, não medi a “relevância” dos projetos. Estar na categoria “aplicável” 

não significa que o projeto é menos relevante que os outros.  



 

34 
 

Um projeto de “Gestão de presídios”, elaborado por um Grupo de Economia, é um 

projeto para avaliar modelos de Parceria Público-Privada (PPP) na gestão de Complexo Penal 

que contou com a realização de debate e produção de artigo sobre o assunto, entrevistas com 

representantes do governo do Estado de Minas Gerais, concessionária privada e profissionais 

do ramo. Indiretamente, o projeto responde uma demanda concreta da sociedade sobre 

melhorar a gestão, mas o estudo não trata da inclusão do detento no mercado de trabalho, mas 

diz ser possível indicar empresas para as quais os presos podem prestar serviços. A pesquisa 

tem potencial aplicado e a inclusão de outras instituições/stakeholders seria bem-vinda.  

Um projeto sobre “Varejo e seus impactos para o desenvolvimento social” foi 

desenvolvido por pesquisadores de uma Escola de Administração de Empresas e traz um 

diagnóstico sobre engajamento cidadão e doação para causas ambientais e educacionais em 

ações de micro doação no Varejo. O projeto cria uma classificação interessante de doadores de 

“troco” que guarda relação desde a compra com valor mais alto até o engajamento de doadores. 

É um projeto interessante, que analisa a participação da sociedade em ações coletivas que 

podem aumentar ações sociais e que tem potencial aplicado. O projeto depende de ações mais 

subjetivas como engajamento e, talvez, motivação. No entanto, a pesquisadora reconhece que 

há potencial aplicado se desenvolvida ações para o desenvolvimento social. Observe-se que o 

estudo faz o diagnóstico que se encerra em si mesmo. Ele apresenta resultado que pode ser 

futuramente tornado aplicado por algum agente privado (ou seja, é “aplicável”, mas não 

imediatamente aplicado). 

Um projeto de “Redução da informalidade no Brasil” foi desenvolvido na Escola 

Economia e propõe um desenho de política tributária, testado em situação real, com proposição 

de avaliação de alíquotas tributárias. O estudo correlaciona evasão fiscal à menor visibilidade 

da autoridade fiscal. Uma das proposições, de aplicação imediata, seria a possibilidade de 

inversão das alíquotas entre os setores, ou seja, o mais suscetível à autoridade fiscal teria a 

alíquota maior. Projeto aplicado e com demanda concreta da sociedade, no entanto, sem laços 

criados com stakeholders. 

“Mulheres perdem trabalho após maternidade” é um projeto da Escola de Economia 

que elaborou um diagnóstico sobre licença maternidade e seus efeitos sobre a carreira das 

mulheres. Demonstrou efeito discriminatório sobre as mulheres que têm filhos e impacto na 

carreira. O projeto contou com equipe multidisciplinar e é relevante para uma discussão mais 

ampla que envolve desde a elaboração de questões de política pública, economia etc. No 
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entanto, seu caráter é potencialmente aplicado. Para passar a um outro status, o projeto poderia 

avançar na proposição de leis para evitar estes processos discriminatórios. 

O projeto “ Educação, ciclo de vida e desigualdade de gênero no mercado do trabalho 

formal brasileiro é um projeto em parceria com a Escola Economia que estimou o padrão da 

desigualdade salarial de gênero e elaborou modelo estatístico para avaliar desigualdade salarial 

de gênero no mercado de trabalho formal. Modelo replicável, utiliza dados secundários de boa 

qualidade e possui aplicação potencial.  

Categoria aplicada  

Um Projeto sobre “Supremo” foi desenvolvido pela Escola de Direito, Centro de 

Justiça, e produziu um estudo inédito sobre o STF. O estudo contou com equipe 

multidisciplinar, produziu artigos acadêmicos e relatórios temáticos com monitoramento sobre 

as ações e processos do STF. Projeto tem aplicação imediata e medidas claras de mensuração 

de desempenho institucional. O projeto responde às demandas concretas da sociedade, ainda 

que indiretamente: o monitoramento permite “pressão potencial e indireta” da sociedade, no 

sentido do accountability institucional.   

“De olho no PIB” é um projeto do Instituto Brasileiro que entrega à sociedade um 

indicador mensal do PIB, com série histórica e que utiliza metodologia testada. Trata-se de um 

projeto aplicado, que responde uma demanda concreta da sociedade e engloba vários campos. 

O projeto desenvolveu um produto, um software de monitoramento, com base em análises 

estatísticas. Interessante, observar que a produção de um indicador mensal permite um uso 

consistente de informações atualizadas e que podem orientar os tomadores de decisão privados 

e públicos.  

“Para alocar eficazmente recursos para refeições nas escolas brasileiras” é um projeto 

da Escola Administração, Centro de Estudos Fiscais, que possui equipe multidisciplinar e 

forneceu um diagnóstico do processo orçamentário com proposição de reforma. Envolveu 

cooperação com o Centro de Estudos Fiscais. Destaca os efeitos das distorções do processo e 

destaca a importância de uma reforma orçamentária. Projeto possui métricas claras, tema de 

altíssima relevância, participação de Stakeholders e tem aplicação imediata. 

Um projeto de “Otimização da produção de energia no país” é um projeto desenvolvido 

na Escola de Matemática que olha para o cenário atual, analisa os dados e faz uma proposição 

de um novo software com base em análises de estatística e otimização para gerenciamento 

integrado dos recursos hídricos no Brasil. O projeto possui medidas claras de impacto. 
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E, por último, um projeto de “Conservação da natureza/Amazônia” que é um projeto 

que nasceu na Escola de Economia que analisou a efetividade de políticas de controle de 

desmatamento nas regiões de fronteira da Amazônia. O projeto analisou a efetividade de uma 

política/legislação para evitar desmatamento - Plano de Ação. O Desenho de Pesquisa permitiu 

comparar áreas dos dois lados da fronteira, e com isso permitiu a produção de resultados 

robustos (através de um grupo de controle, o outro lado da fronteira, e o lado de cá sobre 

jurisdição do Plano de Ação). Interessante observar, o método acadêmico robusto utilizado no 

desenho de pesquisa, a relevância do tema e o uso de métricas de mensuração bem definidas. 

O resultado foi a validação da eficiência de uma lei criada em 2006, justificando portanto sua 

continuidade. 

Categoria muito aplicado  

O projeto para “Detectar mais rapidamente a dengue” é um produto da Escola de 

Matemática que procedeu o levantamento de dados epidemiológicos, meteorológicos, de redes 

sociais e análises estatísticas dos dados e criou um sistema alerta sobre dengue, com algumas 

graduações, com relatórios semanais disponibilizados através de site que avalia do risco de 

transmissão da dengue no Estado do Rio de Janeiro. O projeto contou com a cooperação de 

uma Fundação. Considero muito aplicado porque responde a uma demanda concreta e 

“imediata” da sociedade e métricas de mensuração bem definidas. Apresenta, também, um 

produto que responde em “quase tempo real” a um problema de saúde pública. 

Projeto sobre “Legislação brasileira sobre internet” é um projeto da Escola de Direito 

do Rio e Centro de Tecnologia e Sociedade com participação de Stakeholders, através da 

formulação de consulta pública com a sociedade e resultado aplicado ao tratar de proposições 

sobre a Lei Geral de Proteção a Dados com aplicação imediata e de interesse concreto da 

sociedade.  

“O planejamento energético brasileiro” é um projeto de um Centro que discutiu o 

planejamento energético e contou com vários Stakeholders além da publicação do White paper 

“Contribuição para o Planejamento Energético 2050”. Promoveu um debate com a participação 

de executivos da Empresa de Planejamento Energético e de especialistas da academia, 

empresas, entidades ambientais e think tanks. Projeto com aplicação imediata, com proposição 

de White paper e cooperação e troca de ideias com stakeholders.  

“Propostas de grande impacto na renda dos mais pobres'' é um projeto de iniciativa 

social da instituição/universidade que ajudou a desenhar políticas de rendas federais (ex. Bolsa 

escola e Bolsa família) e subnacionais para o RJ e produziu Mapa do fim da fome e fundador 
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do knowledge hub chamado World Without Poverty e de diversos seminários internacionais e 

nacionais. Desenvolveu uma metodologia que avalia os ativos e a renda permanente das 

pessoas, e assim permite dar recursos para quem é pobre e não a quem diz que está pobre. 

Participação de Governos Federais e Estaduais. Projeto aplicado com métricas claras de 

mensuração.  

Projeto de “Controle de mitigação do impacto de grandes investimentos” é um projeto 

de um Grupo de Pesquisa Aplicada em Direitos Humanos que avaliou o impacto de grandes 

empreendimentos e criou matriz detalhada de avaliação de impactos causados por atividades 

empresariais a crianças e adolescentes causados por grandes empreendimentos. O projeto 

contou com a realização de 74 entrevistas com diferentes atores envolvidos - poder público, 

sociedade civil e empresas, dois grupos de trabalho com empresas e oito grupos focais com 

adolescentes moradores nas proximidades dos empreendimentos. Projeto de pesquisa aplicada 

com muito impacto, métricas de mensuração e cooperação com outras instituições e atores.   

“Diretrizes para grandes obras na Amazônia” é um projeto colaborativo que contou com 

a participação da Escola de Administração e Centro de Estudos em Sustentabilidade. Tipo de 

impacto: diretrizes para análise de boas práticas e de recomendações em relação aos temas 

discutidos por seis grupos de trabalho sobre grandes empreendimentos na Amazônia e 

diretrizes para análise de boas práticas e de recomendações em relação aos temas discutidos 

sobre grandes empreendimentos na Amazônia. O projeto realizou a criação de espaços de 

mobilização e articulação, com a participação de quase 350 pessoas representando mais de 130 

instituições entre empresas, setor financeiro, governo e sociedade civil. O projeto contou com 

representatividade de vários Stakeholders, através de equipe multidisciplinar e de aplicação 

imediata.  

Em resumo, esta seção apresentou uma análise tentativa e muito incipiente de lidar com 

a diversidade de projetos classificados como “aplicados”. Neste sentido, com a intenção de 

avançar um pouco mais no campo, foi apresentada uma sugestão de classificação de projetos, 

mas que reconhecidamente, ainda não está plenamente desenvolvida. Há que se perceber que, 

mesmo em se tratando de pesquisa exploratória, foi possível fazer um agrupamento entre os 

projetos e, de forma razoável, eleger alguns critérios avaliativos que representassem o conjunto 

de observações ou variáveis do grupo de projetos.  

De alguma forma, foi possível pensar alguns critérios avaliativos “mais valorizados" e 

que poderiam ajudar a pensar no termo “boas práticas” em pesquisa social aplicada. Fica 

sugerido como critérios principais, a título de conclusão: participação de mais de um 
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coordenador, cooperação com diferentes campos do conhecimento (que veremos mais adiante 

a apresenta um “incentivo negativo” para os pesquisadores), definição do tema não pela oferta 

de financiamento, mas sim pela demanda da sociedade (por exemplo, consulta pública ou 

indiretamente através de entrevistas), cooperação com stakeholders não acadêmicos, sejam 

indivíduos ou instituições.  

E, por fim, no que diz respeito ao produto: Há casos de pesquisas que produzem artigos 

ou publicações que têm, em tese, impacto potencial (isto é, “talvez” produza impacto no futuro) 

– caso sejam adotadas por algum agente privado ou público. Mas são relevantes, no sentido de 

que geram debate e produzem “agenda” pública. Outra categoria aplicada, quase uma zona 

cinzenta, consiste de projetos que produzem dados e informações (séries e relatórios de 

monitoramento) constantes, que parecem produzir “maior aplicabilidade”, maior capacidade 

de pautar o debate público e, mais ainda orientar, as decisões dos agentes públicos e privados: 

por exemplo, monitor do PIB e o projeto sobre o STF que produz "accountability institucional”. 

A autora assume possuir dúvidas sobre a alocação de alguns projetos nessa categoria 

intermediária (e não na classificação seguinte)  

Na categoria muito aplicada, o projeto sobre controle da Dengue talvez seja o exemplo 

mais significativo, pois atende uma demanda concreta e “imediata” da sociedade e métricas de 

mensuração bem definidas que podem ser monitoradas em base constante. Apresenta, portanto, 

um produto que responde em “quase tempo real” a um problema de saúde pública e foi 

disseminado e aplicado em alguns municípios. Há outros casos interessantes, como o feito pela 

Direito Rio, que através de consulta pública – isto é, com inclusão de stakeholders – participou 

diretamente durante o processo de elaboração da LGPD e a regulação sobre a internet. Outro 

caso, foi a participação e “legitimação” de stakeholders na elaboração de um White paper sobre 

planejamento energético. Há, também, o caso do Centro social, cuja produção impactou 

diretamente o desenho de políticas públicas, produzindo informações de forma a tornar seus 

resultados mais eficientes e mesmo ao gerar novas políticas de distribuição de renda.  

 

4.2 As percepções dos pesquisadores sobre o conceito e práticas de “pesquisa aplicada” 

Em primeiro lugar, a análise atenciosa e em profundidade dos projetos aplicados na 

etapa anterior serviu como etapa de preparação e de guia para a elaboração do roteiro para as 

entrevistas qualitativas. Tratou-se também de uma etapa “conceitual”, que serviu para 

compreender que tipo e modalidade de pesquisas estavam englobadas na terminologia  
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“aplicada”, a partir dos projetos destacados pela rede e, adicionalmente, partindo-se da 

consideração de que na literatura não há unanimidade a esse respeito. 

Nesse sentido, a partir da análise de pesquisas de diversas áreas do conhecimento, 

criamos uma classificação que graduava os diversos tipos de pesquisa. O ponto a se destacar 

aqui, é que as pesquisas classificadas como “aplicáveis” eram aquelas que apresentavam um 

perfil mais próximo da lógica de pesquisas de caráter acadêmico. Dito de outra forma, 

produzem um conhecimento sistematizado, cujos resultados podem “potencialmente” ser 

utilizados por algum “interessado”.  Em contraste, a categoria “muito aplicada” indicava a 

relevância de dois critérios (e que a afastavam mais da lógica acadêmica): a capacidade de 

responder a demandas urgentes da sociedade e em diálogo com os stakeholders. Como 

havíamos mencionado, a classificação não tinha nenhuma intenção de fazer um julgamento 

normativo. No entanto, considerávamos que as categorias rotuladas como “aplicável” ou 

“aplicado” produziam resultados de naturezas diferentes.  

A partir dessa constatação, considerando a escassa literatura sobre o tema, esperávamos 

que os docentes tivessem seus próprios conceitos do que é “pesquisa aplicada” e, igualmente, 

que problematizassem esses diferentes modelos – dito de outra forma, que refletissem sobre 

suas práticas. Como veremos ao longo dessa seção, os docentes refletem sobre o tema, mas 

nem todos tem uma percepção conceitual claramente definida. Entendemos que parte do 

dissenso e da imprecisão diz respeito ao fato de que o conceito é atravessado pelo julgamento 

que os docentes fazem sobre os incentivos institucionais que “remuneram” e “premiam” a 

lógica acadêmica. Assim, durante as entrevistas era nítido que alguns manifestavam um 

discurso “racionalizado”, no sentido, de que queriam “passar adiante” suas demandas, isto é, 

apontar pontos positivos, negativos e indicar modificações e adaptações nos processos de 

incentivos à pesquisa aplicada interna – no formato, no financiamento, nos resultados. Isto é, 

os docentes refletiam sobre os incentivos individuais em relação a suas carreiras6.  

Qual o efeito desse comportamento estratégico? O resultado é que os docentes refletem 

mais a respeito dos “incentivos individuais” de carreira e menos sobre “o que é” e sobre “suas 

práticas” de pesquisa aplicada. A título de exemplo, poucos docentes refletiram sobre a 

importância de conectar as pesquisas com o interesse da sociedade e de manter o diálogo 

constante com os stakeholders (observe que isto dialoga com a minha categoria de pesquisa 

                                                
6 Em alguns casos, eu optei por citações longas e que as vezes envolviam outras questões tratadas em 

outras seções. Achei que era uma forma importante não só de registro das demandas, como também 

ilustrativas do processo de reflexão sobre os temas, que se desenvolvem durante a “conversa” 

qualitativa.  
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“muito aplicada”) e de observar que estes interesses não seguem a lógica e o tempo da 

academia, que é de maturação lenta. Um dos docentes, por exemplo, diz claramente que o 

financiamento deve olhar para a demanda, e que os editais não necessariamente fazem isso, 

porque na verdade são alimentados pelo interesse individual dos acadêmicos. Dito de outra 

forma, o financiamento da rede seria uma oferta de pesquisa aplicada gerada internamente. 

Todavia, o caso mais raro é quando os docentes sugerem um “cálculo mais institucional” 

mencionando, por exemplo, a missão da universidade de gerar bens públicos. 

Em resumo, esta seção busca expressar as visões e percepções dos pesquisadores e 

docentes sobre os conceitos e suas experiências práticas no processo de desenvolvimento e 

execução de pesquisas aplicadas, apoiadas no âmbito do edital da rede de fomento interno da 

instituição/universidade7.  

Diferentemente do capítulo anterior, em que se descreveu os dados “objetivos” sobre o 

perfil dos projetos que receberam o fomento da rede interna, e também foram destacados, aqui 

busca-se analisar as percepções dos pesquisadores através de entrevistas em profundidade, por 

meio de uma amostra por conveniência. Os resultados, portanto, devem ser tratados como 

exploratórios, não representando a visão de todos os pesquisadores da instituição.  

As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2021 por meio de plataformas 

virtuais, com duração média de cerca de uma hora. O roteiro de perguntas qualitativas se 

encontra no Anexo 1. Foram entrevistados ao todo 17 pesquisadores e docentes, distribuídos 

pelas seguintes áreas de conhecimento, contemplando as três “categorias: aplicável, aplicada e 

muito aplicada” analisadas na sessão anterior (base de dados dos projetos destacados). 

 

 

Tabela 2 – Area de conhecimento dos entrevistados 

Ciências Sociais 2 

Direito 2 

Administração 5 

Matemática 4 

Economia 4 

 

                                                
7 Uso os termos “rede de fomento interno” e “instituição/universidade” como parte do processo de  

“anonimizar” a pesquisa. Para contextualizar, as entrevistas, e mantendo a regra do anonimato, 

mencionamos somente a área do conhecimento dos pesquisadores. Em casos em que achamos que a 

fala é mais incisiva, aumentamos um pouco mais o cuidado e omitimos a área. 
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A tabela a seguir, fornece indicações anonimizadas sobre os entrevistados e sua 

distribuição equilibrada entre os diversos tipos de cursos. 

