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1 INTRODUÇÃO

Com uma infraestrutura de pesquisa quase integralmente criada no século XX, os 
recentes avanços da produção científica brasileira demonstram o potencial produ-
tivo da infraestrutura nacional3 de pesquisa, levando a uma melhora da posição 
brasileira nos rankings internacionais, principalmente, no que tange à quantidade 
de artigos publicados em periódicos indexados internacionalmente. No entanto, 
pouco se tem investigado sobre o papel dessa infraestrutura de pesquisa sobre a 
produtividade científica, bem como sua inter-relação com a produção de outros 
serviços e desenvolvimento de tecnologias. Ao encontro disso, este capítulo tem 
como objetivo de pesquisa analisar os determinantes individuais e coletivos na pro-
dução dos cientistas brasileiros. Particularmente, busca-se saber qual configuração 
de laboratório de pesquisa seria a mais estimulante à produção científica no Brasil. 

Conforme destacado por Stephan (2012), “a pesquisa raramente é feita iso-
ladamente”. O ambiente de laboratório é propício à colaboração e especialização 
em atividades que levam ao aumento da eficiência produtiva e da capacidade de 
lidar com problemas que requerem a conjunção de recursos cognitivos para serem 
enfrentados. À composição de recursos humanos, juntam-se a infraestrutura física, 
representada pelos materiais e equipamentos que viabilizam a realização das pes-
quisas e que, em diversos casos, ditam o avanço do conhecimento. 
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Nesse sentido, foi utilizada uma base de dados composta de dois conjuntos de 
informações. A primeira base consiste em informações contidas em questionários 
respondidos pelos coordenadores de 1.756 laboratórios no Brasil sobre infraestrutura 
física, de pessoal, cooperação, escopo de atividades desenvolvidas, entre outras, tendo 
como período base o ano de 2012. Complementarmente a esse conjunto de obser-
vações, foi construída uma base com dados pessoais dos pesquisadores pertencentes 
a essas infraestruturas de pesquisa por meio de coleta de dados de seus currículos 
Lattes-CNPq para o período de 2004 a 2013, de onde foram extraídas informações 
sobre sua produção científica, formação acadêmica e atividades desenvolvidas. 

A partir desse conjunto de informações, foram definidas, por meio da análise de 
cluster, três grupos de laboratórios. O primeiro grupo, denominado intensivos em pesquisa 
e desenvolvimento de tecnologias, atua em múltiplas áreas de conhecimento científico e 
suas atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias são realizadas de forma 
contínua. O segundo grupo, denominado como laboratórios intensivos em pesquisa e 
ensino, atua, principalmente, nas áreas científica de engenharia e ciências biológicas 
e desenvolvem continuamente atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento de 
tecnologia. O terceiro grupo, denominado intensivos em pesquisa, são laboratórios que 
atuam, principalmente, nas áreas científicas de engenharia e ciências exatas e da terra, 
cuja atividade de pesquisa é realizada de forma contínua, enquanto as atividades de 
ensino ocorrem de modo descontínuo e não há desenvolvimento de tecnologia. 

Tomando esses três grupos de laboratórios como referência para análise, foram 
estimados modelos econométricos a fim de explicar a produtividade per capita 
dos pesquisadores pertencentes a essas infraestruturas de pesquisa. Os resultados 
obtidos demonstraram que, quando são consideradas as variáveis representativas 
das características dos laboratórios, o diferencial de produtividade a favor dos 
pesquisadores pertencentes aos laboratórios intensivos em pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologias e dos laboratórios intensivos em pesquisa e ensino está relacionado ao 
maior escopo de atividades que desenvolvem, sendo possível concluir que tanto 
o escopo de atividades quanto o estoque de recursos físicos, que se determinam 
simultaneamente, além da participação dos estudantes, são importantes determi-
nantes da produtividade científica dos pesquisadores no caso brasileiro.

2 DETERMINANTES COLETIVOS DA PRODUTIVIDADE CIENTÍFICA 

Os determinantes da produtividade científica têm sido objeto de estudo 
de um grande número de pesquisadores de áreas como sociologia e econo-
mia.4 Diversos são os argumentos relacionados aos determinantes individuais  

4. Esses estudos foram em grande parte motivados pela Lei de Lotka (1926), formulada a partir da observação empírica 
da concentração de artigos em uma área de pesquisa. Usualmente estes artigos são produzidos por um número bastante 
restrito de pesquisadores, levando à formulação de uma relação inversamente proporcional da probabilidade do número 
de pesquisadores possuírem um determinado número de publicações. 
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e coletivos, os quais estão vinculados às heterogeneidades individuais dos pes-
quisadores, gênero, idade, entre outros. Porém, trabalhos recentes destacam 
também a importância dos determinantes coletivos da produção científica  
(e tecnológica), como a infraestrutura física, os desenvolvimentos tecnológicos 
e o grau de cooperação, a composição do capital humano, a infraestrutura de 
pesquisa, o ambiente institucional, entre outros, definindo uma nova dimensão 
de produtividade no nível do laboratório. 

No nível dos centros de pesquisa, as características do capital humano e físico 
são consideradas como fatores que influenciam na produtividade científica e tec-
nológica dos pesquisadores. No que tange à composição do capital físico, Stephan 
(2012) afirma que o acesso a equipamentos e materiais é de suma importância para 
os cientistas, pois afeta significativamente a sua produtividade. Dessa forma, destaca 
o papel da tecnologia, por meio do desenvolvimento de novos equipamentos, como 
viabilizadora do avanço da pesquisa. 

Ainda sobre os recursos físicos, os materiais de pesquisa (células, reagentes, 
telescópios etc.) na produtividade científica e tecnológica surgem ao propiciar 
meios e incentivos para o desenvolvimento de novos estudos e/ou descobertas. 
Porém, é importante notar para a concentração da produção científica e tecnoló-
gica oriunda das barreiras ao acesso a equipamentos e materiais especializados, ou 
seja, um aumento na especialização e no preço desses instrumentos de produção 
pode concentrar a pesquisa em poucos centros e, portanto, nas mãos de poucos 
cientistas. Por sua vez, apesar dos materiais serem comprados pelos laboratórios 
de pesquisa, cientistas de outros centros de estudo têm a possibilidade de acesso 
por meio de um processo de troca e/ou parcerias, sendo tal prática tradicional no 
meio científico.

 No que tange ao capital humano presente nos centros de pesquisa, a litera-
tura destaca as seguintes características como fatores influentes na produtividade 
científica e tecnológica dos pesquisadores: composição do laboratório, em termos 
da complementariedade entre os diferentes tipos de cientistas (posição e idade); 
nível de qualidade dos pesquisadores parceiros e de suas publicações; e a presença 
de pesquisadores externos. Bonaccorsi e Daraio (2002) encontraram que a idade 
média dos pesquisadores reflete a atratividade e vitalidade científica dos laboratórios 
por meio do círculo virtuoso, ou seja, instituições de pesquisa com mais prestígio 
atraem maiores recursos e proporcionam mais cargos para jovens pesquisadores. 
Dessa forma, atraem mão de obra mais bem qualificada e propiciam a compra de 
materiais, equipamentos etc. Ainda assim, Mairesse e Turner (2005) encontraram 
que a produtividade dos colegas impacta fracamente na produção individual, porém 
a qualidade das publicações dos companheiros de laboratório afeta fortemente a 
qualidade média das publicações individuais. Carayol e Matt (2004) demonstraram 
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que pesquisadores permanentes e não permanentes5 são complementares na produção 
científica e tecnológica e, também, denotam o impacto positivo dos pesquisadores 
externos sobre a produtividade dos pesquisadores permanentes.

