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Século XX: Uma mudança de paradigma no 
papel das universidades  

Em 1906, o Presidente da Universidade de Stanford, David Starr Jordan, 
declarou que “a universidade Americana é, com toda ênfase, uma 
universidade de ensino”. Entretanto, o papel da universidade tem 
crescido substancialmente desde então. Uma pesquisa do The 
Economist (David 1997), trouxe uma concepção única do papel da 
universidade  na economia baseada no conhecimento, “não apenas de 
criadora de conhecimento, de local de treinamento de mentes jovens e 
de transmissão de cultura, mas também de agente maior do  
crescimento econômico : a fábrica do conhecimento, como era, passou 
a ser o centro da economia do conhecimento.” 

(Farrell L, Harmon C, Laffon C, O’Carroll C – 2006)



Uma Nova Economia

Os agentes que produzem e transferem conhecimento 
tecnológico devem reconsiderar suas funções tradicionais e 
seus papeis enquanto stakeholders de uma entidade maior, A 
ECONOMIA DO CONHECIMENTO.

(Farrell L, Harmon C, Laffon C, O’Carroll C – 2006)



Relação ensino/pesquisa e economia

Hoje é mundialmente reconhecido que investir em educação 
superior é uma boa coisa para a economia e para a sociedade.
O desafio é demonstrar uma relação causal específica entre as 
atividades de ensino/pesquisa das universidades. o crescimento 
geral da economia, os benefícios para a sociedade. 

A quantificação do retorno econômico da pesquisa não é linear; o 
seu impacto pode ocorrer através de muitos canais, diretos e 
indiretos.

(Farrell L, Harmon C, Laffon C, O’Carroll C – 2006)



Relação ensino/pesquisa e economia

Toda esta realidade que parece ir em direções diversas; o 
grande desafio passa por criar um conjunto de indicadores que 
tenha em conta as especificidades das ciências, nomeadamente 
no que concerne aos processos de comunicação, organização
cultural e valorização de indicadores e que permitam alcançar
níveis de objetividade e viabilidade, possibilitando a construção
de metodologias consolidadas. 

(SILVA & ARAÚJO, HOLOS, Ano 30, Vol. 4, 2014)



Dificuldades metodológicas mais comuns

• Atribuição da tarefa
• Tempo entre intervenção e medida/avaliação
• Pontos de referência
• Coleta de dados x “peso e complexidade do relatório”
• Dificuldade no encontro de feedbacks orientadores rápidos



Impact: evidence from around the globe

Dataset from nearly 15.000 universities in about 1.500 regions
across 76 countries:

1950-2010: doubling the number of universities per capita is
associated with 4% future GDP increase per capita

(Valero A, Van Reems J, 2011)



Impacto sobre o trabalho e a renda - Brasil
• Crescimento do ensino superior associado ao aumento do 

salário médio, da taxa de ocupação de emprego e da renda 
per capita de municípios em que ele ocorre

• Aumento de 1% de graduandos:
↑ 0,4% na taxa e ocupação de emprego
↑ 0,9% no salário médio
↑ 1,3% na renda domiciliar per capita

(Centro de Políticas Públicas do Insper, 2016)



Patentes (CIT)

Temos uma patente licenciada e outra em
processo de negociação



Fonte: Revista FAPESP, Agosto 2017

Patentes (CIT)



Engajamento acadêmico vs. Comercialização

• Professores de Engenharia no Reino Unido – 47% com 
contrato de pesquisa e 18% trabalhando como consultores. 
Alemanha: 20% e 17%, respectivamente

(Desta e Parkmann, 2011; Bozemann e Gaugham, 2007; Grimpe e Fier, 2010)

• Acadêmicos detentores de patentes:

Europa: 4-5%.                         (Lissa et al, 2008)

USA: 5%                (Bozemann e Gaugham, 2007)

• Empreendedorismo acadêmico:
3-10% nos USA e Europa



Universidades/Economia: indicadores de 
sucesso
• O Massachusetts Institute of Technology (MIT) viu crescer o número 

de companhias que ajudou a criar, de 156 para 636 em 20 anos. Nos 
últimos 50 anos o MIT transformou a economia do Estado de uma 
dependência tradicional de têxteis para a atual base de alta 
tecnologia. 

• Na Suécia a Chalmers University of Technology criou 240 companhias 
nos últimos 30 anoss. 

• No Reino Unido, a UK Science Park Association oferece 1.000.000m2

para instalações, atende a mais de 1700 clientes e emprega mais de, 
41.000 pessoas em 80 parques tecnológicos, todos criados num 
período de 40 anos. 