 

Tabela 3 – Codificação dos entrevistados 

Área de conhecimento  Codificação  

Ciências Sociais  Relações Internacionais.1 

Ciências Sociais  Relações Internacionais.2 

Direito  Direito.1 

Direito  Direito.2 

Administração  Administração.1 

Administração  Administração.2 

Administração  Administração.3 

Administração  Administração.4 

Administração  Administração.5 

Matemática Matemática.1 

Matemática Matemática.2 

Matemática Matemática.3 

Matemática Matemática.4 

Economia Economia.1 

Economia Economia.2 

Economia Economia.3 

Economia Economia.4 

 

Como havíamos mencionado antes, durante a análise das entrevistas, observou-se que 

há alguns padrões de “incentivos” nas falas dos pesquisadores que se repetem, representado o 

dilema de produzir artigos acadêmicos versus a participação em editais de pesquisa aplicada. 

Este dilema se repete mesmo quando apresentamos perguntas muito diversas e em momentos 

distintos. Em virtude disso, mesmo correndo o risco de repetir argumentos, buscou-se 

apresentar os resultados seguindo a lógica de perguntas do roteiro. Isto mostra, em parte, uma 

lógica centrada na carreira individual acadêmica, porque os incentivos institucionais ou são 

fracos ou são insuficientes para “equilibrar o jogo” – porque a instituição/universidade 

incentiva/fomenta pesquisa aplicada e avalia/premia publicação acadêmica – e dar a devida 

ênfase a outras atividades. Isto será melhor elucidado nas considerações finais.  

 

4.2.1 O que é pesquisa aplicada? 
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Logo no início do roteiro foi perguntado diretamente aos entrevistados como eles 

definiriam o que é pesquisa aplicada8: “Para você, o que significa pesquisa aplicada e quais 

fatores devem ser considerados para uma pesquisa ser encaixada neste conceito?” Em cerca de 

metade dos casos, os entrevistados problematizaram o conceito, parte deles indicando não 

haver consenso entre os colegas de profissão. Um entrevistado disse que é um conceito 

induzido9 pela Instituição/universidade a qual pertence, com referência ao lançamento dos 

editais anuais de financiamento internos. 

 Em dois casos, foram citadas a influência das agências externas que medem o 

desempenho acadêmico. Em um caso, para indicar que a própria área é classificada como 

aplicada (ciências sociais aplicadas), mas em outro, o entrevistado queixou-se de certa 

confusão quando “você acaba desvalorizando muito a pesquisa aplicada em favor da pesquisa 

pura” (Matemática.1)10. Outra parte dos entrevistados mencionou o que entendiam por pesquisa 

aplicada mas, ao mesmo tempo, ressaltaram que refletiam suas opiniões naquele momento. 

A dicotomia abstração/teoria versus aplicação prática (o diálogo com problemas 

imediatos da sociedade) é um dos temas mais mencionados e várias vezes pelos entrevistados11. 

São dois pontos importantes a se destacar: 1) a oposição teoria ou pesquisa básica ou 

“puramente especulativa” versus pesquisa aplicada ou caráter prático e 2) a identificação a 

quem se dirige este tipo de pesquisa, se orientado às necessidades da sociedade ou se 

alimentado pela lógica acadêmica.  

“Então o que eu acho que a [instituição/universidade] quer dizer com pesquisa 

aplicada são pesquisas que enderecem direta ou indiretamente problemas relevantes 

para o país (...), mas são problemas concretos (...) seria o contrário de uma 

pesquisa puramente especulativa sobre algum assunto que não tem uma aplicação 

prática imediata”. (Administração.1)12 

 

“A razão de usar o termo pesquisa aplicada era sinalizar que se tratava de pesquisa 

empírica diferentemente de pesquisa teórica (...), que era para sinalizar que se 

tratava de uma pesquisa mais atenta a problemas relevantes da sociedade. (...) mas 

                                                
8 Embora eu mencione, eventualmente, quantos entrevistados mencionaram algum tema, isto não tem 

“significância estatística”. É, portanto, apenas uma forma de ilustrar, indiretamente, a sua frequência na amostra 

por conveniência. Como se sabe, a pesquisa qualitativa tem um caráter exploratório. 
9 Para evitar excesso de aspas no texto, palavras isoladas citadas pelos entrevistados serão 

marcadas em itálico. 
10 Para garantir o anonimato, mas permitir alguma forma de contextualização que “quem fala”, optou-se 

por mencionar somente a área/unidade do entrevistado na instituição/universidade. 
11 Será usado, daqui em diante, "entrevistado" ou “entrevistados”, sem diferenciar gênero, para todos(as), 

como outra forma de manter o anonimato. 
12 Foram grifadas em negrito partes das falas, com intuito de ressaltar os principais pontos destas.. É 

quase como se fosse um processo inicial do procedimento de codificação dos trechos (o que ajudou a autora em 

sua reflexão e análise). Ou seja, é uma forma de reduzir o volume de informações e de diminuir os ruídos... São 

dois procedimentos: encontrar citações relevantes de diferentes falas e dentro delas o que é relevante (e que inclui 

algo que outros não mencionaram também). 
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aquela que se informa dos problemas de pesquisa não da teoria, não da literatura 

[acadêmica] sobre o assunto, mas principalmente da sociedade. Então existem 

conceitos múltiplos na instituição e dentro da minha escola.” (Direito.1) 

 

Embora não seja possível detalhar aqui, a discussão por parte de cada um dos 

entrevistados apresenta muitas nuances, inclusive sobre a dicotomia ou oposição apresentada. 

Um professor de Relações Internacionais, assim sintetiza a questão: “O conceito de pesquisa 

aplicada é um conceito que é muito difícil de operacionalizar, porque você tem pesquisa 

básica científica que tem muitas aplicações, por exemplo, a química. É pesquisa aplicada? É 

pesquisa aplicada, mas é ciência básica também.”  

Por sua vez, na citação a seguir, diz-se que a divulgação de pesquisas “acadêmicas”, 

por meio da comunicação com a sociedade/imprensa, pode impactar as opções disponíveis aos 

tomadores de decisão, que como salientam vários pesquisadores, e não se restringe ao setor 

público, mas envolveria ONGs, empresas, etc. Ou seja, a “implicação dos resultados” se faz 

indiretamente, nesse caso, através ou por meio da divulgação. 

“Em ciências sociais isso é muito mais complicado porque quando alguém fala 

pesquisa aplicada eu entendo como pesquisa que tem impacto real sobre a 

condução de políticas públicas. Acho que é isso que a [instituição/universidade] 

quer dizer. Só que isso gera um problema que é o seguinte: quem sabe fazer pesquisa, 

que são os acadêmicos, geralmente não sabe comunicar os resultados dessa pesquisa 

para quem faz política pública... Marcelo Néri (...) é um cara que faz pesquisa 

acadêmica, que publica ela no mais alto nível e que de quebra sabe comunicar dessa 

pesquisa e as implicações dos resultados da pesquisa dele para os tomadores de 

decisão de política pública.”  (Relações Internacionais.1) 

 

Ao mesmo tempo, em vários casos, é perceptível a menção a outras questões que 

ajudariam a suavizar a dicotomia, entendendo, como de costume ocorre em pesquisas 

qualitativas, que os entrevistados constroem parte das definições durante o processo de 

entrevista. A indefinição do conceito ajuda a corroborar esta perspectiva.   

Pois bem, um dos entrevistados menciona que especificamente no campo da 

administração há uma sinergia entre o que é produzido no campo acadêmico, por exemplo 

através da avaliação de desempenho no setor público, e a própria evolução da disciplina. Nesse 

sentido, teoria e prática seriam uma coisa única e caminhariam historicamente juntas. Em outro 

caso, indica-se que parte dos professores têm a preocupação de que o trabalho acadêmico 

extrapole a “bolha” interna da universidade e da lógica das “citações” e do mérito acadêmico, 

com a menção aos seguintes termos: relevância, aplicado, impacto concreto, mensurável, 

utilidade. Em resumo “eu penso numa definição melhor (...) então acho que essa pesquisa tenha 

um impacto mensurável real para além do mundo acadêmico.” (Relações Internacionais.2) 
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“A definição eu acho que isso (...) que é uma coisa muito viva também, porque é 

como se nós estivéssemos num contexto acadêmico, mas a gente claramente quer 

que aquilo tenha relevância para atores fora da nossa bolha acadêmica, né? Que 

isso possa ser aplicado, ou seja, que o conhecimento possa informar tomadores de 

decisão, que possa ter um impacto concreto além do acadêmico. Quando eu digo além 

do acadêmico, acho que são acima de tudo as citações. O uso disso num outro 

contexto acadêmico, por exemplo, numa aula. Então... quando alguém me diga... é o 

seu artigo que estou usando nessa aula? Isso é uma forma de utilização do teu livro 

na minha tese, então eu sinto que tem utilidade dentro da área e fora da área seria ter 

de maneira mensurável uma utilidade para tomadores de decisão quer seja na 

sociedade civil, quer seja no setor privado ou no setor público” (Relações 

Internacionais.2) 

 

Obviamente, que a pesquisa aplicada (ou empírica) não elimina a participação, a 

utilidade e a relevância das formalidades e modos de fazer acadêmicos e da importância da 

teoria. O treinamento acadêmico, para ser exemplificado, implica em ter formação adequada 

para escolher quais métodos são mais adequados para tratar determinada pergunta. 

“Essa pergunta é relevante e os dados estão disponíveis? Qual a melhor ferramenta 

e qual o melhor método? Seja estatística, como método matemático, para responder 

essa pergunta que é em geral uma pergunta de relevância para a sociedade... essa 

pergunta é relevante e os dados estão disponíveis? Qual a melhor ferramenta e qual 

o melhor método? Seja estatística, como método matemático, para responder essa 

pergunta que é em geral uma pergunta de relevância para a sociedade.... mas esse 

seria o norte da pesquisa empírica, no meu entender” (Economia.1) 

 

Um aspecto interessante, que apareceu entre os professores de Matemática, e em um da 

Administração, foi a defesa da ideia de “pesquisa aplicável”, que embora “potencialmente 

aplicada” não tem um retorno imediato (embora possa ter no futuro). “É eu acho que para mim 

eu gosto mais de usar o termo de pesquisa aplicável, não aplicada, ou seja que ela tem o 

potencial de ser aplicada.” (Administração.2). No entanto, na primeira citação a seguir, a ideia 

é restrita à produção acadêmica, enquanto nos outros dois está relacionada à interação com 

outros atores da sociedade e também a diferenciação se é aplicável de forma direta ou indireta. 

“Tem a matemática completamente abstrata e a matemática aplicável que tem 

inspiração em algum momento mas, que de fato, não é aplicada no sentido você não 

vê na área de aplicação tendo um retorno, mas esta é a minha interpretação, tá?! É 

uma via de mão única no sentido de que a matemática aplicável – vou pegar este 

nome – ela olha para o problema puxa pra matemática e desenvolve a matemática e 

não entrega nada de volta.... [Esses trabalhos são meio que validados pela 

comunidade acadêmica]. De uma outra forma o que eu acho que é ciência aplicável, 

(...) olha para um problema – olha pra área fim – traz a inspiração e desenvolve a 

sua área como principal proposta no projeto... Na pesquisa aplicada é uma pesquisa 

de mão dupla porque as duas áreas se beneficiam, o que é muito difícil conseguir” 

(Matemática.1) 

 

“Então você pode publicar um artigo acadêmico (...) Ele vai publicar, vai ser 

publicado no jornal, mas ele tem um potencial aplicável porque você pode também 

apresentar esses resultados num Congresso e as pessoas acharem interessante e 

aplicar isso nas suas empresas. Isso é um exemplo e ela tem um potencial de 
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aplicação prática que em organizações outras que o mundo acadêmico, sejam elas 

privadas, governos e organizações não governamentais etc.” (Administração.2) 

 

“O termo pesquisa aplicada, quero apenas dizer que a pesquisa não é tão abstrata 

como tipicamente é na matemática pura, mas na minha na minha formação, na minha 

opinião profissional, sendo um profissional híbrido das áreas das ciências naturais da 

matemática, eu defino pesquisa aplicada como uma pesquisa que tem um impacto 

na sociedade de uma maneira direta. Você pode ter pesquisas que são aplicáveis 

ou seja, que tem assuntos que interessam a algum aspecto mais direto da sociedade, 

mas na pesquisa aplicada é aquela que de fato consegue dialogar com uma 

demanda da sociedade, seja através de tecnologia, seja através de conhecimento e 

entregar um valor diretamente. Esse é meu conceito de pesquisa aplicada.” 

(Matemática.2) 

 

Por fim, um dos pesquisadores, na contramão do que disseram os outros entrevistados, 

apresentou uma visão mais restritiva do uso do termo pesquisa aplicada ao chamar atenção para 

a diferenciação entre pesquisa, como algo diferente de consultoria. E as restrições são: não 

envolve pagamento e a validação é feita por pares seguindo a lógica acadêmica. Interessante, 

seria possível sugerir, que aqui o elo com a sociedade se restringiria a receber os resultados... 

 
“Pesquisa é pesquisa e tem que ser publicada. Tudo que é feito mediante 

pagamento é consultoria. É isso! Qualquer coisa que a avaliação da pesquisa, a 

validação não seja feita através de pares, através de parecer... você submete para 

revistas acadêmicas que vão ter pareceristas, que são anônimos, pessoas da área 

avaliando sua pesquisa, eu acho que qualquer outra avaliação que não seja dessa, 

não é pesquisa.” (Economia.2) 

 

4.2.2. Critérios de boas práticas em pesquisa aplicada 

Pediu-se aos respondentes que, a partir da sua experiência, apontassem quais critérios 

seriam imprescindíveis para definir boas práticas em pesquisa aplicada. Alguns padrões 

surgiram nas respostas a essa questão. Em primeiro lugar, vários pesquisadores elencaram 

alguns critérios, sendo que em parte dos casos mantém-se o tensionamento sobre o status 

próprio da pesquisa aplicada em relação à pesquisa acadêmica. Em segundo lugar, a partir da 

definição do que seriam boas práticas, parte dos pesquisadores reorienta ou muda a discussão 

para os incentivos positivos e negativos do “ambiente institucional”.  

Começando pelo primeiro ponto, um pesquisador da Administração, por exemplo, 

enfatiza que a partir da formação acadêmica, da atualização nos “melhores métodos” e na 

produção de conhecimento sistematizado, produz-se um resultado superior àquele baseado na 

intuição que guia os gestores públicos. A devolução do benefício à sociedade, parte integrante 

do conceito de pesquisa aplicada para alguns dos entrevistados, também é mencionada, mas 

em um caso específico, chama-se a atenção de que o resultado final deve ajudar a evoluir 

também o campo acadêmico (Matemática.2).  
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O acadêmico como alicerce, como base, segue orientando as discussões, quando outro 

pesquisador da Administração menciona que as boas práticas seriam válidas para ambos os 

campos, acadêmico e aplicado (em outro momento, enfatiza a importância da revisão por pares, 

como forma de validação acadêmica). “Mas assim, eu não sei se existe um manual de boas 

práticas de pesquisa porque tudo isso que eu falei vale para pesquisa, qualquer pesquisa né?! 

Aplicado ou não” (Administração.1). E quais seriam os critérios? O entrevistado menciona que, 

“do ponto de vista interno da pesquisa”, são a publicidade, a possibilidade de replicar a 

pesquisa e a preocupação com a ética no processo de interação com seres humanos – que 

envolve o cuidado no sigilo dos dados (alguns de caráter sensível). Ao mesmo tempo, 

reconhece que há uma “variabilidade enorme entre as áreas” que obviamente afetam esses 

critérios.   

“Dessa variedade de pesquisa em gente que trabalha com mais dado quantitativo 

como eu da economia, mas tem pessoal [das ciências sociais] que faz muita coisa de 

história oral e muita outra coisa nessa linha e tem o pessoal (...) que faz umas coisas 

mais participativas e são pesquisas bem diferentes né, então a gente deveria ter acho 

que algum tipo de organismo que tivesse (...) algum representante das diferentes 

escolas...” (Administração.1) 

 

Relevância do tema e avaliação de impacto, embora este último seja considerado difícil 

de mensurar, e replicabilidade para garantir a confiança nos resultados e rigor teórico são outros 

critérios citados. O caráter público da pesquisa é outro item que aparece com constância - e que 

se diferencia da apropriação privada quando se opta por consultoria. Como já havia sido 

mencionado antes, a interação com stakeholders é outro critério frequentemente mencionado e 

para um dos entrevistados isto implica não só a formulação da pergunta, mas também no timing 

de apresentação dos resultados e informações que afetam sua utilidade para a sociedade.   

 

 “Eu acho que o primeiro é fazer um julgamento da qualidade da pesquisa em si. 

Independente se ela é mais aplicável ou menos aplicável, é... o rigor teórico 

sobretudo metodológico da pesquisa. então se ela é aplicada, se ela é puramente 

acadêmica. Isso o rigor da qualidade da pesquisa é fundamental. (...) Eu acho que o 

primeiro é fazer um julgamento da qualidade da pesquisa em si. Independente se 

ela é mais aplicável ou menos aplicável (...) O segundo aí por estar falando de 

pesquisa aplicada ou quão aplicável, questionando qual o potencial realmente de 

aplicabilidade dessa pesquisa. É que é um julgamento aí também um pouco mais 

subjetivo mas que dá para claramente tirar algumas conclusões. (...) E o terceiro é que 

ele seja pesquisa. Ele não seja consultoria. Então são esses 3 pilares. O rigor teórico 

metodológico né e o acesso aos dados da qualidade da pesquisa, o segundo é o quão 

aplicável ela é, e o terceiro que ela é pesquisa que ela não é uma consultoria que 

você vai fazer para uma empresa que vai deixar esses dados privados sobre o 

controle da empresa que você não pode ter acesso.” (Administração.2) 

 

“O primeiro critério é definir o que é o conceito de pesquisa aplicada. Desses que eu 

mencionei, o que me parece fazer mais sentido e ter alguma utilidade é o conceito de 

que pesquisa aplicada é uma pesquisa cuja pergunta foi definida e com uma 
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influência muito forte,  e não influencia zero da literatura, mas com uma 

influência muito mais forte de sinalizações diretas da sociedade (ONGs, de órgãos 

governamentais, de órgãos públicos) sobre o que precisa ser respondido e assim por 

diante à sociedade civil e se esse é o conceito então (...) critérios relevantes para boas 

práticas em pesquisa aplicada. Na própria definição/identificação das perguntas então 

como é que estás fazendo isso, quem está ouvindo? Quais critérios relacionados a 

dimensionamento da demanda o que significa não só o tamanho do projeto, mas 

tempo de duração porque eu posso estar ouvindo a sociedade civil para formular a 

minha pergunta mas a sociedade civil formulou uma pergunta que precisa ser 

respondida daqui a 6 meses e se eu for um projeto de pesquisa aplicada que durar 3 

anos?” (Direito.1) 

 

A pergunta sobre boas práticas fez com que os pesquisadores refletissem sobre os 

incentivos institucionais de progressão na carreira e, também, na validade do tipo de pesquisa 

aplicada que é considerada adequada - com lastro acadêmico e que produza evolução do 

conhecimento no campo. Ao mesmo tempo, um dos entrevistados reconheceu que há uma 

lógica própria do mundo acadêmico, que se baseia no treinamento em questões “específicas” e 

que faz com que os pesquisadores não estejam acostumados a “olhar um pouco além”.   