Fatores ligados às características qualitativas dos centros de pesquisa – a quali-
dade das universidades, o prestígio e a reputação dos laboratórios – são citados como 
colaboradores na produtividade dos pesquisadores. O desempenho produtivo destes 
é maior em instituições de mais prestígio, quando comparado com os que trabalham 
em instituições menos qualificadas no meio acadêmico (Cole e Cole, 1973). Allison 
e Long (1990) analisaram 179 mudanças de emprego dos cientistas, a fim de captu-
rar os efeitos em seus desempenhos. Quando houve transferência para centros mais 
conceituados que o anterior, foram observados aumentos nas taxas de publicação e de 
citações dos pesquisadores. Aqueles que realizaram movimento inverso demonstraram 
diminuições substanciais na sua produtividade. Tal fato foi denominado como um 
efeito departamental.

Outra particularidade dos laboratórios é o tamanho da infraestrutura. A prin-
cipal questão está relacionada com o retorno de escala (tamanho dos centros) na 
produção do conhecimento científico. Bonaccorsi e Daraio (2002) concluíram que 
o tamanho do laboratório e a produtividade não se correlacionam positivamente e, 
especificamente, nas áreas de química, ambiental e engenharia apresentou retornos 
decrescentes na produção científica. Ademais, é constatado que, em quase todos os 
campos da ciência, os laboratórios menores são mais produtivos. Mesmo resultado 
encontrado por Carayol e Matt (2006), os quais usaram o número de pesquisadores 
permanentes como proxy para o tamanho do laboratório. Mairesse e Turner (2005) 
encontram que o impacto do tamanho na produtividade individual é significativo, 
mas pequeno. Além disso, possui relação decrescente com a produção média de 
artigos, porém ligeiramente positiva no número de citações. 

Por fim, as atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pelos centros podem 
ser consideradas tanto complementares quanto concorrentes, surgindo uma questão 
conflitante oriunda das expectativas e obrigações geradas no seu desenvolvimento. 
Fox (1992) pesquisou quatro áreas da ciência (economia, ciência política, psicologia 
e sociologia) em diversos departamentos universitários dos Estados Unidos a fim de 
analisar como a pesquisa e o ensino influenciam a produtividade de publicação dos 
pesquisadores e/ou professores. As conclusões geradas foram que essas atividades 
são concorrentes, visto que os pesquisadores mais produtivos se dedicam menos à 
atividade de ensino (preparação de cursos, por exemplo), além de serem conside-
radas por estes de menor importância quando comparada à atividade de pesquisa. 

5. Os pesquisadores permanentes são compostos por professores (dedicados ao ensino e à pesquisa) e pesquisadores 
dedicados exclusivamente à pesquisa, enquanto os pesquisadores não permanentes envolvem os alunos de pós-graduação.
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Para os pesquisadores, a manutenção de altos níveis de produtividade cien-
tífica é essencial para manter uma boa reputação no meio acadêmico e garantir 
financiamentos e motivação para projetos futuros. Contudo, as pessoas possuem 
capacidades cognitivas limitadas. Nesse sentido, a colaboração entre os pesquisa-
dores aparece como solução para essa limitação individual por meio da divisão de 
tarefas, do aproveitamento de habilidades específicas e do compartilhamento de 
equipamentos, materiais e recursos financeiros. Conforme disposto em Li, Liao 
e Yen (2013, p. 1515-1516) uma cadeia interligada de interações sociais cons-
titui uma rede social em que recursos valiosos de pesquisa são compartilhados 
nas formas de informação, compreensão e conhecimento. Os estudos de Price e 
Beaver (1966), Narin, Hamilton e Olivastro (1997) e Glanzel e Schubert (2001) 
encontram uma relação positiva entre a produtividade científica e tecnológica e 
a colaboração entre os pesquisadores. Outros resultados derivados desses estudos 
demonstram que a colaboração internacional entre universidades provocou um 
efeito positivo na qualidade dos artigos. Gonzalez-Brambila, Veloso e Krackhardt 
(2013) analisaram um conjunto de hipóteses usando o banco de dados de publica-
ções e citações de todos os artigos científicos que tiveram pelo menos um autor do 
México no período de 1981 a 2002, comprovando que houve maiores publicações 
tanto para os autores que formaram parcerias com cientistas de elite, quanto para 
os que colaboraram com maior frequência com pesquisadores de outros campos 
do conhecimento. Dessa forma, confirmando a teoria de que a cooperação externa 
provoca uma produtividade maior.

3 BASE DE DADOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho reunirá informações das características individuais e coletivas dos pesqui-
sadores das infraestruturas e/ou laboratórios, a partir das seguintes fontes de dados.

1) Mapeamento das infraestruturas de pesquisas do Brasil realizado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceira com 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

2) Plataforma Lattes do CNPq.

O primeiro conjunto de dados contém informações sobre 1.760 infraes-
truturas de pesquisa com ano-base de 2012. A coleta de informações dos centros 
de pesquisa foi realizada por meio de um questionário enviado às unidades de 
pesquisa (UPs), organizações sociais (OSs) vinculadas ao MCTI e institutos 
de pesquisa vinculados à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).  
A segunda base conterá as informações relativas à produção científica dos pes-
quisadores pertencentes à base anterior no período de 2004 a 2013. Assim como 
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as informações sobre as características curriculares dos docentes, tais como: uni-
versidade de vínculo; local e ano de titulação de doutorado; tipos e quantidade 
de orientações; entre outras. Dessa forma, a conjunção das duas bases permitirá 
a realização do exercício proposto por este capítulo, que consiste na verificação 
do impacto das características das infraestruturas de pesquisa sobre a produção 
científica individual dos pesquisadores. 

O perfil médio das infraestruturas são estruturas denominadas como la-
boratórios com idade média de 17 anos e se situam, em sua maioria, na região 
Sudeste do país – São Paulo (24,09%), Rio de Janeiro (19,43%) e Minas Gerais 
(12,9%). Em relação às grandes áreas do conhecimento, as infraestruturas estão 
em maior concentração nas áreas de engenharia (27,56%), ciências exatas e da 
terra (20,63%), ciências biológicas (17,73%) e ciências agrárias (11,7%), além 
da parcela significativa de 18,36% que atuam em mais de uma grande área do 
conhecimento (multiárea). Como pode ser observado da tabela 1, a concentração 
dos pesquisadores também ocorre nas grandes áreas citadas anteriormente, as quais 
contam com 71,2% do total de pesquisadores. 

A força de trabalho ocupada nas infraestruturas (tabela 2) é composta por 
25.261 profissionais, sendo divididas entre coordenadores, pesquisadores, estudantes 
de pós-graduação e técnicos de nível médio ou superior. Dos 6.797 pesquisadores 
distintos, 4.914 (72,3%) são doutores, contando ainda com 6.113 técnicos e 
12.351 orientandos de pós-graduação.