(Farrell L, Harmon C, Laffon C, O’Carroll C – 2006)



THE IMPACT OF 
UNIVERSITIES 
ON THE UK ECONOMY



Overall impact of the higher education sector on UK output and
employment, 2011–12 
(Source: Universities UK economic impact modelling system (2013). Note: All employment figures are full-time-equivalents.) 

Universities Off-campus Off-campus                             Higher
expenditure expenditure education sector
of non-UK                            of non-UK
students international
visitors

OUTPUT

Direct output L27.92 billion 0 0 L27.92 billion

Secondary output L37.63 billion L7.37 billion L0.19 billion L45.19 billion

Total output generated
(direct plus secondary)

L65.55 billion L7.37 billion L0.19 billion L73.11 billion

EMPLOYMENT

Direct employment 319,474 0 0 319,974

Secondary Employment 373,794 62,383 1.617 437,794

Total Employment 693,268 62,383 1.617 752,268



Total contribution of the UK higher education sector to UK GDP 
(Source: Universities UK economic impact modelling system, 2013)

GDP
Universities Off-campus Off-campus                              Higher

expenditure expenditure education sector
of non-UK                            of non-UK
students international
visitors

Direct GDP L17.97 billion 0 0 L17.97 billion

Secondary GDP L18.43 billion L34.2 billion L0.09 billion L21.94 billion

Total GDP L36.40 billion L34.2 billion L0.09 billion L39.91 billion



Total impact generated by non-EU students at UK universities, 2011–12 
(Source: Universities UK economic impact modelling system, 2013

Impact generated through Impact generated by off-campus                                 Total impact
payments made to the expenditure of non-EU students attributable to non- EU 
universities (ie the share (ie the non-EU student students at UK universities
of university impact of all non- UK student
attributable to non-EU share of all non- UK 
students)                                        student off-campus impact) 

Output £8.8 billion £5.1 billion £13.9 billion 

Jobs 93,254 FTE jobs 43,385 FTE jobs 136,639 FTE jobs 

Contribution to GDP £4.9 billion £2.4 billion £7.3 billion 



A universidade e a valoração do social

Uma estratégia holística de valor social deve ser aplicada num 
sistema negociado de valoração econômica. Os ”pesos”devem ser 
aqueles negociados para atender  as escolhas e expectativas da 
sociedade e cultura em que vivemos. 

Uma universidade é, frequentemente um dos maiores negócios de 
uma cidade ou região, com um número de diferentes 
responsabilidades para com a comunidade local.

(Kelly U, McNicoll, NC – NCPE Report, 2011)



Características do Investimento Social com Retorno
(Kelly U, McNicoll – NCPE, 2011)

• Envolvimento dos stakeholders (consulta/escuta com ambos, 
produtores e usuários) 

• Materialidade (i.e. análise da seleção da atividade mostra a sua 
relevância)

• Foco em resultados, produtos (estratégia baseada em resultados) 
• Valoração (busca para determinar o valor econômico dos resultados ) 
• Transparência (esforço para executar o processo com transparência) 
• Mensurável (ênfase na utilização de evidência que seja mensurável)



The strategic triangle of public value creation

Source: Public Value, Theory and Practice Benington & Moore 2011 



Capturing the social value of universities: the current HE 
evidence base (Kelly U, McNicoll – NCPE, 2011)







PARTNERSHIPS FOR 
INNOVATION AND

SOCIO-ECONOMIC IMPACT: 
THE ENTREPRENEURIAL 

UNIVERSITY

Stockholm, March 2014





Building the Eindhoven Knowledge cluster - Edgar van Leest, Hans van Duijn and Hans Hofstraat



Enabling Resource Efficiency:
The “Entrepreneurial University-Industry” Partnership - Markus A. Reuter



Impactos da Inovação na Educação Superior
(Kelly U, McNicoll – NCPE, 2011)

Maiores salários, maior 
taxa de emprego (segundo 
o seguimento de egressos); 
patentes e spin outs

Melhora da saúde, maior 
longevidade, melhoras para 
a infância, melhores 
resultados educacionais , 
felicidade 

Aumento na 
produtividade decorrente 
da inovação; benefícios 
da produção para 
graduados e não 
graduados

Papel da lei, direitos 
humanos, estabilidade
política, democratização, 
cidadania, redução da 
criminalidade

SETOR PRIVADO SOCIEDADE

MERCADO

NÃO 
MERCADO



Interações da universidade com impacto na sociedade

• A universidade como ator econômico 

• Aumento da base de absorção da economia através de seus alunos e 
graduados

• Interação com a sociedade no conhecimento, pesquisa e inovação 

• Maior engajamento social – SOCIAL ACCOUNTABILITY

(
(Kelly U, McNicoll, NC – NCPE Report, 2011)



UMA DEFINICÃO DE SOCIAL ACCOUNTABILITY                   

Social accountability é a obrigação de orientar a
educação, a pesquisa e a oferta de serviços para o
atendimento às prioridades de saúde das
comunidades locais, a região e/ou país com os
quais a escola tem um mandato a cumprir.