Adicionalmente, outro tópico guarda-chuva é que os pesquisadores indicaram os 

conflitos e tensões entre as lógicas acadêmica e de pesquisa aplicada, por um lado, e entre 

pesquisadores e o “ambiente institucional” por outro. “Eu imagino que as boas práticas do 

ponto de vista de quem está fomentando ou apoiando, como caso da [Instituição/universidade], 

talvez não sejam as mesmas do ponto de vista do pesquisador, né?” [Omitir área13]. Em outro 

caso, o entrevistado se queixou do estímulo [omitir escola] a captação de projetos 

financeiramente vultuosos, sem preocupação com a qualidade. 

Apesar de reconhecidos os avanços produzidos pela e na instituição, um dos 

pesquisadores relata a necessidade de maior apoio na prospecção de projetos e de apoio na 

parte de infraestrutura – contabilidade, prestação de contas, melhor provisão de TI e estrutura 

de proteção de dados – e, adicionalmente, na questão de “processos”. A ideia de “processo” 

envolve uma gama diferente de temas, e um dos pesquisadores afirma que deveria ser criada 

uma “arquitetura” bem definida e padronizada que auxilie o processo de pesquisa em suas 

dimensões mais burocráticas, e não relacionados à pesquisa em si. E isto afetaria as boas 

práticas porque diz respeito às preocupações com o processo de pesquisa, desde a obtenção de 

financiamentos, até a questão com o sigilo dos dados. 

 

                                                
13 Como alguns desses relatos indicam uma instância mais crítica, achei melhor reforçar o cuidado com 

o anonimato. 



 

48 
 

“(...) muitas universidades no exterior tem uma força, um papel muito mais forte na 

prospecção, no apoio a solicitação de financiamento externo, na facilitação de 

uma série de infraestruturas. Então, por exemplo, a gente tem uma sala de sigilo, a 

gente ter uma TIC mais ágil para parte da pesquisa evitaria que cada pesquisador 

tenha que ter sua própria infraestrutura. Entendeu? Isso facilitaria muito conseguir 

certos dados que são úteis para pesquisa aplicada. Eu acho que a gente ter mais 

prospecção até de convênios com órgãos públicos principalmente e não deixar isso 

a cargo de cada pesquisador também.” [Omitir área] 

 

“Não apoio em termos de dinheiro, mas apoio de contabilidade, prestação de 

contas, tudo isso que cada projeto tem que tocar. As controladorias, as escolas têm 

um papel muito variado. Algumas são mais ajudam mais outras ajudam menos...” 

[Omitir área] 

“As autorizações, tudo isso é tudo muito meio obscuro na instituição/universidade. 

Essas coisas vão acontecendo você vai, fala com um e fala com o outro e vai 

resolvendo, mas não tem os processos claramente definidos eu acho.” [Omitir área] 

 

“Com o cuidado dos dados né, que pesquisador acaba sendo individualmente 

responsável assina os termos de compromisso, consegue os dados, e aí você é dono 

daquele dado e você tem isso gera alguns problemas gera uma série de preocupações 

que você tem que ter a mais com o dado, então ter uma maneira...” [Omitir área] 

 

Parte do diagnóstico é de que os pesquisadores não têm representação, não são 

consultados e não geram inputs nos “processos internos”. As decisões, feitas por “não iguais” 

ou pessoas indicadas, inclusive de perfil não acadêmico, geraria insegurança, isolamento entre 

os pesquisadores (e não colaboração), confusão na aplicação de regras de compliance – 

apontado como práticas ou setores que aplicam regras que não distinguem os diferentes tipos 

de pesquisa – e que prejudicam a execução ou inviabilizam pesquisas. 

 

“(...) assim não acontece se você não ligar, ligar, ligar ou encher o saco, catar onde tá 

não acontece. Então eu acho que a gente tem um problema. E o que eu vou dizer, do 

ponto de vista da estrutura institucional da instituição/universidade. O fato de os 

pesquisadores que farão pesquisa, fazerem todas as atividades comerciais que não 

são pesquisa, e isso em geralmente atrapalha a pesquisa porque é muitas regras 

são feitas de compliance e de dados e se aplicam a dados comerciais, mas não se 

aplicariam necessariamente da mesma forma em dados de pesquisa. Então muitas 

vezes se o seu trabalho de pesquisa acaba avaliado por pessoas que às vezes que 

não estão na posição equivalente das tuas, mas por pessoas que não se preocupam 

tanto com a distinção entre pesquisa e aí começa a jogar tudo na vala comum do 

tratamento de dados e do tratamento de compliance de atividades comerciais e 

aí em embarreira. Então assim, o problema mais comum que você vai ver 

pesquisador na instituição/universidade dizer cara, embarreiraram meu negócio 

porque alguém que não entende nada de pesquisa achou que não devia 

acontecer. Então, o fato de a gente não ter um corpo, digo, o fato da pesquisa 

instituição/universidade não está sob pesquisadores, de ter um conselho de pesquisa 

que não é formato por pesquisadores ativos (...) tá e tem gente de fora que é 

pesquisador tem umas pessoas indicados pela [alta hierarquia], mas não são 

pesquisadores ativos.” [Omitir área] 

 

“Então não tem um conselho, não tem uma comissão tem nada disso de pesquisadores 

ativos então o interesse dos pesquisadores não é um levado em conta muitas vezes 

na hora de montar os processos. E eu acho que isso... as pessoas perguntam para a 

gente se pergunta muitas vezes o que vai ser feito e as regras aparecem às vezes e 
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causam certa estranheza porque não seriam isso é que os pesquisadores 

conjuntamente diriam.” [Omitir área] 

 

“A criação dos critérios deveria ser eu acho que por gente que entende que trabalha 

com pesquisa e a gente tem uma variedade grande de pesquisas sendo feitas (...), eu 

teria que ter um pouco de representação(...).” [Omitir área] 

“(...) a gente é trabalha de forma muito atomizada né gente tem muito pouca coisa 

comum eu acho que a gente tem muito pouca coisa comum em parte pelo medo de 

todos os pesquisadores que a burocracia vai tomar conta, porque eles não têm 

nenhum input a gente não dá input nesse processo.” [Omitir área] 

 

“Deveria ter algum mecanismo participativo da comunidade de pesquisadores eu 

acho. Mesmo boas ideias que não estejam supervisionando mas que não tenha 

nenhum tipo de input institucional, ter um lugar, um conselho e uma comissão de 

pessoas que fazem pesquisa.” [Omitir área] 

 

Há, portanto, a percepção de imposição de regras burocráticas e validação de processos 

por indivíduos “alheios” que não participam diretamente da pesquisa. Embora não declarem 

diretamente, são vários os alvos das queixas englobados nesta ideia genérica de “processo”: 

normas internas de compliance, financiador da pesquisa, os que decidem a formatação do 

“conselho de pesquisa”.  

Há dois casos que parecem ilustrar este estranhamento ou não participação dos 

pesquisadores. Por exemplo, no julgamento do que pode ser validado como resultado final em 

pesquisa aplicada, um dos professores se queixa de que deveria haver maior flexibilidade na 

definição “sobre o que é o produto”. Considera-se que deveria haver uma maior aceitação de 

“risco”, maior flexibilidade ou uma tolerância maior na apresentação dos resultados/produtos 

da pesquisa. 

“Porque eu acho que a tolerância com o risco, não o risco de implementar um 

projeto errado, mas de propor um projeto errado tem que ser um pouco maior do 

que de um projeto acadêmico. Assim... a gente tenta inovar bem pouco sabe... é 

tipo dizer o último livro sobre tal sobre não sei o papel do Brasil na Guerra Fria. Então 

eu vou me basear nisso, mas eu vou fazer um pequeno ajuste porque agora a gente 

recebeu mais uns documentos então posso fazer uma pequena melhora, mas é o 

projeto de pesquisa aplicada, acho, que não necessariamente funciona assim e aí é 

preciso ter um ambiente institucional.” (Relações Internacionais.2) 

 

“Eu tive fomento de outros órgãos mais focados em pesquisa acadêmica que 

questionam menos o produto final, mais flexíveis em relação à essa incerteza 

sobre o que sai o que não sai de cada projeto” (Economia.3) 

 

Por fim, os pesquisadores manifestam preocupação com os estímulos contraditórios 

entre progredir na carreira – definido por critérios tanto internos, quanto de agências externas 

– e as ações de fundraising ou naquelas que produzem impactos em políticas públicas. Um dos 

pesquisadores aconselha que é melhor publicar em periódicos de “primeira linha” e usar o 

prestígio decorrente para alavancar impacto no futuro. Em suas palavras, você deve publicar 

para “ser promovido” e derivar isto futuramente em influência nas políticas públicas.  
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Adicionalmente, nos casos em que se leva adiante pesquisa aplicada em cooperação 

com outras unidades/instituições de diferentes áreas, e tenta-se aproveitar os resultados para 

publicação, o problema permanece: Vai publicar em qual área? A questão dos incentivos 

contraditórios permanece. 

 

“Como eu estava falando, eu tenho uma atenção para quem? Para o acadêmico que faz pesquisa 

aplicada porque a nossa promoção na carreira depende do nosso prestígio Internacional. Não 

depende de você fazer fundraising, mas depende de você emplacar boas publicações. E o que 

as publicações acadêmicas internacionais pedem? Não é trabalho aplicado à política pública! É 

avançar o conhecimento acadêmico sobre o tema, então por um lado o profissional acadêmico 

quer ter e você precisa satisfazer isso. A pesquisa aplicada empurra você para ir para outra 

direção que a direção de você trazer dinheiro, e de você gerar e rodar uma máquina com muitos 

projetos ao mesmo tempo capazes de influenciar o debate público, só que a lógica de influenciar 

o debate público não tem nada a ver com a lógica dos periódicos então o que que eu acho que 

é uma boa prática hoje?” [Relações Internacionais.1] 

 

“Então..  a minha dica hoje é: foque em conseguir publicar sua pesquisa nos melhores periódicos 

internacionais com revisão de pares e o resultado disso depois você transforma. Não começa 

tentando influenciar a política pública porque isso vai ter um custo muito alto para sua carreira e 

para sua projeção Internacional. Pode até ser bom para você ter uma projeção política, tipo Marcelo 

Néri virou Ministro, mas de 100 professores que a gente tem quantos têm capacidade de virar 

ministro é um! Entendeu?” [Relações Internacionais.1] 

 

4.2.3 Dificuldades no desenvolvimento de pesquisa aplicada 

A principal dificuldade na realização de pesquisa aplicada, segundo parte dos 

pesquisadores, refere-se ao “olhar para fora”, isto é, lidar com os anseios, receios e demandas 

da sociedade. Segundo um dos pesquisadores de Relações Internacionais, há um descompasso 

entre os incentivos da academia e da “sociedade”, sejam eles gestores privados ou públicos. 

Em termos gerais, e isto já havia mencionado em seção anterior, isto envolve lidar com “a 

demanda” e suas diferentes urgências na apresentação de resultados - e envolvem soluções de 

problemas que evoluem em ritmo muito diferente do ciclo acadêmico. Tempo, então, é um dos 

fatores.  

 

“Depende de cada caso. Para pesquisa social, são duas coisas: um é tempo. 

Principalmente para fazer trabalho de alto nível, você precisa de tempo. Você 

escreve o artigo numa primeira versão, você apresenta, você pega feedback, você 

melhora, você submete para as revistas, recebe parecer. É um processo que leva anos 

em economia e para você fazer isso precisa de tempo, tanto de tempo no dia a dia, 

semana a semana, semestre etc., tanto de tempo que você tem que ter uma 

compreensão de que o projeto não será avaliado em um ciclo de vida de 1 ano. 

Ele tem o ciclo de vida de 3, 4, 5 anos porque a avaliação última do projeto é se foi 

publicado ou não. Entendo que existem outros tipos de produtos aplicados como 

pareceres para discutir discussões legais, normas, regulações etc., mas aí não é 

pesquisa acadêmica. Aí é outra coisa. São trabalhos focados para plus ou para 

entidades privadas, mas para o acadêmico eu acho que o principal é isso.” 

(Economia.2) 

 

“Porque muitas vezes essa avaliação era feita pela própria entidade da sociedade 

civil, né, então a entidade pode ser, por exemplo, um órgão da imprensa que disse 
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isso aqui é um problema relevante, (...) mas só que é relevante para a sociedade e 

seria muito importante se a academia pudesse respondê-lo até a semana que vem 
e muitas vezes eu busquei responder essa pergunta e foi respondida de maneira 

criteriosa e não era feita pela literatura. Posteriormente, como na pesquisa 

acadêmica geralmente acontece, tu está fazendo uma dissertação agora e está 

respondendo um problema de pesquisa nessa dissertação e vai submeter essa 

dissertação à uma banca composta por acadêmicos. Bem... essa pergunta em última 

análise vai estar disponível e daqui a 5-6 anos, pessoas da academia podem ler o 

trabalho acadêmico e avaliar se foi bem respondido à pergunta.” (Direito.1) 

 

“(...) essa questão temporal que é a pesquisa leva tempo e o mercado privado, 

parceiros privados ao governo querem respostas mais imediatas então por 

exemplo agora na questão da covid isso ficou ainda mais saliente né, precisava de 

respostas imediata o que fazer quando fazer se vai usar máscaras, se não vai usar 

máscara. Quando faz e quando não faz. (...) isso leva 2 anos ela [a pesquisa] é 

aplicável, ela é super aplicável mas o tempo passou.” (Administração.2) 

 

O outro, recorrentemente citado, é o acesso a dados e informações. Alguns dados são 

sensíveis, apresentam riscos de resultados não esperados para as organizações que as 

financiam, ou mesmo resultam em conflitos de interesse quando os resultados são negativos. 

Outro ponto é que a pesquisa pode entrar em rota de colisão com a lógica de “publicização” 

dos resultados - que como vimos anteriormente, orienta a lógica da consultoria com a 

apropriação restrita dos resultados. E aqui novamente, tornar os dados públicos tem um 

significado adicional aos pesquisadores: permitir a publicação acadêmica em periódicos...  

A burocracia na obtenção dos dados, por sua vez, teria como efeito um desestímulo na 

busca por determinados tipos de pesquisa aplicada, aqueles que exigem o uso de “dados 

administrativos”, porque, obviamente, envolvem dados sensíveis. O trabalho envolvido pode 

ser até maior do que o gasto na própria pesquisa, levando a desistência ou ao uso de dados de 

pior qualidade.  

 

“Em geral pesquisa aplicáveis e para elas se tornarem bem aplicáveis você precisa de 

parceiros. Muitas vezes precisa de parceiros da iniciativa privada do governo 

para tornar ela bem aplicável. E essas parcerias não são fáceis. Porque os 

incentivos não estão bem alinhados, porque você quer tornar dados públicos e o 

parceiro não quer porque o parceiro tem pressa e a pesquisa leva tempo. Então tem 

esses aspectos eu acho que sobretudo sobre a publicidade dos dados e sobre o 

tempo de espera é que acabam gerando algumas dificuldades em estabelecer, em 

fazer pesquisa aplicada. O terceiro elemento é que somos pesquisadores então 

também queremos que essas pesquisas elas sejam publicadas em periódicos de 

prestígio. (...) sobre o ponto de vista conceitual, ela não contribui muito para os 

principais journals e aí você tem uma dificuldade em publicar nos principais 

journals. Então você tem esses 3 aspectos que podem ser levados em consideração. 

o primeiro é ter uma pesquisa em que você consegue ao mesmo tempo ter um 

interesse da comunidade em geral e o interesse da academia.” (Administração.2) 

 

“Por causa do tipo de pesquisa que eu fazia, era acesso a dados. Isso para outras 

pessoas, dependendo do tipo de pesquisa, pode não ser algo relevante, mas para mim 

era relevante como fazendo projeto de pesquisa aplicada. De novo seguindo aquele 

conceito que eu falei que pode ser útil. A pessoa tem uma certa liberdade em relação 
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a escolher dentre aquelas perguntas de pesquisa que se encontram na literatura, 

aquelas perguntas que são viáveis de serem respondidas. Às vezes tem uma pergunta 

que a literatura está dizendo que é muito relevante, mas ainda não existem dados ou 

maneiras de respondê-la quando se trata de pesquisa aplicada. (...) demanda feita 

pela sociedade não admite variação, ela não admite escolha, então essa que eu 

tinha mencionado antes a gente teve que fazer em 2 semanas porque a gente não tinha 

escolha em relação a como responder a gente também não tinha escolha em relação 

ao quando e foram questões que foram impostas.  Era algo obrigatório, um dado 

específico de uma base específica. Isso geralmente é mais difícil, eu diria, em parte 

também porque a maioria das vezes quando a sociedade está trazendo uma demanda 

de um problema de pesquisa é um problema cuja resposta não é teórica e sim 

empírica”. (Direito.1) 

 

“Acho que seria um estudo muito esclarecedor só que a gente não consegue os dados 

nas prefeituras, por exemplo, na Secretaria de saúde, enfim... As operadoras de 

telefonia celular todas elas têm receio, mas eu acho que a gente consegue até 

compreender, né?  Talvez seja um pouco de exagero meu mas, muitas vezes, por 

causa desse receio eu não vou dizer má vontade, mas vem junto um pouco de 

acomodação, tipo: olha... poxa... é melhor não mexer com isso não! Então vamos 

deixar para lá... vai me dar trabalho também... Então eu acho que a obtenção dos 

dados é um fator crítico e, às vezes, a gente tem uma boa ideia e não consegue os 

dados para poder validar aquilo.” (Matemática.3) 

 

“Outro ponto é muito difícil acesso aos dados para responder as perguntas que 

a gente tem. Tem perguntas que são muito pontuais para esconder elas envolvem 

três. Para dar um exemplo concreto: tem um projeto que a gente mede o efeito do 

programa bolsa família e aí a gente vai para várias dimensões; tem a dimensão 

mercado de trabalho; dimensão educação dos jovens; têm a dimensão saúde, então é 

difícil você medir sem ter acesso a todas as bases de dados e para cada base de 

dados que a gente tenha acesso geralmente é um mega protocolo para poder de 

fato explorá-la, então as próprias restrições de uso dos dados administrativos já 

impõem para a gente uma certa limitação em avançar muito nas pesquisas porque 

bota várias camadas que eu diria, do ponto de vista da pesquisa, são meramente 

burocráticas. No objetivo último da pesquisa gera vários protocolos que as vezes 

pode dar tanto trabalho quanto a própria pesquisa e aí se você não estiver 

disposto a assinar todos os termos, ficar entrando em contato com o gestor 

público para conseguir base de dados x que vai responder a sua pergunta de pesquisa, 

muita gente para pela metade do caminho. Dá tanto trabalho que não vou pegar 

esses dados e aí as pessoas param nessas etapas. Eu tenho visto muitos colegas não 

fazerem as pesquisas porque dá muito trabalho conseguir esses dados. Isso é muito 

comum, muito comum. Então, às vezes o pesquisador, a ideia de pesquisa são 

interessantes, mas os meios para conseguir as bases de dados que responde aquela 

pergunta não são nada interessantes e aí acaba que alguns param na metade do 

caminho. (...) Se você precisa ficar tendo muita reunião com o gestor para convencer 

ele de que você precisa daquela variável específica ou não. Como ele é que tem o 

monopólio dos dados só vão lhe passar se você convencer, então acaba que fica tendo 

várias etapas até você de fato ter a base de dados e aí não se torna um trabalho tão 

trivial. Outra possibilidade seria abandonar uma análise assim, abandonar o uso de 

dados administrativos, que têm geralmente as informações pessoais, para trabalhar 

com dados mais agregados da forma que algumas pessoas já disponibilizam mas nota 

que se eu pegar por exemplo base de dados do mercado de trabalho da saúde da 

educação eu não tenho formas de vincular todas elas se eu não tivesse a possibilidade 

de pegar de ter identificadores entre todos esses base de dados aí o que acontece no 

final das contas, eu preciso ver meios para que minha estratégia metodológica 

empírica consiga resolver com os dados agregados mas sabendo que não vai ser tão 

boa quanto as análises que eu faria com os micro dados e passíveis de vinculação. 