TABELA 1
Distribuição das infraestruturas e dos pesquisadores, por grande área do conhecimento 
de atuação das infraestruturas pesquisadas

Grande área Número de infraestrutura Número de pesquisadores

Ciências exatas e da terra 363 1.445

Ciências biológicas 312 1.162

Engenharias 485 1.696

Ciências da saúde 67 333

Ciências agrárias 206 539

Ciências sociais aplicadas 2 11

Ciências humanas 2 9

Multiáreas 323 1.602

Total 1.760 6.797

Elaboração dos autores.
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TABELA 2 
Capital humano das infraestruturas, por titulação da mão de obra e segundo constituição 
e/ou localização (2012)

Infraestrutura Quantidade

Pesquisadores/coordenadores
Estudantes de  
pós-graduação

Técnicos

Doutores Mestres Especialistas Graduados Outros Doutorado Mestrado Superior
Nível 
médio

Público/ 
privado

412 1.178 343 51 198 54 897 887 1.522 1.074

Universidades 1.203 3.651 647 41 245 144 5.207 5.209 1.948 918

Institutos 
técnicos

145 85 79 26 38 17 33 118 449 202

Total 1.760 4.914 1.069 118 481 215 6.137 6.214 3.919 2.194

Elaboração dos autores.

A tabela 3 mostra a distribuição das infraestruturas segundo faixa de valor 
estimado da estrutura e dos equipamentos de pesquisa, em valores de 2012. Tal como 
observado, há uma forte correlação entre o valor dos equipamentos disponíveis e o 
valor da infraestrutura em geral, ou seja, 63% e 60% das instituições de pesquisa 
estão localizadas na estimativa até R$ 500 mil reais, respectivamente. 

TABELA 3 
Distribuição das infraestruturas pesquisadas segundo faixa de valor estimado das 
infraestruturas e dos equipamentos de pesquisa

Faixa do valor total estimada da infraestrutura e 
do valor médio dos equipamentos de pesquisa 
(Em R$ de 2012)

Número de infraestrutura por valor 
total estimado da infraestrutura

Número de infraestrutura por valor 
médio dos equipamentos de pesquisa

Até R$ 500 mil 1.054 1.110

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 301 250

Acima de R$ 1 milhão até R$ 3 milhões 222 260

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 73 51

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões 55 51

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 33 19

Acima de R$ 20 milhões até R$ 30 milhões 11 3

Acima de R$ 30 milhões até R$ 50 milhões 2 2

Acima de R$ 50 milhões N.A. 3

Acima de R$ 50 milhões até R$ 100 milhões 2 NA

Acima de R$ 100 milhões até R$ 200 milhões 4 NA

Acima de R$ 200 milhões 2 NA

Não informado 1 1

Total 1.760 1.760

Elaboração dos autores.
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Em relação às 1.760 estruturas, 64,54% dos coordenadores avaliaram 
as suas instalações físicas como ruim e regular. Na avaliação da qualidade dos 
equipamentos, 53,46% classificaram seus equipamentos como bom e muito bom 
e 45,29% classificaram de ruim a regular. Além disso, 82,02% consideravam 
suas capacidades técnicas de adequados aos padrões brasileiros a avançados e 
compatíveis com o exterior. Dessa forma, os dados revelam que as condições das 
instalações físicas e de equipamentos das infraestruturas brasileiras pesquisadas 
podem ser consideradas de qualidade intermediária, porém seu capital humano 
de boa formação. 

Por fim, as infraestruturas podem ser caracterizadas pelas atividades que 
desenvolvem. O grau de envolvimento nas atividades é classificado como: 
(0) não desenvolve; (1) contínuo; (2) alguns dias da semana e alguns dias do 
mês; e (3) esporádico. Conforme descrito na tabela 4, nota-se uma alta con-
centração das infraestruturas nas atividades contínuas de pesquisa (80,7%) 
e ensino (39,3%).

TABELA 4 
Descrição da distribuição das variáveis de atividades conforme sua intensidade de 
realização
(Em %)

Atividades/categorias 0 1 2 3

Ensino 14,20 39,32 31,42 15,06

Pesquisa 4,49 80,74 11,99 2,78

Tecnologia 31,76 35,23 15,91 17,10

Extensão tecnológica 54,83 7,95 10,52 26,70

Serviço técnico 41,65 17,90 13,23 27,22

Outras atividades 95,57 2,73 1,07 0,63

Elaboração dos autores.

Na tabela 5, é possível observar que das 1.760 infraestruturas, 628 realizam 
conjuntamente atividades de ensino e pesquisa. A realização de atividades de 
desenvolvimento tecnológico também é realizada continuamente por 35,2% das 
infraestruturas de pesquisa, sendo realizada por 601 infraestruturas que também 
realizam pesquisa. Como é possível perceber nas tabelas 4 e 5, a maior porcentagem 
de não realização de atividades e o menor grau de intersecção com as atividades de 
ensino, pesquisa ou desenvolvimento de tecnologia são os serviços tecnológicos e 
extensão tecnológica.
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TABELA 5 
Quantidade de infraestruturas de acordo com a interação das atividades desenvolvidas 
na categoria contínua

Atividades Ensino Pesquisa
Desenvolvimento  

de tecnologia
Extensão tecnológica Serviço técnico

Ensino 692

Pesquisa 628 1.421

Desenvolvimento de tecnologia 298 601 620

Extensão tecnológica 95 135 110 140

Serviço técnico 135 251 251 89 315

Elaboração dos autores.

4  MODELO COM DADOS EM CROSS-SECTION PARA DETERMINANTES DA 
PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL

O modelo econométrico para determinar os efeitos do laboratório sobre a produ-
tividade científica individual é baseado na abordagem de função de produção para 
representar a função de produtividade dos pesquisadores nos centros de pesquisa 
e é estruturado da seguinte maneira:6

,  (1)

em que:

: quantidade total de artigos publicados pelo pesquisador i,7 pertencente à 
infraestrutura k, divididos pelo número de coautores8 – produtividade per capita – 
acumulada entre 2009 a 2013; 

Dk: refere-se a variável dummy representando a infraestrutura de pesquisa do 
tipo k, definido segundo análise de cluster não hierárquico;

 (vetor de características individuais observáveis do pesquisador):

– log da quantidade de artigos per capita produzidos no período de 2004  
a 2008;

– variável dummy de dedicação exclusiva;

– quantidade de orientações de mestrado concluídas entre 2009 e 2013;

6. Segundo Bonaccorsi e Daraio (2002), a abordagem de função de produção a medição da produtividade científica 
é realizada especificando uma relação funcional que cruza dados observados, procurando relações médias, e estimar 
coeficientes que se relacionam insumos e resultados.
7. Entende-se aqui como pesquisador aquele que tenha obtido o doutorado até 2009 e permanente como aquele que 
pertence ao quadro efetivo do laboratório.
8. Dessa forma, procura-se obter de modo menos viesado a contribuição científica efetiva do pesquisador (Carayol e 
Matt, 2006).
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– quantidade de orientações de doutorado concluídas entre 2009 e 2013;

– quantidade de orientações pós-doutorado concluídas entre 2009 e 2013;

– variável dummy para área do conhecimento;

– variável dummy de geração (1962-1979); 

– variável dummy de geração (1980-1989);

– variável dummy de geração (1990-1999);

– variável dummy de geração (2000-2009);

– variável dummy de trabalho em apenas um laboratório; 

– variável dummy se realiza função de coordenador.

 (vetor de características das infraestruturas, as quais o pesquisador  
i pertence):

– variável log da idade da infraestrutura de pesquisa;

– variável log da idade da infraestrutura de pesquisa ao quadrado;

– variável desvio-padrão da idade de pesquisa dos pesquisadores pertencentes 
às infraestruturas;

– variável log representando a categoria de valor de estoque de capital;

– variável log do valor médio do estoque de capital físico;

– variável log da quantidade total pessoal ocupado na infraestrutura;

– variável log da quantidade de técnicos;

– variável log da quantidade de estudantes;

– variável dummy para área do conhecimento;

– variável dummy para região de atuação da infraestrutura no Brasil.