INIQUIDADES VULNERABILIDADES 
SOCIAIS

INJUSTIÇA 
SOCIAL

“Essas prioridades 
são definidas

conjuntamente 
pelo governo, 

serviços, 
organizações de 

saúde 
e as comunidades, 

especialmente 
as desassistidas”

FAIMER 2017



E AS UNIVERSIDADES?FAIMER 2017



Como estamos no quesito
Social Accountability?FAIMER 2017
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http://www.worldmapper.org/HIV Prevalence

FAIMER 2017
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The Northern Ontario School of Medicine (Canada)
The Latin America School of Medicine (Cuba)
The University of the Philippines-School of Health Sciences (Philippines)
Ateneo de Zamboanga University School of Medicine (Philippines)
The Comprehensive Community Physician Training Program (Venezuela)
Faculty of Health Sciences, Walter Sisulu University (South Africa)
Flinders University, The Medical School of (Australia)
School of Medicine and Dentistry, James Cook University (Australia)
The University of New Mexico Health Sciences Centre (USA)
Ghent University Faculty of Medicine and Health Sciences (Belgium)
Gezira University Faculty of Medicine (Sudan)
Patan Academy of Health Sciences (Nepal)

Não é possível apresentar a imagem.

Não é possível apresentar a imagem.

FAIMER 2017



Learning from each other...

FAIMER 2017



Facilitadores e Barreiras da Social Accountability
(Bjorg Palsdottir, 2014)

Possíveis Facilitadores
• Lideranças engajadas e apoiadas
• Políticas de meio ambiente e financiamento
• Diálogos nacionais
• Fortes relações entre o Sistema de Saúde, comunidades e 

stakeholders
• Limitação de recursos

Possíveis Barreiras 
• Não desafiamos nossas próprias ortodoxias
• Diferentes percepções entre os  stakeholders
• Relações de poder
• SA no panorama geral
• Autonomia profissional FAIMER 2017





A Escola de Medicina do Northern Ontario tem um mandato de
contribuir para melhorar a saúde das pessoas e comunidades do
norte de Ontário. Uma forma de cumprir para este mandato é
aumentar o número de estudantes que optam por viver e trabalhar na
região após a graduação (…)

(…) O objetivo é ter turmas com perfis que refletem a demografia da
população do Norte de Ontário. É intenção da faculdade de medicina
maximizar o recrutamento de estudantes que são desta região e/ou
estudantes que têm um forte interesse e aptidão para a prática de
medicina em comunidades rurais e remotas. Estamos também
empenhados em recrutar estudantes aborígenes e Franco-Ontarian.

Information
for Applicants

FAIMER 2017



Nova Declaração de Visão Institucional

“O Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
do Novo México trabalhará com parceiros da 
comunidade para ajudar o estado do Novo 

México a alcançar, até 2020,  mais progresso em 
saúde e em maior equidade na saúde do que 

qualquer outro estado.”

Não é possível apresentar a imagem.
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FAIMER 2017



Implicações para o ensino na Universidade
(Kelly U, McNicoll – NCPE, 2011)

• A universidade é o melhor cenário para desenvolver o 
empreendedorismo

• EMPREENDEDORISMO= conhecimmento + atitude + tomada       
de responsabilidade

• As universidades devem adaptar-se rapidamente a um 
mundo que muda rápido

• A inovação social deve ser explorada: necessidades da 
sociedade, tecnologia e inovação para melhorar a qualidade 
de vida

• Aumentar o foco nas pessoas e na interação entre elas



Indicadores: Universidade/Sociedade

VISÃO TRADICIONAL
• Titulação de docentes
• Publicações
• Índice de impacto das revistas
• Citações
• Rankings
• Consultorias
• Patentes
• Web of Science

VISÃO CONTEMPORÂNEA
• Spin-ups
• Start-ups
• Licenciamento e produtos
• Áreas de common work
• Empreendedorismo na 

graduação
• Inovação tecnológica e social
• SOCIAL ACCOUNTABILITY