Acaba que fica um custo de tempo que pode repercutir recursos financeiros 

também porque se a gente quiser delegar para outra pessoa, você tem que pagar para 

as pessoas para fazer. É uma etapa de burocracia amais que acaba gerando custos para 
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as pesquisas, muita gente acaba que por não ter paciência ou tempo ou equipe, acaba 

desistindo.” (Economia.1) 

 

Em resumo, dentre os vários pontos, os entrevistados, então, definem como uma das 

dificuldades a construção de parcerias entre setores acadêmicos e não acadêmicos, um diálogo 

marcado por diferenças de linguagem, de conceitos, e acima de tudo de prioridades. Uma 

habilidade requerida do pesquisador é a capacidade de convencimento de gestores, sejam da 

esfera pública ou privada. Dito de outra forma, a capacidade de lidar com “incentivos não 

alinhados” como ponto de partida. 

Parte do problema, não se refere somente ao ambiente institucional, porque há oferta de 

pesquisa aplicada gerada internamente, mas ao mesmo tempo, os pesquisadores têm 

dificuldade em entender “a demanda”, em parte devido aos incentivos (sempre eles) 

relacionados a necessidade de ascensão na carreira, via publicações. E os pesquisadores se 

acomodam nesta posição confortável, sendo mais fácil aproveitar a oferta de financiamento 

do que buscar entender a demanda (Este é um ponto interessante, e que merece reflexão por 

parte do financiador – há produção de uma oferta “artificial” de financiamento?, ou seja, a 

oferta é produzida internamente?).  

 

“Eu acho que para o acadêmico profissional a maior dificuldade é entender o que, 

quem toma a decisão de política pública precisa saber. Esse exercício de entender 

qual é a demanda por pesquisa aplicada é enorme porque o que a gente tem é oferta 

da pesquisa aplicada. Mas se você faz pesquisa aplicada, baseado em oferta ela 

pode ser inócua porque você não tem para quem não tem ninguém demandando 

essa pesquisa então acho que o maior desafio, maior empecilho, é entender a 

demanda. É te dou um exemplo: a gente é muito ruim de fazer isso, por exemplo, eu 

estou agora tentando captar recursos para a política [omitir a área] e agora 

falando com você estou me dando conta eu nunca me sentei com um funcionário 

do Ministério [omitir área] para perguntar o que é que ele precisa. (...) por que 

que eu estou pensando ... Qual a oportunidade de eu publicar num periódico 

alto? Esse é meu foco. Entendeu? Então... acho que isso é um problema uma coisa 

que a gente não faz que a gente deveria fazer!” [Relações Internacionais] 

 

“Que poderia ser uma recomendação (...) para [agência de financiamento interno]. 

Deveria socializar. Os acadêmicos profissionais do lado da demanda por pesquisa 

aplicada tirando a gente da posição confortável da oferta. Entendeu? Porque 

senão eu termino te dando apenas aquilo que eu quero estudar e não aquilo que o 

país precisa, entendeu?” [Omitir área] 

 

Um dos pesquisadores reiterou a necessidade de apoio à identificação de financiamento 

e aos processos de submissão. Ao mesmo tempo, elogiou os esforços da agência de fomento 

interno da instituição/universidade.  

“A instituição/universidade poderia ter um apoio maior à identificação e à submissão.  

Eu acho que nesse aspecto em particular a instituição/universidade até melhorou 

eu acho que tem mais informações na rede de fomento interno ... eles divulgam alguns 

tipos de financiamento e com isso mais informação (...) e tal então tem um tipo de 
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auxílio agora ...e tem também essa tentativa agora que é criar um fluxo. [Omitir 

área] 

 

“Assim eu acho que que se ... seja uma coisa para auxiliar e melhorar o projeto... acho 

ótimo a instituição/universidade mapeando oportunidades e dar um toque que tem 

uma linha completa de financiadores, até muito financiadores que não são os grandes 

né, então aparecem oportunidades ali que a gente ... acho isso ótimo se tiver apoio 

para fazer os orçamentos dos modelos exigidos pelas agências perfeito agora isso 

tem que ter um compromisso seríssimo de prazos, mas se não.” [Omitir área] 

 

Entretanto, permanecem as preocupações com a burocracia, com a necessidade de “pré-

aprovação” e o receio de ter que lidar com prazos incertos. Um dos pesquisadores reclamou 

que a agência de fomento interno “engessa” a pesquisa. Em certos casos, lidar com processos 

de agências externas – FAPERJ ou CNPQ - seria mais rápido. Em um caso, reclamou-se que 

um projeto foi para o “compliance”, sem previsão de retorno. 

“[sobre a pré-aprovação] E assim sério era um projeto muito grande e assim ficou 

um mês e meio parece não tem como você imaginar que o que a gente vai fazer 

tudo com 1, 2, 3 meses de antecedência para passar por uma aprovação interna 

puramente programática tá certo então e esses projetos que eu tenho aqui a maior 

parte deles ou passaram antes de existir ou foram feitos de forma direta e que eu não 

passei pela instituição/universidade porque eram coisas de FAPERJ.” 

(Administração.1)  

 

Há ainda alguns pontos que apareceram de forma residual, mas que valem a pena ser 

mencionados. De certa forma, dizem respeito ao processo de pesquisa em si mesmo. Um deles 

refere-se às dificuldades inerentes à "gestão de pessoas” em projetos com indivíduos de áreas 

de conhecimento muito distintas. Outro mencionou a dificuldade de manter “mão de obra” 

auxiliar à pesquisa, mestrando e doutorando, com bolsa que pudessem fixá-los ao longo do 

tempo, em consonância com os longos ciclos de pesquisa.  

Outro pesquisador mencionou novamente a questão da “imprevisibilidade” dos 

resultados – ou produtos da pesquisa – e como isto inibe os pesquisadores. Por fim, em dois 

casos os entrevistados fizeram outras duas considerações sobre as “expectativas”, sobre os 

resultados da pesquisa. Um deles disse que recebeu “menção de destaque do projeto” pela 

agência de fomento interno, mas que nem mesmo havia concluído nenhum paper, de certa 

forma questionando o processo de avaliação/merecimento. O outro ponto, também relacionado 

a “expectativa” de resultado é a percepção de os pesquisadores se empenham na busca de 

resultados “positivos”. Dito de outra forma, pesquisas que identificam resultados com “efeito 

nulo” tendem a ser desconsideradas, inclusive em publicações. E aqui entra a questão de 

impacto. A descoberta de que uma política pública não responde aos objetivos para a qual foi 

formulada é relevante, mas não é valorizada. Pode-se intuir que isto, este viés, também produz 

consequências nos desenhos de pesquisa. Segundo um entrevistado de economia, “isso 
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empurra, às vezes, o pesquisador para querer encontrar um efeito positivo (...) leva às vezes 

alguns pesquisadores a abandonar uma ideia de pesquisa porque ele já sabe que vai ter um 

efeito nulo. Então esse é um ponto.” 

 
“Eu sempre fiquei muito preocupado em termos do financiamento externo e pensando 

que a própria instituição sinalizava que pesquisa aplicada é importante, existe 

caminhos de financiamento interno, a [rede de fomento] é um caminho para 

financiamento interno de pesquisa aplicada.  Sempre me preocupava bastante com 

a transparência e sobre a composição e o procedimento e a tomada de decisão 

dentro da [rede de fomento]. Eh, então... eu não sabia quem é que estava tomando 

decisão sobre meus projetos que é sui generis (...) editais públicos geralmente existe 

uma banca de seleção, uma comissão que vai avaliar os projetos cujos nomes são 

conhecidos. Eu não sabia quem estava avaliando. Eu não sabia sequer... Ah, mas, 

tem razões para proteger, né, o anonimato nesse caso é importante porque são pessoas 

que trabalham na mesma instituição. Então... poderia ser uma comissão montada 

por membros externos, né, itinerante. (...) Então... eu produzia propostas e eu não 

tinha a menor ideia se é a pessoa que avaliava essa proposta é uma pessoa com 

formação em economia, administração, direito, matemática. Eu acho que isso afeta 

necessariamente a maneira como as propostas vão ser avaliadas e o viés na 

avaliação das propostas. Zero viés é impossível, mas eu prefiro pelo menos saber 

quais são os viéses pra saber trabalhar com eles em relação à composição da tomada 

de decisão, em relação à composição da avaliação posterior. Então...uma vez 

concluído o financiamento, ou até naqueles prazos intermediários de prestação de 

contas, digamos assim, tem que apresentar certos resultados parciais. Eu não 

tinha a menor ideia de quem estava avaliando aquilo, não tinha a menor ideia 

de qual era o processo de avaliar. Eh, então, eu não sabia quando eu entregava o 

produto final como é que tinha sido avaliado o parcial, então parecia que o sistema 

de prestação de contas funcionava exclusivamente para criar medo nos professores 

de alguma forma, com medo vamos chegar ao resultado “bom Comportamento”, mas 

não havia transparência em relação à composição dos processos e transparência 

em relação a critérios de tomada de decisão. Seja na escolha pela [rede de fomento]  

dos projetos, seja nas decisões dos projetos destacados, não sei quais são os critérios 

e se são comparáveis. Então isso acho que sempre foi um problema e isso certamente 

afeta, né, os incentivos que os professores dentro da instituição/universidade inteira 

tem para buscar [rede de fomento]. Isso afeta, provavelmente, a qualidade das 

decisões da [rede de fomento]  é isso afeta, né, o impacto que [rede de fomento]  e 

isso sempre foi uma coisa que me preocupou bastante. Eu sempre vi o meu trabalho 

negativamente afetado por isso.” (Omitir área). 

 

4.2.4. Incentivos de carreira no desenvolvimento de pesquisa aplicada 

Quando perguntamos sobre os incentivos de carreira para desenvolver pesquisa 

aplicada na instituição/universidade, os entrevistados mencionaram novamente o não 

alinhamento entre os incentivos positivos de progressão na carreira relacionados a “pontuação” 

em publicações em periódicos, principalmente internacionais, e os incentivos de cunho mais 

financeiro quando da captação de pesquisas aplicadas. Por sua vez, foi mencionado também - 

por dois entrevistados que não recebiam essa “bonificação”, que algumas escolas remuneram 

publicações acadêmicas. Em outros dos casos, o pesquisador da administração elogia o 

incentivo de publicação (e de realização de pesquisa aplicada) tanto no aspecto financeiro, 

como na redução da carga horária de aulas.  
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“ (...) uma combinação de incentivos diferentes que a gente recebe aqui dentro da 

escola. Tem uma orientação para a publicação Internacional no nível mais alto 

possível que não necessariamente esta associada à entrega de produtos e à capacidade 

de obter recursos via editais de pesquisa aplicada. Então tem um pouco mais de 

dissociação de métricas e objetivos e isso complica um pouco a obtenção de 

financiamento via editais de pesquisa aplicada, por mais que não complique a 

pesquisa aplicada publicável internacionalmente. Mas existe um certo descompasso 

entre as duas maneiras de se olhar para a pesquisa.” (Economia.3) 

“De novo essa distorção do indicador. Pesquisa aplicada dentro da matemática, 

dentro da área, não pontua nada. A escola é completamente com os indicadores 

nacionais e mundiais e dentro da matemática e da computação isso completamente 

desfavorece a aplicação em si porque as pessoas querem avançar na sua própria 

área. A aplicação só dá trabalho.” (Matemática.1) 

 

“Eu acho que isso varia um pouco de escola para escola eu acho que na Administração 

são muito bons. Eu acho que é o ponto forte da instituição/universidade como um 

todo, da Administração, é esse porque a gente tem um incentivo financeiro para 

publicação. Não para não para qualquer trabalho, né, mas por trabalhos publicados 

em periódicos de alto impacto/journals e isso inclui não só a pesquisa aplicada mas 

também é tem redução de carga horária para quem está publicando também. 

Então, assim, você não é unicamente voltado para pesquisa aplicada, mas para 

pesquisa em geral como grande parte da pesquisa que a gente faz. É aplicada porque 

é o perfil das pessoas. Eu acho que os incentivos para pesquisa em geral na 

administração do quadro fixo são muito bons.” (Administração.1) 

 

“A instituição/universidade tem um incentivo positivo muito bom e único nas 

instituições brasileiras que é: primeiro ter uma infraestrutura de apoio à pesquisa 

aplicada. Segundo: a possibilidade de remuneração extrassalarial por projetos 

obtidos. Isso é um incentivo muito bom! Então, nesse sentido, eu acho que... A 

instituição é ótima! Agora tem um lado, o dos incentivos, que não é bom que é o 

seguinte: Fazer projetos de pesquisa não é computado no processo de promoção 

das escolas e corretamente porque a lógica acadêmica é a de você publicar nos 

melhores periódicos. (Relações Internacionais.1) 

 

De certa forma, os entrevistados refletem tanto sobre a instituição/universidade, quanto 

sobre seus padrões de carreira e se esses incentivos são congruentes ou não com esses 

“interesses”. No entanto, em vários casos, há um reconhecimento explícito de que os incentivos 

internos diferem positivamente de outras instituições, com menção à rede de fomento interna. 

No entanto, em uma das falas retorna-se novamente à discussão sobre o fluxo interno de 

tramitação de projetos, considerado não rápido, e com menções ao número de instâncias ao 

quais o pesquisador tem que atravessar. 

 
“É os incentivos para pesquisa aplicada especificamente eu acho que existem na 

forma da  rede financiamento interno .... que são é uma coisa positiva até dinheiro 

interno ... no geral incentivo são maiores do que existem outros lugares. (Relações 

Internacionais.1) 

“A instituição/universidade...  Acho que está a gente tá numa posição 

privilegiada com relação a outras instituições... Tem a rede de fomento interno... 

um ponto fora da curva, então a gente tem essa oportunidade de financiamento 

próprio e uma agência de fomento própria. Acho que é um ponto extremamente 

positivo e eu acho que também, em geral, as escolas e as unidades da 

instituição/universidade incentivam bastante o desenvolvimento da carreira, né? E 
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acho que a carreira está atrelada ao desenvolvimento científico. Acho que na 

instituição/universidade os pontos positivos são muito positivos. Acho que é uma 

instituição muito fértil para pesquisa aplicada.” (Matemática.3) 

 

“Eu considero que tenho apoio das entidades, sinto que às vezes, das pessoas 

relacionadas, que de certa forma precisa de alguma aprovação ou não, mas eu sinto 

que às vezes demora. As vezes tenho plano para fazer uma coisa em 1 mês e 

acaba sendo em 3, 4 meses. Às vezes eu tenho um plano para 4 acaba sendo em 7. 

Isso é uma coisa que eu percebi, mas eu não sei se eu estou um pouco viesado pelo 

fato de que há x anos atrás eu trabalhava [em uma instituição no exterior] e aí pode 

ser que no lugar que eu trabalhava especificamente também era um lugar acima da 

média nesse quesito. Eu também era pesquisa acadêmica e as coisas fluíam muito 

rapidamente. Mas feita essa ressalva eu acho que tenho um suporte necessário as 

pesquisas aplicadas. Eu sei a quem eu tenho que contactar hoje. No começo eu 

sabia menos. Hoje eu sei que pra esse tipo de questão é o jurídico, para esse tipo 

de questão é o pessoal da rede de pesquisa, para esse tipo de questão é outro 

grupo de pesquisa. (...) Estou começando a perceber ainda quando uma coisa 

demora... será que demorou porque eu estava esperando por alguém ou se demorei 

perceber que eu precisava dar um pontapé inicial em algum setor dentro da instituição 

ou não. Eu estou percebendo as duas coisas. Eu percebi que à medida que aciono mais 

rápido as pessoas de fato têm um retorno mais rápido. Se for olhar, independente de 

por que que as coisas demoram ou não, me parece que nesse momento é um fato que 

às vezes as coisas não são tão fluidas quanto achavam que seriam, mas eu acho 

que a perspectiva é de que melhore. (Economia.1) 

 

Em uma das falas é mencionado que parte do conflito é relacionado à dificuldade de 

mensuração do impacto da pesquisa aplicada, imaginando indiretamente em como isso poderia 

ser transformado em incentivo à carreira – diferentemente das publicações acadêmicas, cuja 

classificação de periódicos é determinada externamente. Um pesquisador da matemática sugere 

algo interessante, quando se pensa o problema de determinar métricas de avaliação de pesquisa 

aplicada – ampliar as comissões com membros externos, para mitigar o domínio da avaliação 

“doméstica”. 