: fatores não observáveis do pesquisador i, k.

Dessa forma, o modelo de regressão log-linear, em que  pode 
ser representado da seguinte maneira:

  (2)

Como a variável de interesse é a produtividade científica per capita, ou seja, 
uma variável que tem um limite inferior a zero e outros valores positivos com grande 
dispersão, optou-se por usar a estratégia de estimação por meio do modelo Tobit 
com dados em cross-section. Tal método permite acomodar situações em que há 
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acumulação de observações num único ponto de massa na fronteiro do domínio. 
Portanto, a estratégia de estimação para amostras com presença de zeros é tratar o 
problema de truncagem na variável dependente. Dessa maneira, pode-se considerar 
neste trabalho que o pesquisador possui uma desutilidade na produção de artigo 
( ) e uma utilidade de publicação ( ). Assim, haverá publicação quando a 

, podendo determinar a seguinte regra de decisão:

  
(3)

sendo que  é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identica-
mente distribuídas (i.i.d), .

4.1 Definição das categorias de laboratório: análise de cluster

A análise de cluster é um procedimento da estatística multivariada cujo objetivo 
principal é, por meio de uma análise de relação entre um conjunto de variáveis, 
agrupar cada observação em subgrupos relativamente homogêneos denominados 
clusters, de tal forma que dentro de cada membro de cluster tenham maior simila-
ridade possível, mas que sejam distintos entre si (Rencher, 2002). A realização da 
construção de um cluster não hierárquico tem como objetivo encontrar grupos de 
infraestruturas que possuem características semelhantes. Neste trabalho, optou-se 
por utilizar o método K-medians, já que proporciona uma maior estabilidade no 
tratamento de valores extremos presentes na amostra e determina o centroide de 
cada grupo a partir da mediana de todos os pontos do conjunto de observações. 
Além disso, será usada a minimização dos quadrados das distâncias euclidianas 
(L2squared).9

A fim de tipificar as infraestruturas em cluster, utilizaram-se todas as infor-
mações presentes no banco de dados do MCTI, exceto às pertencentes às áreas 
de ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Dessa forma, totaliza-se 1.756 
infraestruturas e 6.777 pesquisadores distintos. No entanto, com o intuito de pa-
dronizar a formatação das variáveis para estimações dos clusters, foram necessárias 
algumas modificações em seu conjunto. Estas variáveis foram agrupadas em vari-
áveis de insumo (capital físico e humano), intervenientes e variáveis de resultados 
(tipos de produtos) da função de produção dos laboratórios. Estas variáveis foram 
redefinidas e estão descritas no quadro 1.

9. Para definir quantos grupos serão adotados, realizou-se uma análise de sensibilidade para testar a validade dos clus-
ters gerados pelos diversos processos de inicialização de escolha de K. Entre os métodos disponíveis no software Stata 
estão: krandom, firstk, lastk, everykth, segmentsK. Os resultados dessa simulação podem ser requeridos aos autores.
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QUADRO 1 
Conjunto de variáveis de determinação dos clusters

Insumos

1. Porcentagem de pesquisadores de dedicação exclusiva (mais de 30 horas semanais)
2. Porcentagem de pesquisadores com doutorado
3. Porcentagem de pesquisadores com mestrado
4. Média de estudantes de doutorado
5. Porcentagem de pesquisadores visitantes
6. Porcentagem de pesquisadores estrangeiros
7.  Log da relação capital-trabalho: logaritmo da média do valor estimado da infraestrutura dividido pela quantidade  

de pessoal ocupado

Intervenientes

  8. Grande área do conhecimento
  9. Dummy de realização ou não de cooperação

Atividades desenvolvidas

10. Ensino
11. Pesquisa
12. Desenvolvimento de tecnologias
13. Extensão tecnológica
14. Serviço técnico 
15. Outras

Elaboração dos autores.

A manipulação nas variáveis de insumos de capital humano ocorreu por meio 
da transformação em percentual e média das variáveis originais. Conclui-se por 
meio delas que, em média, as infraestruturas contam com cientistas que trabalham 
mais de 40 horas semanais (dedicação exclusiva) e grande parte do seu quadro de 
pesquisadores possui a titulação de doutor. Além disso, a média de estudantes de 
doutorado por infraestrutura é de 3,49 e a porcentagem de pesquisadores estran-
geiros e visitantes é de 6% e 2%, respectivamente.

Quanto à variável insumo de capital físico, criou-se uma relação capital-traba-
lho por infraestrutura. Dado que a variável de valor do capital físico encontrava-se 
no questionário em faixas de valores estimados da infraestrutura, primeiramente 
tirou-se a média de cada categoria, depois dividiu-se pelo total de pessoal ocupa-
do.10 Como resultado, encontrou-se um resultado médio de R$ 160,27 mil reais/
pessoa ocupada por infraestrutura.

O segundo grupo de variáveis, denominadas intervenientes, dizem respeito à 
realização ou não de cooperação por elas e às áreas do conhecimento da infraestru-
tura. A primeira variável será mantida tal qual a original, enquanto além dos sete 
principais campos do conhecimento, optou-se por desmembrar do item multiárea 
as com maiores representatividades, tais como as combinações de engenharias com 
ciências exatas e da terra e ciências biológicas e as interações de ciências biológicas 

10. Como total de pessoal ocupado inclui-se: coordenadores, pesquisadores e equipe de apoio (doutores, mestres, 
especialistas, graduados, nível médio, servidores e prestadores de serviços terceirizados).
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com ciências da saúde e ciências agrárias, totalizando 7,33% e 4,49% das infraes-
truturas, respectivamente.

Por fim, o último grupo de variáveis trata dos tipos de produtos das infraes-
truturas, os quais são caracterizados como as atividades que desenvolvem. Essas 
variáveis foram redefinidas com apenas quatro categorias, agora variando de 0 
a 3 conforme o grau de realização de cada uma. Sendo (0) não desenvolve; (1) 
contínuo; (2) alguns dias da semana e alguns dias do mês; e (3) esporádico. Como 
resultado, tem-se que as atividades de ensino são executadas com intensidades 
que variam entre (1) e (2), já o desenvolvimento de tecnologia está dividido 
entre as categorias 1 e 0, enquanto as atividades de pesquisa concentram-se, pre-
ponderantemente, na categoria contínuo. Por sua vez, as atividades de extensão 
tecnológica e serviço técnico não são realizadas pela maioria das infraestruturas 
(54,9% e 41,63%, respectivamente).

A tabela 6 descreve os centroides para cada variável dentro de cada clusters. 
Analisando os clusters não hierárquicos pelos centroides das variáveis e tomando 
o cluster 1 como referência, no primeiro grupo, as variáveis 2, 4 e 9 obtiveram 
associações lineares positivas e estatísticas significativas entre os clusters, servindo 
de grande utilidade na categorização.11 A variável 7 não apresentou diferenças 
entre os clusters, apenas quando associada com a variável 9 percebeu-se uma 
relação linear negativa. O subconjunto de variáveis formado pelo produto das 
infraestruturas (atividades) não gerou diferenças de médias entre os clusters, mas 
quando há comparação das variáveis 10, 11 e 12 dentro de cada um, percebe-se 
que as infraestruturas possuem distintas intensidades de realizações dessas ativi-
dades, o que deve ajudar a caracterizá-los. E como esperado, as variáveis 13 e 14 
obtiveram o mesmo comportamento e não exerceram influência na categorização 
dos clusters. No subconjunto de variáveis de cooperação externa, as variáveis 5 e 6 
só apresentam diferenças estatísticas a 10% entre o cluster 3 e 1 e seus movimentos 
internos possuem associação negativa. 