 

“O segundo acho que e aí é um pouco mais difícil porque enquanto o impacto de 

um projeto acadêmico é facilmente mensurável, no projeto de pesquisa aplicada 

um pouco menos e isso faz com que avaliação né... que é uma espécie de incentivo 

também ela é um pouco mais difícil então precisa ter também uma confiança que a 

instituição saberá lidar com aquilo e que esse processo seja conduzido de maneira 

transparente etc., porque, caso contrário, acho que pode ser uma situação em que 

alguém diz minha proposta não é apreciada de maneira satisfatória. Acho que a 

confiança do apoio institucional, não só monetário, para alguns projetos mas 

também no planejamento de carreira é fundamental porque isso é até algo muito 

importante porque nem toda a instituição é assim.” (Relações Internacionais.2) 

 

“A instituição/universidade ainda tem uma oportunidade de avançar numa maior 

integração do ponto de vista da estrutura de fomento interno a pesquisa aplicada 

uma maior integração com a comunidade acadêmica externa para formação de 

comissões de avaliação e julgamento de processos um pouco mais amplas e com 

que pudessem contribuir mais. Hoje em dia eu vejo, pode ser uma percepção 

limitada a minha, mas eu vejo o processo decisório e de avaliação dos projetos 

ainda um pouco doméstico. Poderia ser mais expandido para a comunidade 

acadêmica como um todo que é uma tradição de todo o setor acadêmico dos 
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avaliadores externos e essa coisa toda. Seria minha sugestão de melhoria.” 

(Matemática.2) 

 

 Por fim, vale mencionar a fala de um dos entrevistados que ressalta e dá ênfase a um 

“cálculo” mais institucional, mencionando a missão da universidade de gerar bens públicos – 

posição que foge a constante medição da pesquisa aplicada em termos de incentivos individuais 

de carreira. 

 
“A matemática (...) é uma instituição que se destaca positivamente no que diz respeito 

ao incentivo para pesquisa aplicada, por várias razões. Eu vou elencar algumas que 

me vem à mente no momento. Por exemplo: a natureza da missão da Fundação 

que visa gerar bens públicos. Isso para pesquisa aplicada é primordial porque existe 

um respeito intrínseco pela importância da pesquisa aplicada porque a pesquisa 

aplicada tem como objetivo gerar bens públicos. Por outro lado, a existência de 

financiamento interno (...), a possibilidade de (...) fomentar isso e sustentar até um 

certo ponto, obviamente não exclusivamente, mas em consonância com outras 

fontes de financiamento à pesquisa aplicada, isso torna-se também um fator de 

destaque muito importante. Em terceiro lugar eu diria que a instituição universidade, 

ela tem uma capilaridade no setor público na sua rede de contatos que também 

facilitam muito esse diálogo que permite inclusive a concepção, quase como se fosse 

a demanda por pesquisa aplicada. Muitas vezes nós somos demandados (...) para 

desenvolver certos projetos que atendem ou que interessam a setores públicos pelo 

próprio relacionamento que a instituição/universidade tem como apoiadora do serviço 

público de qualidade. (Matemática) 

 

4.2.5 A carreira e o financiamento interno da instituição 

Em apenas um caso foi manifestada uma posição inteiramente negativa sobre o 

financiamento interno através da rede de fomento interna. “Para as métricas mais relevantes 

para minha pesquisa eu não posso contar com a rede (...)”. Por sua vez, outro pesquisador 

mencionou, que em sua unidade, com a mudança da direção, houve o redirecionamento para a 

busca e captação de recursos externos, porque haveria maior chance de bonificação.  

 

“Eu passei por 2 direções na numa primeira direção da unidade é isso era considerado 

importante porque havia essa percepção de que a pesquisa aplicada tem que ter 

financiamento. (...) É isso contava financiamento externo e interno então (...) tem que 

ter que? (...) Pesquisa aplicada necessariamente envolve dinheiro então 

necessariamente envolve grandes equipes (...) nosso teste de estar sendo feita boa 

pesquisa aplicada,  (...) se financiamentos estão acontecendo e se se tem muita gente 

que é contratado, se tem equipe grande, esse era a régua. (...) E num segundo 

momento é o financiamento interno passou a ser algo quase proibido totalmente, 

desincentivado pela nova direção” (Omitir área) 

 

Em outros dois casos, destacaram-se os aspectos positivos do financiamento, com 

ponderações sobre as mudanças das regras ao longo do tempo. E, obviamente, em conjunção 

com as concepções sobre a “utilidade” do financiamento, os pesquisadores se adaptam. Um 

dos entrevistados, por exemplo, menciona que o financiamento ajudava seus alunos de pós-
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graduação, que recebiam e se inseriam na pesquisa, mas que ele, o pesquisador, não se 

beneficiava “tanto”. 

 
“É bem positivo e as regras estão mais claras ao longo do tempo acho que foi uma 

construção. (...) É bastante positivo ao longo do tempo eu acho que tem algumas 

coisas de processo que poderiam ser um pouco mais fáceis né e de prospecção 

mesmo para fora, mas internamente acho que é bem então incentivo tem um apoio 

grande isso.” (Administração.1) 

 

“Acho que foi muito bom e foi principalmente boa. Foi uma coisa que mudou muito 

ao longo do tempo, então foi muito boa para minha carreira, mas foi muito melhor e 

foi muito, muito boa para alguns alunos de doutorado meus e que as últimas 

gerações perderam essa. É que agora não ajuda mais eles. Então, no início, o que que 

a gente fazia? Exatamente porque tinha esse círculo de tempo, eu mandava alguns 

projetos e alguns – acho que eu nem me lembro quais foram premiados aí (...) – o que 

eu geralmente fazia com aluno de doutorado bom, eu pegava, mandava o aluno de 

doutorado e pedia dinheiro para uma outra bolsa para o aluno, num prazo de 1 ou 2 

anos, que fazia com que a pessoa não precisasse ficar dando aula feito louca ou 

pegando trabalho por fora para poder se manter. Ele ou ela tinha a bolsa e esse projeto 

de pesquisa dava uma segunda bolsa que segurava o aluno e dava algum recurso para 

ele viajar, para apresentar internacionalmente etc.,  e isso então eu tive alguns alunos 

que se beneficiaram muito disso (...). Agora, os meus últimos alunos, que estão para 

defender agora no início do ano que vem, quer dizer nos últimos 3, 4 anos, quando 

começou a mudar um pouco o enfoque e muitos pedidos de produtos de curto 

prazo e muita coisinha aqui, que é que tem impacto (...). Agora esse canal não 

funciona mais porque mudou o que eles querem. (...). Então, eu acho que foi bom 

para mim, mas eu não usei tanto. O que me beneficiou indiretamente foi via os meus 

alunos e isso é muito, assim, as primeiras gerações dos projetos que foram aprovados 

até 2016/2017 e a partir daí eu parei, porque parou de funcionar.” (Economia.2) 

 

Outro ponto interessante, é a percepção sobre a utilidade do financiamento interno com 

relação ao nível de carreira no qual se encontra o pesquisador. Se no início da carreira o acesso 

a financiamentos externos é mais difícil, a disponibilidade de “seed Money” interno poderia 

ajudar a socializar o pesquisador jovem, considerando, adicionalmente, que mais tarde este 

aprendizado de fundraising é mais improvável. Sob outra perspectiva, este financiamento 

inicial pode também ajudar pesquisadores que queiram mudar de área – e que neste caso teriam 

dificuldades de solicitar a agências externas. Em comum, nas duas entrevistas, a ideia de que o 

financiamento da rede interna deve ter um efeito “multiplicador”, um apoio inicial, para que os 

pesquisadores ganhem autossuficiência por meio de financiamento externo. 

 
“A instituição/universidade não tem uma política sistemática de usar recursos para 

pesquisa aplicada. Para impulsionar a carreira é pesquisa acadêmica. Então... o 

que que acontece por exemplo e eu acho que isso também é uma coisa importante 

para a rede de fomento interno. Se a gente tivesse uma política na qual o professor 

recém-contratado consegue se candidatar a um seed money, só para professor 

recém-contratado, primeiros 5 anos de carreira, o impacto que isso teria na 

trajetória de carreira seria gigantesco. Foi a minha experiência pessoal no primeiro 

ano que eu cheguei. A instituição/universidade conseguiu um dinheiro da Finep... O 

diretor me deu e eu peguei esse projeto pelo mero fato de que eu era ou o mais 

novo contratado ninguém quis. Caiu no meu colo e, à época, eu não quis, mas foi 
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maravilhoso para mim. Fez toda diferença na minha carreira essa socialização. 

Então... Eu acho que do ponto de vista do recurso inicial ele é muito valioso para 

alguém que está no estágio inicial da carreira porque te socializa na 

instituição/universidade, te socializa no pedido de financiamento e é muito difícil 

você convencer 11 professores ou um pesquisador que está no meio da carreira 

a aprender a fazer se fundraising. Eu nunca vi um caso ... É algo que você começa 

cedo então eu acho que uma política inteligente seria dizer foco naqueles que estão 

começando a carreira. O que é um investimento que você faz para cada dólar que 

você coloca nele, o potencial de você multiplicar isso a futuro é muito grande! E 

isso é bem melhor do que você depois distribuir os recursos politicamente entre os 

chefes da casa. E são pessoas que não estão na fronteira da pesquisa. Então... Como 

tem um elemento político na distribuição do recurso, (...)  eu acho que a ênfase 

está no lugar errado... acho que devia ser um incentivo de início de carreira para 

quem está começando e que não tem acesso à Faperj, Fapesp hoje, né? Como 

uma condicionalidade a rede de fomento interno tem pouca condicionalidade, né? 

A condicionalidade deveria ser eu te dou isso para você multiplicar. E eu passo a 

premiar quem multiplica. Esse sistema não existe hoje em dia.” [Omitir a área] 

 

“Eu acho que pelo que eu entendo, mas é interpretação minha, o financiamento tem 

uma utilidade. Então... o financiamento interno é particularmente relevante para 

é o início de um ciclo de pesquisa sobretudo na área aplicada para que aquilo possa 

prosperar. Para incluir e depois depender inteiramente de financiamento externo 

e isso até eu acho que de certa forma é o financiamento interno aí vira uma espécie 

de seed money para que possa realmente até influenciar a forma como agências 

externas lá na frente fornecem dinheiro. Então eu acho que é fundamental e 

necessariamente em início de carreira. Eu acho que até um pouco mais... também no 

início de carreira porque a pessoa, vamos dizer, bem pouca experiência em como 

se aproximar de agências de financiamento etc. Então eu acho que hoje é 

importante em dois momentos, acima de tudo logo no início da carreira. Eu me 

aproveitei naquela época que não tinha assim esse termo, mas acabou sendo igual e a 

gente teve esse financiamento interno que ajudou inclusive para depois e, no meu 

caso, foi o clássico dependendo inteiramente de financiamento interno. Depois 

aproveitei para colocar esse financiamento externo e consegui não pedir mais 

financiamento interno (...). Eu acho importante destacar que eu não acho que aquilo 

seja limite. Se fosse pesquisa só acadêmica a pessoa começa a voar e depois começa 

a cair na pesquisa aplicada. Eu acho porque mesmo a pessoa que já tem 15 anos da 

casa que ousa desenvolver uma coisa realmente diferente precisa porque aquele 

financiador clássico não necessariamente vai  entender e vai topar uma como 

uma Fapesp da vida, não sei. Eu acho que a partir do momento eu sei que que eu 

quero iniciar um novo ciclo aquilo voltará a ser importante. Minha expectativa então 

é assim... sempre assim mas é muito importante no início depois um pouco menos 

importante. As pessoas aproveitam para consumir um monte de literatura nova e 

desenvolve o projeto. Idealmente tendo um apoio de pesquisa aplicada interno e 

depois aproveita para voltar ao financiamento externo. Acho que então é muito 

importante.” (Relações Internacionais.2) 

 

Na fala a seguir, um pesquisador iniciante, corrobora que os incentivos para o início de 

carreira são positivos, “condizentes” e “alinhados” com sua expectativa. Entretanto, a amostra 

por conveniência não nos permite avançar nessa hipótese de recorte por tempo de carreira.  

“A carreira de pesquisador depende muito do produto final que eu tenho. Os 

incentivos atualmente eu diria que estão condizentes. (...) eu sou novo na verdade, 

então é algo que eu consigo observar mais depois de 3, 4 anos. Atualmente eu diria 

que os incentivos estão alinhados no sentido de que parte da minha remuneração, 

parte do que eu consigo lá, depende da quantidade de (....) que eu consigo 

externamente ou da quantidade que eu trabalho em pesquisas internas. Até o 

momento eu considero que os incentivos estão alinhados com a minha expectativa. 

Considerando que no início eu entrei como bolsista e aí muito rapidamente eu 
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consegui ser contratado. Agora falar de progressão... se for olhar para trás, para o ano 

passado, já tive bastante progressão de carreira. Não tenho do que do que reclamar 

com relação a isso. Agora o que fica no radar é o seguinte, daqui a 3, 4 anos quando 

muitas das minhas pesquisas foram consolidadas e já tiverem fim... um posto maior. 

Essa é minha expectativa. Se isso vai ser devidamente visto e recompensado? Por 

enquanto eu diria que houve a devida recompensa e os incentivos estão alinhados 

com meus interesses de pesquisa.” (Economia.1) 

 

Por fim, um único pesquisador chamou a atenção para a importância do incentivo à 

cooperação com outras áreas de conhecimento e outras unidades, embora este seja um critério 

informal que é ressaltado pela rede de financiamento interno. Isto é compreensível, porque 

como visto anteriormente, permanece o conflito sobre critérios individuais de progressão na 

carreira e a “utilidade” da pesquisa aplicada. E, também, o conflito sobre onde publicar em 

caso de cooperação entre diferentes campos de conhecimento.   

 

“Basicamente eu acho que, por exemplo, na parte de [omitir área da pesquisa] eu 

provavelmente não teria desenvolvido muito se não fosse o apoio da rede de 

fomento interna. Um projeto de pesquisa aplicada que eu não mencionei, que a 

gente fez com [outra unidade interna] – que na verdade está faltando aí completar 

e falta muito pouco, é um projeto em parceria (...) que também só foi possível com o 

apoio financeiro da rede de fomento interno e da instituição/universidade - eu não sei 

se seria possível, por exemplo, a rede financiar jovens pesquisadores e é uma 

oportunidade e tanto porque se você pede um financiamento para o CNPq e Capes, 

a senioridade conta, né? Na rede, apesar de isso contar, eu acho que é muito mais 

mérito da pesquisa, do projeto, que o currículo Lattes do pesquisador se for 

jovem.” (Matemática.3) 

 

4.2.6. Sinergia entre pesquisa pura e pesquisa aplicada 

A formulação desta questão imaginava-se que poderia fornecer dois tipos de 

informação: uma relativa a percepção sobre os conceitos e outra relativa a processo de pesquisa 

e colaboração dentro da instituição/universidade. No que diz respeito a esses dois pontos, há 

enorme variação, dependendo a qual área o pesquisador pertence e, também, há diferenças 

entre pesquisadores de uma mesma área ocasionado por suas diferentes trajetórias. Neste 

último caso, um exemplo interessante, é que um pesquisador da matemática dizia que não há 

sinergia entre os dois tipos de pesquisa, enquanto um entrevistado da Administração citava o 

caso da colaboração com a matemática, que considera como um case de sucesso, em virtude 

das “várias aplicações”. Ao mesmo tempo, outro entrevistado da administração considerava 

que quase ninguém faz pesquisa pura em sua área, e avalia que há “pouca sinergia” na 

instituição/universidade, embora faça menção aos eventos anuais da rede de fomento interna. 

 

“Olha esse é um exemplo bem-sucedido que eu tenho utilizado, e que tenha sido 

muito útil para mim tem sido a colaboração com a escola de matemática, mas a escola 

de matemática também se lançou com uma escola de matemática aplicada. Aí 
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que eu entendo ser um case de sucesso da Instituição/universidade porque eles têm 

várias aplicações que eu tenho encontrado assim bastante uso para o tipo de pesquisa 

que eu faço então dá aquele upgrade...” (Administração.3) 

 

“Acho que tem pouca sinergia na Instituição/universidade em geral. Eu acho que 

quase todo mundo faz a pesquisa aplicada, mas em algum acho que pouca gente 

faz pesquisa puramente. (...) Tô pensando aqui até porque na Administração (...) né 

é missão pública, é tudo muito aplicado então não estou pensando aqui se alguém 

na Administração faz pesquisa puramente teórica eu acho que não. Em geral 

acho que sinergia não é um dos pontos positivos da Instituição/universidade. Tem 

muitos outros pontos positivos, mas sinergia e fomentar a coordenação de 

contatos entre pesquisadores não, e nem mesmo divulgação dessas coisas internas 

e tal. Não funciona muito eu acho que o que falta nesse sentido, acho que parte da 

razão que não tem isso é porque não tem nada aqui que seja colegiado. Não há 

nenhum órgão colegiado em que pesquisadores participem então só que existe quase 

contato entre a as burocracias e os diretores conhecem diretores. Se você tem uma 

comissão para resolver uma coisa, acaba conhecendo alguém mas não existe um 

espaço físico, não existe nenhum órgão colegiado que reúne as pessoas e não existe 

eventos, fora esses eventos anuais da rede de fomento interna. Acho sinergia 

pouca” (Administração.1).  

 

Nesta questão, retorna-se mesmo que indiretamente à questão conceitual. Para o 

entrevistado da economia, não existiria essa distinção, porque pesquisa pura e aplicada  são 

“pesquisa”, e isto significa “o que é publicado”. E isso é diferente de police e consultoria, como 

já mencionado em outra seção. Em outro caso, o pesquisador de RI também ressalta o aspecto 

da publicação, que relaciona mais à pesquisa pura. Os pesquisadores, ele conhece alguns, fazem 

os dois, mas poucos podem se dar ao luxo de fazer apenas pesquisa aplicada, que seriam aqueles 

que integram os “Centros”. A junção dos dois tipos se justifica apenas se é possível integrar na 

lógica da publicação... 

 

“Então... aí que é o fundamental. Eu acho que esses termos, eu sou pesquisador puro, 

eu faço pesquisa aplicada pura, eu acho que tem uma cabeça de antigamente... pessoal 

não entende o que é pesquisa. Você pode mandar, pelo menos em economia – 

econometrica, american economic review, jornal of politcal economics – que eu tenho 

artigo publicado. Por exemplo, journal of political economics, que eu tenho artigo 

publicado e é um top five, é um artigo sobre racionamento de energia no Brasil. Isso 

é pesquisa pura ou pesquisa aplicada? É pesquisa! As pessoas têm na cabeça que 

pesquisa pura, é matemática no negócio. Isso é um tipo de pesquisa, que também 

é publicado, mas tem outros estudos de caso então que você vê aí sendo publicado 

trabalhos sobre salário-mínimo do Brasil em jornais altíssimos. É trabalho sobre 

incentivo de diretores de escolas no Brasil. O resultado das crianças sendo publicado 

na american economic review. Isso aí é pesquisa pura? pesquisa aplicada? É super 

aplicado! Eu sou pesquisador, meu trabalho é publicar em revistas acadêmicas e eu 

não faço teoria, eu faço só trabalho aplicado, trabalho social, então eu não sei fazer 

essa distinção. Não faz sentido para mim. O que é pesquisa pura e pesquisa 

aplicada... existe pesquisa que é publicado, todo o resto ou é trabalho de police 

ou é consultoria ou é o que for... isso não é um demérito. São produtos diferentes. 