Por último, não há diferenciação de médias ente os clusters no que diz respeito 
ao desenvolvimento de outras atividades. Na variável 1, nota-se uma estatística 
significativa apenas entre o cluster 3 e 1. A variável 8 difere estatisticamente entre 
todos os clusters, desta forma auxiliando na definição das áreas de atuação do co-
nhecimento de cada cluster. Com isso, a seguir é proposta uma caracterização de 
cada grupo formado, tanto com as variáveis utilizadas para a formação dos clusters 
quanto às demais que compõem o banco de dados, as quais auxiliarão na análise 
das semelhanças e diferenças entre cada um deles.

11. Para essa análise, foram também conduzidos testes de diferença de médias e análise multivariada de variância, 
apresentados em apêndice.
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TABELA 6 
Centroides das variáveis por grupos do cluster fk3

Variável/clusters fk3 = 1 fk3 = 2 fk3 = 3

1. Dedicação exclusiva (%) 58,68 57,70 48,10

2. Pesquisador com doutorado (%) 80,50 91,00 71,80

3. Pesquisador com mestrado (%) 13,30 6,23 16,10

4. Média de estudantes de doutorado 2,26 8,0 0,73

5. Pesquisador-visitante (%) 3,55 2,78 1,70

6. Pesquisador estrangeiro (%) 6,46 7,00 4,54

7. Log do capital-trabalho 9,22 9,11 9,34

8. Principais áreas do conhecimento
Multiárea

(%)

Engenharia e  
ciências biológicas

(%)

Engenharia e 
ciências exatas  
e da terra (%)

9. Realiza cooperação 93,45 97,52 81,05

10. Atividade de ensino (contínuo) 35,27 56,03 29,11 

11. Atividade de pesquisa (contínuo) 85,82 96,36 68,26 

12. Atividade de desenvolvimento de tecnologia (contínuo) 42,55 46,78 25,11 

13. Atividade de extensão tecnológica (contínuo) 12,0 9,92 5,14 

14. Atividade de serviço técnico (contínuo) 23,27 17,02 16,89 

15. Outras atividades (contínuo) 4,73 2,48 2,28 

Elaboração dos autores.

4.1.1 Grupo 1 – laboratórios intensivo em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia 

Caracterizado como um grupo intermediário na porcentagem de pesquisadores com 
doutorado e mestrado (80,5% e 13,3%, respectivamente) e na média da quanti-
dade de estudantes de doutorado (2,26). Porém, possui a maior porcentagem de 
pesquisadores visitantes (3,55%). Atuam, em maioria, na categoria multiárea do 
conhecimento e, entre as atividades realizadas de forma contínua, a pesquisa e o 
desenvolvimento de tecnologias são as principais, seguidas pelas de ensino, serviço 
técnico e extensão tecnológica. Tem o maior tamanho em área física, 402,6 m2.

4.1.2 Grupo 2 – laboratório intensivo em pesquisa e ensino 

Caracterizado por possuir a maior porcentagem de pesquisadores com doutorado e 
pesquisadores estrangeiros (91% e 7%, respectivamente), além disso possui a maior 
média da presença de estudantes de doutorado (8,0). Atuam, principalmente, nas 
áreas de engenharia (27,44%) e ciências biológicas (26,61%). As atividades de pes-
quisa e ensino são realizadas, pela maioria, de forma contínua. O desenvolvimento 
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de tecnologia, serviço técnico e extensão tecnológica são praticadas continuamente 
por menos da metade das infraestruturas. São laboratórios mais antigos – média 
de 22 anos – e possuem uma estrutura organizacional piramidal, ou seja, poucos 
coordenadores no topo e muitos pesquisadores na base.

4.1.3 Grupo 3 – laboratório intensivos em pesquisa 

Pode ser caracterizado por possuir a menor porcentagem de pesquisadores com 
dedicação exclusiva e com doutorado (48,1% e 71,8%, respectivamente) e a média 
mais baixa de estudantes de doutorado (0,73). As principais áreas do conhecimento 
que atuam são engenharia (36,33%) e ciências exatas e da terra (27,11%). A ativi-
dade de pesquisa é realizada de forma contínua pela maior parte das infraestruturas, 
enquanto a atividade de ensino e o desenvolvimento de tecnologia aparecem em 
segundo plano. Possui o menor tamanho em área física, 316,4m2, e a maior rela-
ção capital-trabalho. A estrutura organizacional é mais horizontal, ou seja, quase 
metade dos pesquisadores possui o cargo de coordenador.

Nas demais variáveis, não há distinção dos grupos, definindo o seguinte 
perfil: maioria são estruturas de laboratório; instalados em universidades públicas 
e/ou privadas; presentes na região Sudeste do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais); considerando regular a situação de suas instalações físicas e boa a 
situação de seus equipamentos. Ademais, seus financiamentos são oriundos, em 
maior parcela, de fontes externas e não realizam atividades de extensão tecnológica, 
serviço técnico e outras.

4.2 Estatísticas descritivas da produção científica per capita

Nesta seção, são apresentadas informações básicas sobre os dados de produção 
científica per capita dos pesquisadores. Isto é, a fim de mitigar os problemas de 
dupla contagem na produção científica o indicador de produção científica é calcu-
lado como o total da produção ao longo dos últimos cinco anos (de 2009 a 2013) 
dividido pelo número de autores do artigo. 

No gráfico 1 e na tabela 7, são apresentadas as estatísticas descritivas da 
produção científica per capita para os 5.686 pesquisadores pertencentes às 1.756 
infraestruturas de pesquisa. Como é possível observar, a produção científica dos 
pesquisadores é bastante desigual, seguindo a tendência apontada na literatura 
sobre produtividade científica. Mesmo em laboratórios, a princípio fortemente 
envolvidos em pesquisa, aproximadamente 5% dos pesquisadores não tiveram 
produção científica no último quinquênio. A média de produção é de 2,8 artigos 
por ano, sendo que os pesquisadores de maior produtividade publicam em torno 
de 7 a 10 artigos por ano, considerando o indicador per capita.
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GRÁFICO 1 
Histograma da variável dependente – quantidade de artigos produzidos dividida pelo 
número de coautores (2009-2013)
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TABELA 7 
Distribuição da produção científica per capita

 Porcentagens menores

1% 0,00 0,00

5% 0,00 0,00

10% 0,20 0,00 Observações 5.686

25% 0,75 0,00

50% 1,951 Média 3,024

Maiores Desvio-padrão 3,865

75% 3,972 50,33

90% 7,071 50,33 Variância 14,935

95% 9,718 77,03 Assimetria 6,7445

99% 15,833 102,90 Curtose 119,91

Na tabela 8, são apresentadas as estatísticas de produção per capita discrimina-
das segundo os agrupamentos produzidos pela análise de cluster. Como é possível 
perceber, o grupo 2, designado como laboratórios de pesquisa e ensino, é composto 
por laboratórios com os maiores índices de produtividade e também de desigual-
dade como apontam as estatísticas de assimetria e curtose. A média de artigos  
per capita é de 3,45 artigos, enquanto no grupo 1, que são os laboratórios intensivos 
em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, a média de produção é de 2,52 artigos 
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per capita e do grupo 3, denominados laboratórios intensivos em pesquisa, a média 
é a menor com 2,15 artigos per capita. Verificada essa diferença de produtividade, 
é interessante observar se tal diferença persistirá quando condicionada às demais 
características observáveis dos pesquisadores e das infraestruturas de pesquisa.

TABELA 8 
Estatísticas descritivas da produção científica per capita por ano, segundo os 
agrupamentos formados pelo método de cluster não hierárquico (2009-2013)

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Média 2,52 3,45 2,15

Desvio-padrão 2,87 4,55 2,62

Assimetria 2,87 5,60 2,90

Curtose 18,20 60,14 18,70

Observações 906 2.802 1.978

Elaboração dos autores.

O levantamento da Plataforma Lattes também disponibiliza a área do  
conhecimento de atuação do pesquisador. Dessa forma, a tabela 9 descreve como 
a quantidade per capita de artigos publicados está distribuída de acordo com as 
grandes áreas do conhecimento dos pesquisadores. Aqui também se optou pelo 
agrupamento na opção multiárea dos pesquisadores que atuaram em mais de 
um campo do conhecimento. Como pode ser observado, os cientistas do campo 
multiárea foram os que obtiveram a maior produtividade de artigos publicados no 
período de 2009 a 2013 e produção per capita por ano, seguidos por ciências exatas 
e da terra, engenharias e ciências biológicas. Devido à baixa participação e produ-
tividade ínfima dos pesquisadores nas áreas de ciências sociais aplicadas e ciências 
humanas, optou-se pela exclusão desses cientistas no momento das estimações dos 
modelos, tal como foi procedido com a análise de cluster para as infraestruturas.

TABELA 9 
Distribuição da quantidade de artigos publicados, segundo a grande área do conhecimento 
de atuação dos pesquisadores com título de doutorado obtido até 2009 (2009-2013)

Grande área Quantidade de artigos per capita/ano

Ciências exatas e da terra 212,82

Ciências biológicas 106,87

Engenharias 135,40

Ciências da saúde 46,87

Ciências agrárias 74,24

Ciências sociais aplicadas 0,57

Ciências humanas 0,83

Multiáreas 2.861,80

Total 3.439,4

Elaboração dos autores.
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Por fim, como estratégia para determinar a idade de pesquisa do cientista, 
utilizou-se a diferença entre o ano de 2013 e a variável que determina o ano de 
obtenção do título de doutorado. A partir disso, possibilitou-se a criação de quatro 
faixas de idade de pesquisa, conforme discriminado na tabela 10.

TABELA 10 
Quantidades bruta, média e per capita de artigos publicados de acordo com a faixa 
de idade de obtenção do título de doutorado dos pesquisadores (2009-2013)

Faixas de idade Média anual de artigos per capita (D)

De 34 a 51 150,04

De 24 a 33 551,60

De 14 a23 1.388,81

De 4 a 13 1.348,95

Total 3.439,40

Elaboração dos autores.

A análise por categorização das faixas de idade de pesquisa evidencia que os 
pesquisadores entre 24 e 33 anos de doutorado, ou seja, aqueles que obtiveram o 
título no período de 1980 e 1989, possuem a maior média anual de artigos publi-
cados (4,2), enquanto os mais novos (4 a 13 anos) – doutorado obtido entre 2009 
e 2000 – são os que apresentaram as menores taxas médias anuais de produção 
científica (2,1). Por seu turno, quando se observa a produtividade per capita dos 
pesquisadores (coluna D), nota-se que a superioridade produtiva é dos cientistas 
que obtiveram o doutorado entre 1990 e 1999 (14 a 23 anos) com 1.388,81 arti-
gos no quinquênio, ao passo que os mais experientes – título obtido entre 1962 e 
1979 – mostraram-se com produtividade inferior aos demais (150,04). 

5 RESULTADOS ECONOMÉTRICOS

A fim de investigar detidamente os diversos aspectos determinantes da produtividade 
científica dos pesquisadores e destacar a importância das variáveis representativas 
das características das infraestruturas de pesquisa, serão apresentados os resultados 
para as estimações de duas versões do modelo geral (2) com as seguintes especifica-
ções: i) modelo com características observáveis dos pesquisadores somada à variável 
representativa dos agrupamentos de laboratórios; e ii) modelo com características 
observáveis dos pesquisadores e dos laboratórios.

5.1 Modelos com características observáveis dos pesquisadores e grupos 
de laboratórios

Na primeira regressão realizada para todo o conjunto amostral, adicionou-se o 
regressor representativo da produção científica do pesquisador no quinquênio 
anterior, artigos per capita (-1), a fim de captar a característica de trajetória 
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dependente da produção científica (tabela 11). Esta variável se mostra estatisti-
camente significante em um nível de significância de 1%, com um coeficiente 
em torno de 0,7. A categoria de referência para análise desses modelos são os 
pesquisadores pertencentes ao cluster 1, da área de ciências exatas e da terra, da 
geração de pesquisas entre 1962 e 1979 e da região Sudeste.

Quando controlados pelos determinantes individuais da produtividade cien-
tífica, os laboratórios intensivos em pesquisa e ensino (grupo 2) têm pesquisadores 
com produtividade científica 6,92% superior à categoria de referência (laboratórios 
intensivos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias), enquanto os pesquisa-
dores pertencentes aos laboratórios intensivos em pesquisa (grupo 3) são menos 
produtivos em média em -6,02% em relação à categoria de referência. 

Percebe-se que a participação discente é um importante determinante da 
produtividade científica do pesquisador. Orientações de mestrado e doutorado são 
responsáveis pela elevação média da produtividade, com elasticidades de 0,09 e 
0,07, respectivamente, enquanto a participação de pós-doutorandos também con-
tribui para a elevação, com elasticidade de 0,06. A variável dummy que determina 
se um pesquisador trabalha em um ou mais laboratórios apresentou resultados 
significantes e positivos, inferindo-se que os cientistas mais produtivos realizam 
atividades em mais de uma infraestrutura. O exercício da função de coordenador 
gera impactos positivos e significativos na produção individual, devendo tal variável 
captar a senioridade do pesquisador e sua maior capacidade produtiva. Entretanto, 
o pesquisador que tem dedicação exclusiva ao laboratório é 5% menos produtivo 
que o pesquisador que trabalha em tempo parcial.

 Entre as áreas de conhecimento do pesquisador, destacam-se as áreas de 
ciências da saúde (+ 23%) e multiárea (+ 7,5%), em relação à área de ciências 
exatas e da terra. Com relação aos efeitos geracionais, percebe-se que as gerações 
com formação mais recente (de 2000 a 2009, de 1990 a 1999) são mais produtivas 
que as gerações mais antigas (1962-1979).

As demais colunas mostram as estimações do modelo com características 
individuais do pesquisador discriminando pelos agrupamentos de laboratórios. 
No que tange ao componente autorregressivo da produção científica, os resultados 
são similares àqueles para a base. Os resultados discriminados por grupos para os 
impactos das orientações de mestrado e doutorado, o fato de o pesquisador ter 
dedicação exclusiva ao laboratório e ocupar a posição de coordenador apresentam-se 
todos estatisticamente significativos e com o mesmo sinal daqueles anteriormente 
apresentados, porém com algumas diferenças de magnitude em relação ao resultado 
médio proporcionado pela base geral, que usualmente distinguem ora o grupo 2, 
ora o grupo 3, dos demais.