Isso que eu estava falando do ciclo de vida dos projetos. Se você quer ter uma coisa 

que deu um auxílio para pesquisa social aplicada, não tem que ter todos esses 

subprodutos, tem que ter um tempo de horizonte mais longo, a avaliação 

fundamental do produto não pode ser interna, tem que ser externa. Esse é um 

tipo de produto, o outro você pode querer fazer, incentivar algum tipo de 
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police/produtos que sejam para alguém que esteja pagando etc. Tudo bem! É 

importante para o Brasil, faz parte da missão. Beleza! Agora, aí o ciclo é diferente. 

É outra coisa. Então eu acho que essa distinção é diferente.” (Economia.2) 

 

“Não. Mas eu acho que é porque pelo menos no nosso caso na escola e eu sou eu 

tenho um universo muito pequeno né, porque somos apenas 10 professores sendo que 

6 dos 10 são muito muito jovens acabaram de entrar e ainda nem tem esses projetos 

(...). Pesquisa pura no sentido de para publicação em periódico. E a pessoa que 

faz coisa aplicada. (...) eu tenho uma base muito pequena para dizer, mas na minha 

experiência a mesma pessoa que faz um faz o outro. É e eu acho que na 

instituição/universidade de modo geral quem está nas escolas precisa fazer pesquisa 

pura, quem pode se dar o luxo de não fazer isso é quem está num centro tipo o 

Marcelo Nery. (...) O pessoal do centro do [omitir] Agro do “centro de economia” 

mas quem está numa escola e quem é promovido por produção acadêmica 

somente pode se dar ao luxo de fazer pesquisa aplicada se ela na realidade é uma 

pesquisa pura. (Relações Internacionais.1) 

  

Obviamente, avalia-se mais claramente que a sinergia é positiva quando se percebe que 

os dois tipos de pesquisa são distintos. Mas em outros casos, a distinção é mais “cinzenta”. 

Veja o caso do pesquisador de RI, que ressalta a importância de jogar nos dois campos, em 

virtude das atividades de orientação de pós-graduação e, também, porque às vezes não é claro 

que alguns tipos de produção pura, podem ser aplicáveis futuramente.  

 

“Eu acho que sim, tá, eu diria que existe sinergia assim... eu estou falando assim das 

pessoas que eu conheço obviamente, ali ligados na matemática, (...) a gente tem 

pesquisadores que tem uma formação de pesquisa é de matemática pura. Vou 

dizer assim, que se alinharam à pesquisa aplicada exatamente por estar ali (...) e ter a 

orientação de participar de projetos aplicados. Então, eu acho que sim e eu posso até 

a elencar pessoas que não tem problema nenhum, em particular (...) que fez equações 

diferenciais e a teoria do controle e utiliza e trabalha junto com o pessoal de 

epidemiologia muito bem. (...)  trabalha com equações diferenciais estocásticas, 

uma parte teórica, e a pesquisa dele dá insumos também para a área aplicada. 

É eu acho que sim. Acho que essa sinergia, eu acho que isso é possível.” 

(Matemática.3) 

 

“Bom... Obviamente depende um pouco, né, mas assim... Acho que sim, existe 

sinergia tanto que eu acho que é factível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na 

verdade, é até necessário às vezes fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo porque 

a gente está orientando, por exemplo: os nossos orientandos acabam fazendo coisas 

mais puras. Nesse sentido não é raro um doutor, uma tese de doutorado, ser um meio 

que projeto de pesquisa aplicada.  Então primeiro é preciso saber operar nos dois 

níveis, isso sim. A pesquisa mais pura ela é um ela faz parte desse ciclo, né, de 

desenvolvimento de conhecimento que depois pode até ser utilizado por alguém 

para levar um pouco mais para o lado mais aplicado (...). E é útil se tem sinergia, 

mas tem momentos que não, ou seja, eu acho que não é algo que é constante, por 

exemplo: tem pesquisas em outros departamentos mais puros que eu não consigo 

compreender e pode ser que lá na frente as descobertas dessa pesquisa acabam me 

beneficiando por alguém que as aproximou ao meu mundo, isso sim.” (Relações 

Internacionais.2) 

 

“Existe sinergia sim. E justamente porque essa fronteira do que é aplicado é mais 

fluida, é relativamente fluida. Tem pesquisa aplicada que ensina sobre o mundo, 

mas que não necessariamente gera produtos que tenham potencial de mudar 

processos ou potencial imediato de mudança de políticas públicas. Podem ser um 
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pouco mais distantes o uso dessas lições, que são geradas mesmo numa pesquisa 

empírica muito conectada com a realidade.” (Economia.3) 

 

O fator tempo ou de evolução do campo de conhecimento também ajuda na 

aproximação entre os dois conceitos, no caso da economia, por exemplo, os modelos formais 

nos dias de hoje podem ser testados pela maior disponibilidade de dados e porque os 

pareceristas de revistas científicas começam a ver com bons olhos esta integração: Nem 

modelos formais sem dados, nem dados sem teoria! Outro incentivo externo, viria de agências 

de fomento como a CAPES, que começa a levar em conta a dimensão de “impacto”, embora, 

como diz o pesquisador, a “métrica... ainda está imatura”, isto é, os critérios ainda estão 

subdesenvolvidos e, por isso, podem afastar os que se dedicam a pesquisa pura. 

 

“Na área que eu pesquiso, que é economia, eu acho que há bastante sinergia sim. 

Eu vejo mais de forma complementar. São atividades de trabalho complementares. 

Se você pegar um artigo hoje em dia, em economia, geralmente ele tem a 

combinação das duas coisas. Tem uma parte mais teórica, uma parte mais aplicada, 

porque em economia principalmente, aí mais no passado, as pessoas tinham várias 

perguntas interessantes, mas não tinha disponibilidade de dados para responder 

as perguntas que as pessoas tinham, então naqueles casos, não só por isso, mas em 

parte por conta disso, pessoal utilizavam muita teoria econômica formal 

matematicamente para tentar limitar o comportamento das pessoas. As pessoas se 

comportam assim e esse é o resultado que a gente espera de acordo com esse modelo. 

Só que posteriormente e cada vez mais tem surgido dados na economia, então o 

trabalho do pesquisador aplicado se tornou cada vez mais essencial também porque 

você pode teorizar, você pode fazer várias conjecturas, mas os dados estão lá e uma 

pessoa facilmente consegue pegar os dados, compilar, e mostrar evidências contra ou 

a favor da sua pesquisa e aí eu acho que o trabalho do economista mais do que nunca 

ele consegue, por mais que avance essa questão de dados, qualidade dos dados, nunca 

vai ser suficiente para responder literalmente todas as perguntas possíveis que a 

sociedade ou os prestadores tem em mente e aí o que acontece é que na prática 

utiliza-se cada vez mais a combinação das duas coisas e aí, tantos pesquisadores 

empíricos, quanto os mais teóricos, a minha percepção é de que eles estão percebendo 

que um artigo ou uma análise tem que ter os elementos tanto empírico, quanto 

um pouco mais de economia pura, de ciência pura. O que eu tenho visto, eu mesmo 

estou trabalhando com alguns pesquisadores que, na verdade, sempre foi 

reconhecidamente mais teórico. Eu tenho certeza também que eu sou talvez a pessoa 

mais aplicada com quem eles já trabalharam. São abordagens diferentes e é por isso 

que que são complementares. Não dá para um criticar o trabalho do outro. É desse 

jeito que se faz, então vamos lá! Tenho percebido que no padrão os referees das 

revistas geralmente eles já estão pedindo elementos. Você faz um artigo 

puramente teórico, com acesso a fatos estilizados, porque não fez um 

experimento, porque não fez um survey para perguntar sobre isso e o contrário 

também acontece, um artigo todo descritivo, parece um artigo de estatística 

descritiva (...) onde que está o modelo? Onde que está a economia? E você 

geralmente vai percebendo os padrões que vão surgindo sob demanda desses dois 

elementos. Tem pesquisadores que conseguem ser bons nas duas coisas, mas como 

o tempo é escasso, geralmente o que a gente percebe é que as pessoas se 

especializam, uns ficam mais empíricos outros mais teóricos e eles se unem para 

fazer uma coisa comum. Mas novamente, tem pesquisador que é mais versátil, 

consegue fazer bem as duas coisas.” (Economia.1) 
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“E a pesquisa aplicada em si ela também sofre dentro do seu bojo pela limitação 

da avaliação dos pesquisadores também só por critérios limitados, ou seja, a 

quantificação, a premiação e muitas vezes, eu não estou nem dizendo dentro da 

instituição/universidade, que até acima da média desse reconhecimento do 

impacto da pesquisa aplicada, que não é na forma de artigos e acaba sendo um 

obstáculo para que mais pesquisadores queiram se juntar a esse tipo de projetos. (...)” 

(Matemática.2) 

 

“A Capes tentou, está tentando fazer isso nesse quadriênio que está em curso. Ela 

incluiu uma dimensão que chamou de impacto justamente para tentar atrair um 

pouco mais esse tipo de publicação, para dizer que elas existem e que precisam ser 

consideradas em alguma dimensão e ela incluiu essa dimensão nesse último 

quadriênio em curso sobre o impacto que conversa com a pesquisa aplicada porque 

não tinha nada muito que validasse em termos de valor acadêmico científico a 

pesquisa aplicada. Aí os pesquisadores pensam... se eu tenho que publicar em jounals, 

revistas...  como é que eu vou ficar fazendo uma pesquisa aplicada, e minha carreira... 

eu sou cobrado pela minha carreira também. (...) E a métrica, a avaliação desse 

impacto ainda está muito imatura.” (Matemática.2) 

 

Por fim, outro pesquisador contrasta os casos em que a integração entre os dois tipos de 

pesquisa, pura e aplicada, são mais óbvias, como na sua área – e como se utiliza de estratégias 

de usos diferentes da “pesquisa”, uma para publicação e outra para lidar com público externo, 

seja para palestra ou para consultorias.  

 

“No nosso caso eu acho que escola de administração (...) a separação não é tão 

grande assim não é nem tão clara, então eu não posso por exemplo pego meu caso, 

eu faço pesquisa serve para os dois e eu tenho artigos publicados que podem usar 

(...) isso aqui é um artigo acadêmico mas é esse mesmo artigo que eu divulgo para 

a comunidade em geral, que dou conselhos, vou dar uma palestra, uma 

consultoria. (...) Na área da administração permite essa integração com mais 

facilidade, outras áreas talvez seja um pouco mais difícil, então para nós eu não vejo 

eu acho que há uma sinergia relativamente boa. (Administração.2) 

 

4.2.7 O fomento à pesquisa aplicada ajuda a projetar a instituição externamente? 

 

Em determinado momento perguntou-se “a pesquisa aplicada ajuda a ampliar a rede de 

pesquisa da instituição/universidade e ajuda nos projetar nacional e internacionalmente? De 

que forma?” A maioria apontou vários pontos positivos do fomento interno fornecido pela rede, 

embora os pesquisadores o avaliassem por perspectivas distintas. Em um caso a projeção é 

vista como cooperação com outras escolas; em outro a formação de bolsistas qualificados 

permitiria inseri-los em outras instituições mantendo um contato ou relação de longo prazo e 

ainda outro ressalta a possibilidade de tocar projetos “mais ambiciosos” com outros parceiros 

nacionais e internacionais. Outro elemento importante, é o papel de “ponte” que estes 

financiamentos criam e consolidam com diversos tipos de atores, inclusive não acadêmicos, 

em ambos os níveis. 
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“É que eu entendo que eu tenho funcionado super bem eu tenho notícias assim de 

estava dentro da [Escola de Ciências Sociais], dentro da escola de direito essas 

cooperações estão fluindo né de várias instâncias da instituição/universidade com 

certeza porque tem (...) dependendo da área de atuação, tem abertura para esse tipo 

de pesquisa (...) de novo a adaptação é importante, você não vai publicar no 

relatório de consultoria numa revista acadêmica isso é impossível.” 

(Administração.3) 

 

“Sim... Primeiro que as pessoas se falam entre si porque a liga entre as pessoas dentro 

da instituição/universidade, eu acho pequena. Àquele evento que a [Rede de 

fomento interna] faz para divulgar as pesquisas eu dou muito valor, acho que as 

iniciativas são muito bem pensadas. Servem para tentar criar sinergia. Tem as 

oportunidades externas, claro, uma vez que você tem fomento você atrai as pessoas. 

Nesse projeto, por exemplo, nós temos os bolsistas. Isso amplia muito os bolsistas 

externos. Com o tempo a gente vai vendo que as relações acadêmicas são de muito 

longo prazo. Essas pessoas que estão trabalhando como bolsistas futuramente vão se 

alocar em lugares e isto vai permeando a linha do tempo. Mas é difícil mensurar 

porque é uma variável que você vai contabilizar no tempo.” (Matemática.1) 

 

“Ah eu não tenho dúvida disso não. Bom... No momento em que há um fomento o 

pesquisador se engaja numa pesquisa, ele tem compromisso e tem entregas a 

serem feitas, então é claro que o pesquisador vai estar mais empenhado em fazer 

aquilo ali acontecer, né, do que se fosse o compromisso dele com ele mesmo. Então 

é claro que aí você tem projetos você pode participar ou colaborar com projetos bem 

maiores e isso inclui participação de outros pesquisadores de outras tanto nacionais 

quanto internacionais. Esses projetos maiores e mais ambiciosos em geral tem 

oportunidades para pesquisadores. Não chega a ser nenhuma surpresa, né, que 

aumente a participação da instituição/universidade com a colaboração com outras 

instituições tanto no Brasil quanto no exterior. Parcerias que já existem em geral 

mas que são consolidadas e fortalecem com esses projetos.” (Matemática.3) 

“Então... sem dúvida eu não tenho menor é dúvida em relação a isso porque a 

instituição mantém a reputação e os contatos dentro do mundo acadêmico 

permite estabelecer e fortalecer laços com atores não acadêmicos e reforça muito 

essa natureza única da instituição como plataforma de encontro entre atores que 

em circunstâncias normais não se encontrariam. Esse papel como ponte que 

“traduz” (...) para o setor público ou privado etc. e cria, transforma ou desenvolve 

projetos se aproveitando desse conhecimento mais puro. Fornecem serviços mais 

concretos tanto ao nível nacional como Internacional.” (Relações Internacionais.2) 

 

No entanto, dois pesquisadores reivindicaram “regras mais claras” e melhores 

“incentivos” para “ajudar a gente a sair de dentro da academia” e “para ter acesso e ter 

visibilidade junto a outros stakeholders”. Há dois problemas citados, que impedem esta 

projeção “para fora”: barreiras burocráticas que desestimulam a participação em pesquisa 

aplicada e as dificuldades de mensurar impacto não acadêmico (a questão dos incentivos 

contraditórios).  

Por outro lado, como ponto negativo – e que já estaria, segundo o entrevistado, sendo 

resolvido pela rede de fomento – é a identificação de outras fontes de financiamento 

disponíveis. Entretanto, como resumiu um dos entrevistados, permanecem “alguns sinais de 

desalinhamento de incentivos internos”. 
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“Acredito que sim. Acho que dá incentivos para que as pessoas façam mais pesquisa. 

(...) justamente de fomento à pesquisa, (...) acho que tem o incentivo financeiro a 

disseminação de informação, as regras claras, isto elas podem ajudar a gente a 

sair de dentro da academia aí, para ter acesso e ter visibilidade junto aos outros 

stakeholders, né?! Então você sai da academia e vai pra lá pra governo, para a 

sociedade, para a mídia e etc. e tal então eu acho que isso é importante. Acho também 

importante cada vez mais está se medindo (...) impacto social. É um pouco 

essa/esses outros impactos que vem além da academia. O problema é que tem que na 

academia, a academia é fácil de mensurar. Não sei se eu pego todos meus 

professores a gente faz levantamento aqui eu sei exatamente o quanto cada um 

publicou se o quanto cada um foi citado eu sei a qualidade de cada jornal a coisa mais 

simples do mundo. Medir impacto social é muito mais complicado. (...) como é 

que eu vou medir exatamente se ele apareceu 3 vezes na CNN, esse aqui apareceu 

uma vez na Globo, esse aqui não apareceu, mas foi share em um Congresso (...) como 

é que a gente mensura isso é tudo bem mais complicado. Então mas há cada vez mais 

um movimento para se mensurar isso para ter algumas tentativas e acho esse 

movimento de mensuração benéfico.” [Omitir área] 

 

“Um segundo ponto que eu acho importante, então primeiro essa questão da 

mensuração, o segundo é que muitas vezes o problema não é financeiro. O 

problema é burocrático. Eu acho que a instituição/universidade sofre desse mal. 

Temos uma dificuldade, umas amarras burocráticas muito grande, às vezes até 

para receber o financiamento que já receberíamos e a reclamação é geral então agora 

cada vez mais com essas questões de compliance etc que claramente ou a LGPD 

e etc. claramente nós temos que respeitar isso, claramente nós temos que fazer o 

que está sendo feito mas hoje a muita ineficiência nesse processo e o que acaba 

ocorrendo é que muitos professores e pesquisadores deixam de pedir fundos porque 

não querem passar por essa dor de cabeça, o que é muito ruim, porque é muito ruim.” 

[Omitir área] 

 

“Eu recebo essa informação, tem essas Fontes de financiamento, opa ótimo isso me 

interessa o segundo passo assim o quão factível isso quais são os obstáculos para 

que eu obtenha isso aí olha eu tenho a capacidade eu vou pedir eu vou ser aprovado 

mas até ele chegar na minha conta ou até eu prestar contas vai ser uma complicação 

muito grande então a gente tem que ir... é melhorar esse processo aí eu acho que sim 

efetivamente.” [Omitir área] 

 

4.2.8. Qual deveria ser o formato do edital de fomento à pesquisa aplicada? 

Uma das perguntas do roteiro tinha a seguinte formulação: “Quais critérios ou tipos de 

áreas devem ser contempladas nos editais? Os editais devem propor temas ou devem ser abertos 

a qualquer tipo de tema de interesse dos pesquisadores?” O primeiro ponto a se destacar é que 

este formato misto é bem recebido pelos pesquisadores, e contempla tanto o interesse da 

instituição através de temas dirigidos, quanto o interesse dos pesquisadores – funcionando 

como um fluxo contínuo anual de temas livres. O pesquisador da matemática, por exemplo, 

chama a atenção de que quem solicita também tem que se “adaptar” aos interesses dos 

financiadores e o pesquisador de Relações Internacionais, por sua vez, chama atenção a 

possibilidade de temas livres também é boa porque “tem que ter espaço para inovação de baixo 

para cima” 
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“Acho que eu me sinto uma mistura sempre é o ideal. É possível pensar numa 

mistura, né, e alguns temas são considerados estratégicos para a instituição e abrir 

para a proposta que eventualmente surjam de forma mais (...) porque o tema tem a 

sua importância, porque a linha com os objetivos estratégicos da 

instituição/universidade são importantes que sejam mantidos, (...) que eventualmente 

pode retroalimentar o sentido estratégico. Então um desenho que misture esses dois 

p 

 

“Eu acho que o modelo do finado CNPq (risos) é muito bom porque você tem as 

duas coisas: uma linha contínua para pesquisa. Um cara teve uma ideia e ok. Será 

avaliado caso a caso. Não é o tema, é se está bem fundamentado, se tem um orçamento 

decente, independente do assunto. Por outro lado tem as pressões do tempo, por 

exemplo, COVID ou coisas do gênero. O importante é não matar as possibilidades. 

Essa pesquisa incentivada, vou chamar assim, essa pesquisa você vai ter um 

edital, que ser tornará público e você se organizará para aplicar e tal. A outra 

forma não poderá ser negligenciada. Acho que tem de ser uma coisa e outra.” 

(Matemática.1)   

“Acho que é natural que haja agência de fomento, em particular numa agência de 

fomento institucional, eu acho que é natural que ela que ela tenha interesse em 

financiar projetos com uma certa característica. Não vejo nenhum problema. 

Então que exista algumas linhas temáticas propostas pela agência de fomento eu acho 

natural. Acho que se as pessoas querem aquele financiamento natural que elas 

procurem se ajustar, se alinhar a isto, mas acho que tem que ser um pouco amplo 

para poder acomodar também interesses um pouco variados, interesses e 

competências dos pesquisadores.” (Matemática.3) 

“[Modelo híbrido?] Acredito que sim. Editais gerais combinados com editais 

específicos acho que que é um modelo que pode fazer sentido. É claro que os 

detalhes importam. Quanto de recursos é alocado para cada um é mais 

importante do que a coexistência em si.” (Economia.3) 

 

Um dos pesquisadores, que considera apropriado o modelo híbrido, mas faz o adendo 

que a definição de temas prioritários não deve ser feita por “burocratas” e sem a participação e 

sugestão dos acadêmicos – novamente, levantando a importância da questão da formação de 

um colegiado mais participativo. Dito de outra forma, há a percepção de pouca transparência 

acerca do comitê que decide a aprovação de projetos.  

 

“Acho que ela faz os dois hoje em dia né, ela propõe alguns temas, quer dizer hoje 

em dia ela acho que  [propõe] (..) e os temas são tão amplos (...) que no final das 

contas eu acho que não é uma restrição, acho que todo mundo quase consegue 

encaixar a sua pesquisa em um daqueles temas (...) eu entendo que [se] queira 

direcionar, então assim acho que faz sentido pra te direcionar para algumas coisas 

que alguém considera importante, mas eu acho que esse alguém importante 

talvez não devesse ser um burocrata que definisse. (...) É sugerir ou induzir as suas 

prioridades (...). Mas quando esses temas já vem aí prontos no edital não existe a 

oportunidade das pessoas sugerirem né? (...) nenhum pesquisador que eu 

conheço sabe qual é o processo então alguém decidiu que estes temas são 

importantes a gente imagina como é que acontece, mas não ... essa decisão não é feita 

aparentemente pelos pesquisadores? (Administração.1) 

 

Por fim, há a opção e a defesa por parte de alguns de apenas um modelo. A definição 

de temas ajudaria a lidar com o dilema da triagem de projetos, porque se comparam objetos 
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muito diferentes – e o comitê tem que julgar, algo não trivial e que implica em alto grau de 

discricionariedade, tanto relevância, quanto qualidade. Avaliar em primeiro lugar a relevância, 

resolveria em parte o problema da “subjetividade”.  

 

“Eu acho que é sempre bom propor temas, porque se não propor temas fica difícil 

você julgar a qualidade do artigo. Tem várias dimensões para você olhar um projeto 

de pesquisa, tem várias, tem dezenas, e aí a questão que se coloca é como que você 

vai comparar, por exemplo, um artigo, um projeto não tão bom de um tema que 

é ultra relevante e como que você vai descartar ele em detrimento de um projeto 

que é muito bom e um tema que ou é irrelevante ou é um problema já do passado 

então assim, se você não fizer o pré filtro. (...) obviamente que é subjetivo saber 

se uma coisa é relevante ou não mas eu acho que se não tivesse esse filtro eu acho 

difícil. Se eu tivesse em uma comissão de avaliação de projeto, por exemplo, para 

mim seria ultra difícil se comparar laranja com banana e bananas com maçãs. Eu acho 

que seria interessante uma primeira camada. Quais são as áreas prioritárias? O que 

a gente está interessado? Uma vez definido isso, mesmo que seja geral, suficiente, 

você eliminou esse critério e aí uma comissão eventual de avaliação de projetos 

poderia pensar só de fato na qualidade do projeto, e aí tudo bem, chega lá na mesa 

três projetos na área da saúde, que fazem mais ou menos a mesma coisa, a comissão 

pega lá o melhor deles. Mas nota que ficou só a dimensão qualidade para ser 

analisado. Meu ponto em relação a isso é que de toda forma alguém já vai ter que 

definir se o seu trabalho é relevante ou não. Eu acho melhor que seja feito antes do 

que na etapa final. O avaliador, eu como avaliador eventual de um projeto, se ninguém 

me disser nada, eu vou ser discricionário na hora de dizer... o projeto até é bom, 

mas ele é um tema que não é relevante e aí a relevância aí fica subjetiva, então 

você pegar e separar essas duas coisas em uma rodada definir quais são os temas e 

noutra definir eu acho que mais ajuda do que atrapalha. (Economia.1) 

 

Em outros dois casos, no entanto, se coloca mais peso na defesa do modelo aberto. Para 

o entrevistado da economia, os pesquisadores sabem mais sobre “relevância” em suas áreas do 

que um comitê “fechado” (com o adendo de que afirma que não sabe quem compõe o comitê). 

Para um dos entrevistados, a ideia do “dilema avaliativo” se resolve assim: “terceirizar” através 

de um critério “externo”, isto é, a publicação em revistas de extrato alto. Seria, em tese, um 

critério neutro – os pares de cada área do conhecimento. Quem deve validar são os pares! 

Pesquisador de Relações Internacionais sugere o modelo aberto, e de forma residual 

que se incentive temas prioritários para montar grupos interdisciplinares. Observa-se, como já 

mencionado diversas vezes, que se mantém o dilema dos incentivos desalinhados referentes às 

carreiras, em que predomina o fator publicação. Pesquisa pura, neste sentido, implica em 

publicar em sua área específica, e editais com temas dirigidos criariam incentivos para pesquisa 

multidisciplinar (e, aqui, poderíamos pressupor que deveria haver um valor orçamentário mais 

robusto, que pudesse atrair os pesquisadores). O diabo mora nos detalhes.  

 

“Aberto! Eu acho que assim, por exemplo, pode ser o comitê – eu não sei quem que 

é o comitê – se... esse feedback, o projeto é longo, mas então você tem que olhar e 
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ver se a pessoa, no passado, se ela tem publicado, se ela prometeu e 5 anos depois ela 

de fato publicou em journal alto e se não publicou, aí tudo bem.... você não dá mais 

recurso. Agora dado que tem alguém que esteja publicando, trabalhando na sua 

fronteira, essa pessoa sabe mais quais são os temas mais relevantes do que um 

comitê que está fechado. Então, se eu tivesse num comitê de seleção e vier alguma 

pesquisa de alguma coisa de sociologia contemporânea eu não sei avaliar, para 

pesquisa, o que que é. Eu posso falar, posso achar interessante como consumidor de 

artigos de jornal, agora em termos de pesquisa, não é a minha área. Quem tem 

que validar isso são os peers da área e aí, nesse sentido, eu acho que o pesquisador 

tem que mandar a proposta e aí o comitê tenta avaliar para ver se dentro daquilo ali 

faz sentido ou não, porque às vezes é mais fácil o pesquisador ter ideias que vem 

dos pesquisadores que estejam muito engajados nas suas áreas.” (Economia.2) 

 

“Eu acho que é a segunda opção acho que o ideal é deixar absolutamente aberto. 

Um modelo poderia ser você deixa tudo aberto, só que a cada ano tem um tema onde 

você cria um incentivo para fazer algo que não acontece na pesquisa pura que é 

montar grupos interdisciplinares. Você poderia ter um tema no qual você diz eu 

quero urgente [gente] do direito, das ciências sociais, da história, de relações 

internacionais, de economia para lidar com um problema específico entendeu? Que é 

algo que não rola na pesquisa pura, porque a pesquisa pura que é baseada em 

periódicos é muito disciplinar você tem o periódico da disciplina nunca eu consigo 

publicar em um periódico de economia e nunca um economista consegue 

publicar em um periódico de RI. Só que isso limita o que a gente pode pesquisar 

entendeu? Um incentivo poderia ser dizer tem aqui um problema nacional, para 

o qual a instituição/universidade quer contribuir? Por exemplo, sei lá... vou 

chutar! Desmatamento na Amazônia - eu quero uma equipe multidisciplinar onde vai 

ter economista, cientista social, matemático.” (Relações Internacionais.1) 

 

4.2.9. O dilema e os trade offs entre produção acadêmica, técnica e produto 

Embora como seção específica, a formulação da pergunta “Você acha que o incentivo 

financeiro dado pela FGV gera trade off entre os vários tipos de produção (técnica, acadêmica, 

produto)? Poderia destacar onde a contribuição foi maior e se existe equilíbrio entre os 

parâmetros utilizados?”, é outra forma de lidar com os “dilemas” que se apresentaram 

constantemente aos pesquisadores ao longo das seções anteriores.  

Resumindo: Que tipo de incentivos são gerados com o fomento interno? Esta seção 

indica uma forma diferente, de certa forma, de perguntar mais do mesmo. Porém, desta vez, 

diferentemente de perguntar sobre “conceitos”, “formatos e modelos de financiamento”, 

“sinergia entre pesquisa pura e aplicada”, estamos tentando entender os resultados do 

financiamento – o que é produzido na “ponta”. Em tese, trata-se de algo mais “concreto” do 

que a discussão do que é pesquisa aplicada. 

Mesmo quando alterada a formulação da pergunta, os pontos gerais de reflexão se 

mantém: a preocupação com os incentivos positivos ou “perversos” do desenho institucional 

em geral e que pode envolver pesquisa acadêmica, aplicada ou “aplicável”, cooperação entre 

unidades ou realização de pesquisa multidisciplinar, ensino e exposição dos resultados na 

mídia, dentre outros. Há sempre a queixa de adaptações necessárias nos tipos de incentivos 
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fornecidos aos pesquisadores - em alguns casos, ausência de incentivos para lecionar e produzir 

produtos. A última citação, desta vez do ponto de vista institucional, coloca o problema de 

forma mais “nua e crua”. 

 

“É sim com certeza, se você tem incentivo você cria trade off você cria senso de 

oportunidade. Então, os incentivos estão mais fortes na pesquisa e aí eu não estou 

falando de pesquisa mais aplicada certo, que os nossos sentidos são claro que o mais 

acadêmico acaba ganhando um pouco mais mas essa pesquisa acadêmica pode ser 

também super aplicável (...) pesquisar bastante eu ganho mais aqui eu vou dar o 

mínimo necessário que eu tenho que lecionar isso ocorre então isso a gente 

vivencia. (...) É importante tentar equilibrar isso um pouco. (...)A gente tenta levar 

em consideração por exemplo uma coisa que nós discutimos agora que nós temos e 

muitas universidades têm isso. Tem premiações para a pesquisa mas também tem 

premiações para ensino, então os melhores professores também são premiados. 

É uma maneira de sinalizar isso aí tentar equilibrar um pouco esse trade off (...) eu 

acabo tendo um comportamento que não é o ideal para a instituição a melhor 

maneira de fazer isso aí ele está sempre monitorando a regra e os 

comportamentos que dela derivam para fazer os ajustes necessários.” (Omitir 

área) 

 

“Eu tenho certeza absoluta e para mim tem sido uma experiência sensacional. Eu 

sempre tive uma vocação para pesquisa aplicada embora (...) a gente está sempre de 

olho na sobrevivência então a gente tem que produzir os artigos, não pode deixar 

isso de fora, mas eu tenho investido muito e tem tido muitas felicidades nas 

interações inclusive com outras áreas em projetos de bastante 

multidisciplinaridade. Muitos desses projetos [em cooperação com outras duas 

unidades] foram belíssimos, porém em dois anos tirei um artigo. Não é sustentável 

academicamente pelas regras que regem a nossa avaliação. Então eu me sinto 

dividido. Eu amo essa coisa multidimensional e multidisciplinar onde a gente 

pode aprender novas coisas ter desafios de poder aportar muitas vezes quando a gente 

está num projeto de pesquisa multidisciplinar aquela coisa que a gente sabe fazer tem 

um valor imenso para o outro lado porque justamente é complementar e o que vem 

de lá também é extremamente rico para a gente porque a gente não tem e tudo isso 

estaria ótimo se pudesse ser convertido em moeda acadêmica, mas raramente isso 

é trivial de se fazer, então eu acho que a gente ainda tem muito trabalho entre escolas, 

dentro da instituição/universidade e obviamente também para fora, com certeza tem 

que ser muito visível, muito valorizado e estimulado tudo mais.” (Matemática.2). 

“Ah, sim, eu acho que tem as duas coisas que a Instituição/universidade é muito boa 

de incentivos econômicos positivos. Problema é que esses critérios não são únicos, 

não são claramente comunicados e não são Homogêneos entre as escolas.” 

(Omitir área) 

 

“Por exemplo, professor poder eventualmente preferir dedicar seu tempo à produção 

de um produto junto à projetos invés de fazer pesquisa aplicada acadêmica. Não havia 

qualquer diálogo, qualquer contato então nessa parte de produtos simplesmente não 

era afetado. (...) Então... como é que os professores, como é que era o alinhamento de 

incentivos para os professores em relação a pensar e se isso gerava um trade off entre 

a escolha de fazer pesquisa com resultados ou com produtos técnicos versus a 

pesquisa com resultado com produtos acadêmicos. Sim, gerava um trade off. No 

limite, eu poderia ser demitido se eu não estivesse fazendo o suficiente da 

pesquisa com produtos técnicos e da pesquisa aplicada. Se eu fosse aquele 

professor que só faz pesquisa “normal”, não consegue financiamento, publica, é 

muito citado, e dá aulas, e é conhecido nacional e internacionalmente, e eu não 

estou trazendo dinheiro para a instituição vou entrar em ostracismo de qualquer 

maneira.” (Direito.1) 
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Na citação a seguir, assim como sugerem outros, há sim a possibilidade de conjugar os 

diferentes tipos de atividades, a partir de um mesmo material bruto no sentido de adaptá-los a 

diferentes contextos, acadêmicos ou não. A vantagem é que os incentivos de produzir um 

resultado de qualidade são superiores ao do que acontece em consultorias. 

 

“É uma questão de ter a sensibilidade de saber produzir um relatório sobre a 

police implication vis a vis um relatório teórico, isso é uma coisa que a gente 

aprende mesmo, certo? É algo que vem com aprendizagem, mas eu acho que é nossa 

obrigação de certa forma fazermos essa dupla linguagem, essa dupla comunicação 

né... temos a capacidade de publicar em revistas acadêmicas e temos adaptabilidade 

para transformar essa linguagem em algo que o gestor público, enfim a organização 

ou setor ou avaliador de política, ele possa também compreender como útil. (...) tem 

um trade off importante porque nós somos conhecidos por pesquisa aplicada 

que é um diferencial diferente, em vez consultoria (...) em consultoria você não 

consegue manter um bom padrão de pesquisa. (...)” (Administração.3)  

 

Um dos entrevistados faz uma defesa de heterogeneidade de perfis internos da 

instituição/universidade, com a ideia de que não se deve produzir um equilíbrio único, que 

poderia prejudicar diferentes “aptidões” ou, segundo um economista, pode tratar como iguais 

pesquisadores em diferentes estágios de carreira. Interessante, a reflexão mais ampla sobre os 

“resultados” de curto/médio e longos prazo e sua importância institucional.  

 

“Impossível criar um equilíbrio perfeito porque as pessoas mudam, o cenário 

externo muda. E a pessoa tem curvas de aprendizagem (...) e então acho que o 

importante é que não pode haver um equilíbrio geral. E um equilíbrio institucional 

... uma escola idealmente tem pessoas que se sentem mais à vontade de ... pesquisa 

mais pura mesmo aplicado ... que aquilo seja equilibrado de maneira é e pelas 

lideranças institucionais de tal forma que como numa equipe de futebol vai ter gente 

super bem, fisicamente forte e tal, mas tem um que agrega na parte técnica. Pessoas 

que tem uma capacidade técnica enorme mas que às vezes contribuem menos. É para 

realmente aproveitar também ao máximo as habilidades de cada um e pode 

acabar desperdiçando o talento de algumas pessoas excepcionais na parte de 

aplicada e outros não.” (Relações Internacionais.2) 

“É eu acho que sim, mas se você for cobrado por fazer trabalhos que estejam 

quase sempre na mídia ou tem uma visibilidade maior, naturalmente você não 

vai fazer uma coisa com mais profundidade e com mais relevância que nem o que 

você mesmo plantou um nível de um artigo publicado no padrão EPGE. Tem trade 

off sim e aí eu acho que os pesquisadores vão se colocando... obviamente depois que 

você tem uma carreira consolidada e tem muitos artigos sobre vários assuntos 

você consegue conciliar muito bem as duas coisas porque resgata uma ideia sua de 

5 anos atrás que já está feito e vai dar uma entrevista na mídia, faz um blog, faz 

alguma coisa, mas para pesquisadores novos eu acho que esse trade off é ainda mais 

acentuado porque você não teve tempo ainda de fazer e aí você fica pressionada, eu 

quero fazer algo que apareça, de alguma visibilidade, é um tema importante e aí 

você ficou focado a fazer coisas mais curto médio prazo que uma coisa mais de 

longo prazo. (...) Eu acho que bastante. Sem nenhum demérito, mas eu acho que mais 

do que a pesquisa teórica porque a pesquisa teórica ela atende a um nicho, a 

pesquisa mais pura, digamos, ela atende ao nicho que é a academia e ciência, mas 

uma instituição do porte da (OMITIR), para captar alunos para graduação, para 

mestrado, para captar projetos de pesquisa ou consultoria, alunos em EAD, para 
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isso precisa de uma visibilidade de fato concreto então esses trabalhos de mais 

curto prazo, médio prazo digamos eu acho que eles são fundamentais.”  