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil484 | 

 As principais diferenças entre os resultados estão na importância da partici-
pação do pós-doutorando, que não se mostra presente no terceiro agrupamento 
(intensivo em pesquisa) e o impacto bem mais expressivo nesse mesmo grupo 3 
do fato de o pesquisador trabalhar em mais de um laboratório (12,7% contra 
8%, em média, nos outros grupos). Também quando discriminado, segundo os 
agrupamentos, a função de coordenador mostra-se um fator de maior impacto nos 
grupos 1 e 2 (17,2% e 13,8% contra 7,4%). Quanto às áreas científicas, destacam-
-se as áreas de ciências da saúde (38,5%) e multiáreas (9,3%) no segundo grupo 
de laboratórios, e a área de ciências agrárias (21,7%) no terceiro grupo (intensivos 
em pesquisa). Em relação aos pesquisadores que obtiveram doutorado entre 1962 e 
1979, os pesquisadores com doutorado obtidos entre 1990 e 1999 apresentaram-
-se mais produtivas somente nos laboratórios classificados no grupo 2; e a geração 
de 2000 a 2009 mostrou-se mais produtiva em relação à geração mais velha dos 
grupos 1 e 2. No modelo para o agrupamento 3, os pesquisadores não apresenta-
ram diferenciais de produtividade quando condicionados aos efeitos geracionais.

TABELA 11
Modelo Tobit: produtividade científica contra características do pesquisador

Variáveis individuais Geral Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Quantidade de artigo (quinquênio anterior) 0.705*** 0.708*** 0.711*** 0.698***

  (0.0111) (0.0290) (0.0158) (0.0189)

Cluster 2 0.0692***

  (0.0232)

Cluster 3 -0.0602**

  (0.0252)

Dummy de dedicação exclusiva -0.0544*** -0.114** -0.0372* -0.0601**

  (0.0163) (0.0452) (0.0217) (0.0292)

Quantidade de orientandos de mestrado 0.0946*** 0.111*** 0.0788*** 0.124***

  (0.00741) (0.0162) (0.00946) (0.0167)

Quantidade de orientandos de doutorado 0.0764*** 0.127*** 0.0709*** 0.0738***

  (0.0119) (0.0377) (0.0137) (0.0273)

Quantidade de orientandos de pós-doutorado 0.0648** 0.0638*** 0.0697**

  (0.0255) (0.0200) (0.0299)

Dummy de trabalha em apenas um laboratório 0.0969*** 0.0731 0.0835*** 0.127***

  (0.0172) (0.0454) (0.0245) (0.0293)

Dummy de coordenador 0.119*** 0.172*** 0.138*** 0.0784***

  (0.0164) (0.0427) (0.0230) (0.0285)

Ciências biológicas 0.0353 0.0576 -0.00482 0.101

  (0.0438) (0.134) (0.0586) (0.0752)

Engenharias -0.0253 -0.198 0.0279 -0.0471

(Continua)
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Variáveis individuais Geral Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

  (0.0451) (0.160) (0.0602) (0.0753)

Ciências da saúde 0.234*** -0.0901 0.385*** 0.0409

  (0.0831) (0.235) (0.0899) (0.193)

Ciências agrárias 0.0952 -0.0791 0.0239 0.217**

  (0.0642) (0.200) (0.0884) (0.102)

Multiárea 0.0754** -0.0605 0.0932** 0.0895*

  (0.0309) (0.0902) (0.0427) (0.0517)

De 24 a 33 anos 0.0667 0.116 0.0913 -0.0458

  (0.0508) (0.132) (0.0649) (0.0984)

De 14 a 23 anos 0.152*** 0.195 0.171*** 0.0524

  (0.0483) (0.123) (0.0622) (0.0922)

De 4 a 13 anos 0.176*** 0.306** 0.210*** 0.0227

  (0.0491) (0.124) (0.0638) (0.0919)

Constante 0.182*** 0.267* 0.191** 0.216**

  (0.0634) (0.154) (0.0794) (0.105)

Sigma 0.571*** 0.598*** 0.539*** 0.602***

  (0.00724) (0.0213) (0.00983) (0.0119)

Observações 5,686 889 2,803 1,967

Obs.: 1. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
         2. Erros-padrões robustos em parênteses.

5.2 Modelo com características observáveis dos pesquisadores e dos laboratórios

Por fim, na tabela 12, apresenta-se a estimação do modelo que traz conjuntamente 
as variáveis correspondentes às características observáveis dos pesquisadores e 
dos laboratórios. 

Como é possível observar no modelo geral, além do fator autorregressivo 
estatisticamente significante com coeficiente igual a 0,69, verifica-se um diferencial 
de média inferior para o grupo 3 de laboratórios (intensivos em pesquisa). Ou 
seja, quando são considerados todos os tipos de determinantes conjuntamente 
com a produção média dos laboratórios do grupo 2, ela não se difere signifi-
cativamente da produção per capita dos laboratórios intensivos em pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias grupo 1. Isto não significa dizer que a média 
de produtividade dos pesquisadores pertencentes a cada tipo de laboratório seja 
similar, mas sim que quando condicionados às demais variáveis que explicam a 
produtividade científica, inclusive as variáveis correspondentes às características 
das infraestruturas de pesquisa, as diferenças de produtividade per capita entre 
os grupos 1 e 2 desaparecem. 

(Continuação)
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Os demais resultados relativos à orientação de alunos de pós-graduação 
permanecem válidos e bastante próximos ao primeiro modelo geral apenas com 
variáveis do pesquisador, o mesmo ocorre para as variáveis de coordenação e atuação 
em mais de um laboratório. Um resultado interessante é o coeficiente positivo e 
estatisticamente significante para o tamanho do laboratório em termos de pessoal. 
A literatura sobre o tema usualmente relaciona negativamente o tamanho do labo-
ratório e a produção científica. Entretanto, isso é usualmente verificado em análises 
em que os condicionantes individuais dos pesquisadores não são observados. Aqui, 
entretanto, percebe-se que, quando considerados conjuntamente os atributos do 
pesquisador e a dimensão do laboratório, tem-se uma elasticidade positiva, ainda 
que baixa (0,0363).

Observa-se também na análise conjunta que a participação relativa dos estu-
dantes é importante na determinação da produtividade científica do pesquisador, 
mesmo quando é descontada sua contribuição direta por meio de sua atuação de 
orientando. Esse é um fator importante ao denotar uma estrutura de laboratórios 
que é altamente dependente da participação de estudantes para a obtenção da 
produção científica. O coeficiente associado à porcentagem de estudantes nos 
laboratórios é de 0,21. Nos efeitos geracionais, observa-se que os pesquisadores 
com data de doutorado entre 1990 e 1999 apresentam um diferencial de produ-
tividade de 16% em relação à geração de referência e os pesquisadores com data 
de doutorado entre 2000 e 2009 apresentam um diferencial de produtividade de 
18% em relação à geração de referência. 

Quando as estimações são realizadas discriminando-se pelos três grupos de 
laboratórios, podemos observar que a dependência temporal da produção científica 
é verificada para todos agrupamentos. O viés para baixo na produtividade causado 
pela dedicação exclusiva ao laboratório deixa ser verificado para os pesquisadores 
pertencentes ao segundo grupo. A contribuição dos estudantes de pós-graduação 
continua presente. Contudo, verifica-se um impacto significativo da estrutura com 
pós-doutorandos somente no segundo grupo de laboratórios, diferindo do resultado 
anterior. Outra observação se refere à participação de pesquisadores em mais de 
um laboratório, que produzia um impacto estatisticamente significativo em um 
nível de significância de 10% no modelo apenas com variáveis dos pesquisadores, 
para o grupo 1, agora deixa de ser estatisticamente significante nesse mesmo grupo. 