(Economia.1) 

 

Por fim, tema que já havia sido mencionado em seção anterior, alguns dos entrevistados 

ao refletirem negativamente sobre os “produtos” requeridos pelo edital de fomento interno, 

mencionam a questão da ausência de incentivos, a preocupação com o risco e a incertezas 

inerentes ao “fracasso” na entrega do produto, algo sentido como fora de controle de quem 

executa a pesquisa aplicada ou ainda devido à falta de “esclarecimento” sobre o que se espera 

como resultado final (um relatório ou um protótipo). A relação entre pesquisadores e a rede de 

fomento é tratada como “bola dividida”.  

 
“Não sei, para mim dá, porque isso eu acho que varia de escola para escola tá os meus 

incentivos são para produzir pesquisa acadêmica. Seja aplicada, seja não 

aplicada mas é para produção de papers e publicação em revista internacional isso 

era o que foi me foi dito quando eu fui contratado. E o que mudou um pouquinho (...) 

os incentivos (...) exatamente o desenho ao longo dos anos, mas o esse compromisso 

foi mantido, ninguém renegou então é eu não para mim eu não tenho incentivo 

para produto. (...) Mesmo mídia, mesmo produto, são esses aí e para mim a 

instituição/universidade não fornece incentivo nenhum.” (Administração.1) 

“Os parâmetros dos editais de pesquisa aplicada na instituição/universidade não estão 

exatamente alinhados com essa minha busca, por isso que eu tenho tido alguns 

problemas de projetos rejeitados, projetos que o recurso está disponível mas eu 

hesito em sacar porque não tenho certeza se o produto vai ser entregue por 

algum risco natural do processo.” (Economia.3) 

“Caramba... Olha eu não ... nas últimas edições dos últimos projetos, porque nas 

últimas chamadas eu não participei. As primeiras edições acho que tinha eu diria 

pouca ênfase no produto em si era mais o resultado, que poderia ser um relatório 

ou um protótipo.... cada caso é um caso, mas se for possível né, se o projeto tem 

como finalidade um produto que se chegue no mínimo a um protótipo, mas aí de 

novo: a gente tem um profissional que vai transformar a pesquisa, tudo que foi 

feito, em um produto para o usuário final. Esse profissional em geral não está 

na equipe do projeto. É um profissional a parte e o que a equipe do projeto pode 

fazer é um protótipo, alguma coisa que serve para testar o conceito, para ser aprovada 

para o usuário. Mas, para funcionar mesmo no final, vai precisar de um profissional 

que vai codificar aquilo, fazer com segurança etc. Em geral é outro profissional, e aí 

de novo a gente tem um problema de dificuldade de contratação de mão de obra. Essa 

parte de gerência às vezes fica uma bola meio dividida, né, porque o pessoal da 

pesquisa aplicada já fez a sua parte, agora quem tem que contratar e quem tem 

que fazer as coisas são vocês. “Bola dividida”... achei que vocês iam fazer as 

coisas. Não era esse o combinado? É uma questão sensível mesmo, né, e acho que 

é difícil e acho que muitas já vi acontecer em outros projetos de terem problema 

exatamente nesse ponto ... o ponto de passar para a produção e eles param ali e 

ficam. Enfim... pode ser o lugar onde os projetos acabam fracassando. 

(Matemática.3) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nestas considerações finais, pretende-se apresentar alguns dos dilemas identificados 

durante a pesquisa e, que provavelmente, podem ser generalizáveis (como questões de 

reflexão) a qualquer instituição que queira fomentar o desenvolvimento de pesquisa aplicada. 

Inicialmente, essa dissertação se apoiava no esforço de investigar e caracterizar o que seriam 

“boas práticas” em pesquisa social aplicada e de compreender de que forma o tema “pesquisa 

aplicada” vem sendo tratado pela literatura acadêmica, dentro e fora do Brasil, assim como 

investigar a maneira como pesquisadores que receberam fomento avaliavam, conceituavam e 

validavam os resultados alcançados. Ao final, ao invés de identificar boas práticas, demos um 

passo atrás para analisar os dilemas inerentes a entrada no “jogo” de incentivos diferentes dos 

da produção acadêmica. 

Por outro lado, buscou-se compreender um pouco mais sobre os modelos e processos 

de avaliação de resultados, neste caso, indiretamente, sobre os projetos que receberam 

destaque. De fato, a consolidação do campo de pesquisa aplicada ainda está em construção e 

demanda maior entendimento sobre suas limitações, objetivos, resultados, formas de avaliação 

e medidas de impacto. Como ponto de partida, viu-se que não há consenso nem mesmo sobre 

a definição do termo, considerando que parte da literatura e mesmo dos acadêmicos aderem a 

uma concepção que vê mais diferenças do que semelhanças entre o que é considerado pesquisa 

básica e o que é aplicado. Além das divergências conceituais, assomam avaliações muito 

diferentes sobre o grau de complementaridade entre os tipos de pesquisa. 

Pode-se especular que parte do problema (e da solução) é que os pesquisadores 

interpretam e julgam as práticas de pesquisa aplicada (e da procedência de participar ou não de 

editais de fomento) através da avaliação dos incentivos de carreira fornecidos por instâncias 

externas – CAPES e agências de financiamento – e internos de progressão interna na 

instituição. Dito de forma crua, os pesquisadores “julgam” seu interesse e concordância com o 

formato aplicado, conforme os cálculos individuais na valoração de incentivos fornecidos pelas 

instituições.  

Embora isto não esteja errado, há a indicação de um primeiro dilema: (1) Há uma 

desconexão ou desalinhamento entre incentivos individuais de progressão na carreira, através 

da valoração de publicações estritamente acadêmicas em periódicos versus a missão ou os 

interesses mais gerais das instituições/universidades de produzir impacto externo, além de 
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ensinar14, produzir e compartilhar conhecimento. Este dilema, por exemplo, pode ser 

representado na dificuldade de cooperação entre pesquisadores de áreas diferentes, o que afeta 

negativamente a potencialmente valorada multi ou interdisciplinaridade. A cooperação pode 

produzir resultados negativos em termos individuais, a depender se os resultados serão 

publicados em periódico da área x ou y. Dependendo da área, dito de forma simplista, não 

“contará” pontos. Observe-se que, nesse exemplo, nem sequer tocou-se em questões como 

impacto ou relevância da pesquisa. Este dilema parece, a longo prazo, exigir um “alinhamento” 

entre diferentes agências internas e externas, isto é, a criação de um novo consenso, que não 

necessariamente seja disruptivo. 

De alguma forma, tento debruçar-se sobre que critérios seriam relevantes para julgar a 

pesquisa aplicada, em geral. Partindo da sugestão da literatura, e da tentativa de classificação 

indutiva dos projetos que ora analisamos,foram indicados alguns fatores, sem a pretensão de 

serem critérios exclusivos: tipos de impacto, atores ou beneficiários envolvidos, impacto na 

pós-graduação, grau de internacionalização, tipos de produção gerada pela pesquisa (se técnica 

e/ou acadêmica), sobre os incentivos oriundos do financiamento, os desenhos de pesquisa, 

métodos empregados, etc. 

Dois destes critérios emergiram com certa constância durante a pesquisa: a ideia de 

envolver as “demandas/problemas concretos da sociedade” e, adicionalmente, fazê-lo em 

tempo hábil, em contraposição a temporalidade da lógica acadêmica. O outro critério implica 

na mensuração de impacto ou da “aplicabilidade” da pesquisa. As métricas estão abertas e não 

são claras, e os comitês de financiamento aprendem via tentativa e erro. Reconhece-se, 

portanto, que esta é uma reflexão sobre um processo não acabado. Durante as entrevistas foi 

possível perceber na maioria dos entrevistados uma pausa, uma parada momentânea quando da 

pergunta sobre o conceito/termo pesquisa aplicada. Alguns salientaram, inclusive, que era uma 

pergunta de “difícil resposta”.  Em outros casos, há uma reflexão sobre a diversidade de 

projetos englobados sobre a rubrica aplicada. Alguns fazem um reparo, indicando que a 

pesquisa básica pode não ter aplicação imediata, mas pode ter o potencial de vir a ser... isto é, 

seria mais prudente falar em pesquisa “aplicável” – com potencial de aplicação futura. 

Novamente, dado as divergências conceituais e de incentivos, os dilemas de incentivos da 

carreira (estratégicos) se misturam com as questões conceituais. Parece que a maneira de 

                                                
14 Quando se olha para dentro das instituições, há sempre a queixa de adaptações necessárias nos tipos 

de incentivos fornecidos aos pesquisadores - em alguns casos, é mencionado, inclusive, ausência de incentivos 

para lecionar.  
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enfrentar isso, é adaptando os incentivos ao invés de nos enredar-se em conceitos complexos 

sobre o que é cada categoria. 

E, então, identificou-se um segundo dilema. Os pesquisadores se queixam e estranham 

a morosidade e os trâmites, como incentivos negativos, no desenvolvimento de pesquisa 

aplicada. Uma palavra resume isso: processos internos. Para alguns os processos são lentos e 

opacos e implicam em lidar com agentes em pontos institucionais diversos (e confusos), com 

lógicas e práticas diferentes daqueles que “realizam” pesquisa. Os obstáculos são "contratuais", 

mas também implicariam na falta de traquejo da burocracia e consequente demora em lidar 

com dados sensíveis e dados públicos. Estas etapas são encaradas como desestímulos à 

pesquisa aplicada. Segundo um interlocutor, às vezes para fugir desse emaranhado a melhor 

estratégia consiste em utilizar dados de “pior qualidade”. O processo também por ser mais 

moroso, quando se considera os conflitos com o setor de “tecnologia da informação” (incluí 

conflitos e disputas sobre processos, mas também reclamações sobre a infraestrutura).  

Um terceiro dilema também envolve “processos”, mas nesse caso relativo à 

"legitimidade" ou aceitação do processo decisório. As críticas (embora haja vários elogios 

também pela inovação da rede) dizem respeito à definição de prioridades dos comitês (com 

divergências entre os pesquisadores), sobre a transparência na composição e do processo 

avaliativo. Sobre o comitê, identificamos a percepção de uma composição “opaca”, não 

transparente, e sem a participação de pesquisadores “ativos”. Há a indicação de um conflito, 

que contrapõe o comitê como um corpo estranho e sem input dos que produzem pesquisa dentro 

da instituição. Há, portanto, um dilema que diz respeito à “legitimidade”. Em parte porque os 

pesquisadores se agarram a ideia de avaliação por pares – critério que consideramos 

insuficiente, se levamos a sério a ideia de participação dos stakeholders, tanto no processo de 

formulação quanto de avaliação das pesquisas15. Por outro lado, a demanda parece ser por mais 

transparência, além da participação per se. Ampliar a participação parece ser um caminho 

razoável para enfrentar a falta de consenso tanto conceitual, quanto de avaliação dos resultados 

(de como mensurar impacto).  

Por fim, um último dilema, menos recorrente, é a ameaça de risco reputacional. Dado a 

não familiaridade com o planejamento e execução de “produtos” (diferente da produção e 

publicação do resultado em periódicos acadêmicos) alguns pesquisadores indicam que o 

                                                
15 Também ficou nítido em uma das falas é que parte do conflito é relacionado à dificuldade de 

mensuração de impacto da pesquisa aplicada, mas que é importante determinar métricas de avaliação de pesquisa 

aplicada e que isto não pode ser feito por avaliação “doméstica”. 
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resultado “incerto” deste tipo de pesquisa atua com um desincentivo e, em consequência 

cobram maior “flexibilidade” em lidar com os resultados e com prazos (e com a possibilidade 

de não aprovação). Em outros casos, o risco provém do não consenso sobre a atribuição de 

responsabilidade sobre o (que é o) produto. Por exemplo, o pesquisador apresenta um protótipo, 

e acha que é “óbvio” que outra instância da instituição deva ser responsável pela gestão e 

funcionamento do “resultado”. Portanto, a questão da ausência de incentivos reside na 

preocupação com o risco e a incertezas inerentes ao “fracasso” na entrega do produto, algo 

sentido como fora de controle de quem executa a pesquisa aplicada ou ainda devido à falta de 

“esclarecimento” sobre o que se espera como resultado final (um relatório ou um protótipo). 

De novo, retorna-se à questão da transparência ou da necessidade de participação dos 

envolvidos como uma forma de gerar legitimidade e mitigar esses ruídos. 

De todos os achados, vale destacar a forma como os editais e os projetos de pesquisa 

aplicada estão sendo pensados, isto envolve elucidar se a sociedade civil está sendo consultada 

previamente. Se, para alguns entrevistados, a pesquisa aplicada responde às demandas 

concretas da sociedade, é muito razoável pensar que este demandante precisa fazer parte do 

processo “desde o início”. Talvez um componente importante da pesquisa aplicada seja o saber 

“reverso”. Apesar de haver um discurso sobre a pesquisa aplicada refletir, em tese, uma 

demanda concreta da sociedade, um achado importante está no relato de um dos entrevistados, 

que faz uma observação interessante no sentido de “a demanda” estar sendo guiada pela oferta 

“artificial” dos editais.  

Dito isto, existe um desalinhamento do que dizem parte dos pesquisadores e os 

incentivos institucionais. Ao mesmo tempo, é relevante identificar – para além dos dilemas 

aqui identificados - o reconhecimento por parte dos entrevistados da importância de se ter uma 

rede de fomento interna da instituição/universidade que, de acordo com a maioria, não existe 

noutras instituições e que é, portanto, inovadora. Por fim, existem inúmeras questões a serem 

pensadas e discutidas sobre pesquisa aplicada no campo teórico, mas o fundamental é que o 

debate seja ampliado para além da academia. Ouvir a sociedade, dar transparência aos 

processos de fomento e avaliação, e equilibrar os inventivos parece ser um bom começo – e 

que pode ajudar a construir uma notoriedade para a instituição/universidade também no campo 

mais aplicado da pesquisa e aumentar sua participação no debate de elaboração de políticas 

públicas, no campo mais econômico e, ainda, aumentar a sua projeção internacional. 

Para concluir, apontam-se algumas sugestões de abordagens futuras para lidar com as 

questões aqui analisadas. Em termos prospectivos, acreditamos que o escopo da pesquisa deve 
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ser ampliado pela consideração de novas instituições/universidades para controlar os resultados 

aqui obtidos e, igualmente, pela inclusão de outros agentes - gestores e membros de agências e 

de comitês de fomento à pesquisa aplicada. O universo de pesquisa também é 

reconhecidamente limitado. Um futuro desenho de pesquisa deve também considerar as 

pesquisas “não financiadas”. Isto auxiliaria, mesmo que de forma indireta, a refletir sobre o 

que seriam “as boas práticas” na elaboração de projetos de pesquisa aplicada. Por fim, o desafio 

que parece relativamente intransponível consiste em verificar como validar os produtos gerados 

e sua adequação com o lado “real” da demanda, não aquela produzida pelos editais de pesquisa.  
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APÊNDICE  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA   

Título: Pesquisa Aplicada na “instituição/universidade”: financiamento e análise de boas 

práticas.   

1. DESCRIÇÃO DA PESQUISA  

Por meio deste projeto pretendo investigar e caracterizar o que seriam “boas práticas” 

em pesquisa social aplicada. Em um primeiro momento, após a revisão da literatura sobre 

pesquisa aplicada (escassa) e análise/impacto de políticas públicas, irei selecionar alguns 

critérios “avaliativos” para classificar os projetos “destacados” nos relatórios anuais da rede de 

fomento da instituição/universidade, no período compreendido entre 2015 à 2018. Obviamente, 

que há um viés ocasionado pelo filtro prévio de seleção dos projetos “destacados”, que deve 

ser considerado na análise (e que produz informação inicial acerca de quais “critérios” são mais 

valorados). Minha ideia inicial é comparar estes critérios com àqueles presentes na literatura e 

criar uma classificação de diferentes tipos de pesquisa aplicada (a partir de alguns critérios 

prévios: tipos de impacto, atores ou beneficiários envolvidos, impacto na pós-graduação, grau 

de internacionalização, tipos de produção gerada pela pesquisa, se técnica e/ou acadêmica, 

sobre os incentivos oriundos do financiamento, os desenhos de pesquisa, métodos empregados, 

etc.) 

   No momento seguinte, irei realizar 15 entrevistas em profundidade com 

pesquisadores e docentes das cinco Escolas da instituição/universidade para entender qual a 

sua interpretação sobre o que é Pesquisa Aplicada e sobre o que seriam “boas práticas” de 

Pesquisa, dentre outras questões. A partir disto, será possível comparar se o modelo tipológico 

inicial (feito pela pesquisadora, a partir da revisão da literatura e dos critérios prévios de seleção 

do “financiador”) é congruente ou não com as percepções expressas dos pesquisadores e 

professores, considerando que o termo “pesquisa social aplicada” ainda é um objeto em 

construção. 
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2. ROTEIRO 

1. Farei uma rápida identificação do entrevistado: Trajetória profissional e acadêmica. Qual 

função exerce na Instituição: professor, pesquisador, coordenador.  

 

2. Para você, o que significa pesquisa aplicada e quais fatores devem ser considerados para 

uma pesquisa ser encaixada neste conceito?  

 

3. Dos projetos de pesquisa aplicada que você já fez, quais destacaria? E por quê? [Todos 

apresentados ”internamente” ou já submeteu a outras instituições de fomento?]   

 

4. A partir da tua experiência, quais critérios são imprescindíveis para definir boas práticas 

em pesquisa aplicada?  

 

5. Sobre pesquisa aplicada, você poderia mencionar quais são os principais problemas ou 

dificuldades encontradas na elaboração ou no desenvolvimento da pesquisa?    

 

6. Agora pensando no local onde você trabalha, quais são os pontos positivos e negativos no 

que se relaciona aos incentivos de carreira para se desenvolver pesquisa aplicada? 

 

7. Como você enxerga a questão da prioridade dada ao financiamento interno da 

Instituição para a tua carreira?  

 

8. Como é a relação existente entre os pesquisadores mais aplicados e os pesquisadores 

que desenvolvem pesquisas mais “puras”? Existe sinergia?  

 

9. Quais critérios ou tipos de áreas devem ser contempladas em editais de pesquisa 

aplicada? Os editais devem propor temas ou devem ser abertos a qualquer tipo de tema 

de interesse dos pesquisadores? 

 

10. Você acha que o incentivo financeiro dado pela Instituição gera trade off entre os vários 

tipos de produção (técnica, acadêmica, produto)? Poderia destacar onde a contribuição 

foi maior e se existe equilíbrio entre os parâmetros utilizados?  
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11. A pesquisa aplicada ajuda a ampliar a rede de pesquisa da Instituição e ajuda nos projetar 

nacional e internacionalmente? De que forma? 

 

12. Para finalizar, você gostaria de acrescentar algo mais sobre o tema que conversamos?      