De modo geral, os efeitos geracionais apontam que os doutores com formação 
mais recentes são mais produtivos que os doutores da primeira geração (1962-79). 
Entretanto, isso só é válido para todas as outras três gerações no caso do grupo 
1 de laboratórios e no caso do grupo 2 para as gerações mais novas (1990-1999 
e 2000-2009), enquanto no grupo 3 apenas não se verificam um diferencial de 
produtividade provocado por efeitos geracionais.
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Com relação à idade do laboratório, embora fossem obtidos coeficientes 
estatisticamente significativos para as variáveis associadas à idade do laboratório 
no modelo para o grupo 1 de laboratórios que indicam uma trajetória de retornos 
marginais decrescentes dos pesquisadores ligados a esses laboratórios, a influência 
positiva da idade do laboratório sobre a produtividade do pesquisador dura apenas 
os dois primeiros anos de vida da infraestrutura. A partir de então, passa a contri-
buir negativamente para sua produtividade. No segundo grupo de laboratórios, 
essa influência é crescente com a idade e com o tempo (0,0127 ao ano). Para os 
pesquisadores do terceiro grupo de laboratórios, não se verifica nenhuma influência 
da idade dos laboratórios sobre sua produtividade. 

Com relação ao estoque do capital, somente foram encontradas elasticidades 
positivas e estatisticamente significantes nos modelos para os laboratórios dos grupos 
1 e 3. No caso do grupo 1, somente é estatisticamente significante o coeficiente 
associado à variável de capital interada com a variável binária de qualidade (1 = 
boa qualidade), com elasticidade-capital igual 0,006. No modelo para o grupo 3, 
a contribuição do capital independe da avaliação de qualidade, com elasticidade 
igual a 0,0261. Para a variável de pessoal ocupado o mesmo ocorre com relação à 
significância, embora com coeficientes entre 0,0948 (grupo 1) e 0,0495 (grupo 3). 

TABELA 12 
Modelo Tobit: produtividade científica contra características do pesquisador e 
das infraestruturas

Variáveis Geral Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Quantidade de artigo (quinquênio anterior) 0.693*** 0.681*** 0.698*** 0.689***

  (0.0118) (0.0319) (0.0163) (0.0206)

Cluster 2 0.00113

  (0.0444)

Cluster 3 -0.0445

  (0.0457)

Dummy de dedicação exclusiva -0.0464*** -0.121** -0.0111 -0.0716**

  (0.0175) (0.0501) (0.0237) (0.0315)

Quantidade de orientandos de mestrado 0.0859*** 0.0785*** 0.0752*** 0.111***

  (0.00764) (0.0177) (0.00957) (0.0181)

Quantidade de orientandos de doutorado 0.0708*** 0.112*** 0.0689*** 0.0767***

  (0.0123) (0.0381) (0.0140) (0.0289)

Quantidade de orientandos de pós-doutorado 0.0657** 0.0380 0.0680**

  (0.0283) (0.0359) (0.0314)

Dummy de trabalha em apenas um laboratório 0.101*** 0.0647 0.0657*** 0.159***

  (0.0180) (0.0495) (0.0249) (0.0312)

(Continua)
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Variáveis Geral Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Dummy de coordenador 0.135*** 0.201*** 0.146*** 0.0997***

  (0.0181) (0.0481) (0.0248) (0.0317)

De 24 a 33 anos 0.0736 0.286* 0.0870 -0.0577

  (0.0539) (0.157) (0.0674) (0.0976)

De 14 a 23 anos 0.159*** 0.354** 0.153** 0.0522

  (0.0530) (0.153) (0.0670) (0.0946)

De 04 a 13 anos 0.177*** 0.455*** 0.176** 0.0245

  (0.0541) (0.155) (0.0684) (0.0959)

Log da idade do laboratório 0.0240 0.200** -0.0579 0.0237

  (0.0304) (0.102) (0.0405) (0.0542)

Log da idade do laboratório^2 -0.00423 -0.0540** 0.0127* -0.00600

  (0.00630) (0.0233) (0.00756) (0.0123)

Desvio-padrão da idade de doutorado 0.00437* 0.0110 -0.000517 0.00473

  (0.00260) (0.00681) (0.00377) (0.00445)

Log da média do valor do CF -0.00450 -0.0207 -0.00986 0.0261*

  (0.00720) (0.0176) (0.00935) (0.0155)

Log da interação valor do CF e qualidade 0.00167 0.00670** 0.00171 -0.00243

  (0.00126) (0.00322) (0.00167) (0.00245)

Log da quantidade total de pessoal 0.0363*** 0.0948** 0.0248 0.0495*

  (0.0137) (0.0401) (0.0189) (0.0261)

Porcentagem do total de técnicos -0.0176 -0.128 -0.116 0.0518

  (0.0746) (0.184) (0.127) (0.113)

Porcentagem do total de estudantes 0.210*** 0.100 0.105 0.270**

  (0.0693) (0.195) (0.111) (0.108)

Constante -0.0413 -0.301 0.280* -0.464**

  (0.126) (0.321) (0.165) (0.230)

Sigma 0.559*** 0.578*** 0.533*** 0.576***

  0.559*** (0.0222) (0.0101) (0.0127)

Observações (0.00760) 793 2,709 1,640

Obs.: 1. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
 2. Erros-padrões robustos em parênteses.

6 CONCLUSÃO

Este capítulo procurou identificar a influência das infraestruturas de pesquisa sobre 
a produtividade científica de pesquisadores brasileiros. Para isso fez uso de uma 
base de dados inédita com informações relativas às infraestruturas de pesquisa no 
Brasil e dados de seus pesquisadores.

(Continuação)



Infraestrutura de Pesquisas e Produtividade Científica dos Pesquisadores Brasileiros  | 489

Inicialmente, foi estabelecida uma classificação dessas infraestruturas em três 
grupos que se distinguem, principalmente, pela intensidade com que desenvolvem 
atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento de tecnologias e prestação de 
serviços tecnológicos, áreas científicas e composição do capital humano. Como 
foi observado, os laboratórios do grupo 1 atuam em mais de uma área científica e 
são também desenvolvedores de tecnologias. Os pesquisadores do grupo 2 estão 
mais fortemente associados às áreas de engenharias e biologia, enquanto os do 
grupo 3 estão mais presentes nas áreas de engenharias e ciências exatas e da terra. 
Nesse sentido, em termos do escopo das atividades executadas pelos laboratórios, 
 é possível dizer que o grupo de laboratório com maior escopo de atividades é 
aquele pertencente ao segundo grupo de laboratórios, e por último os laboratórios 
intensivos em pesquisa.

 Os resultados demonstraram que, além dos determinantes individuais da 
produtividade científica, as características dos laboratórios têm diferentes influ-
ências sobre a produtividade científica, dependendo da categoria de laboratório 
analisada. Observou-se que a produtividade científica nos laboratórios do grupo 
1 e 3 são mais dependentes do tamanho do laboratório, enquanto para o segundo 
grupo esse fator não tem relevância. 

Também no que concerne à estrutura organizacional, além da presença de estu-
dantes que se mostram relevantes em todos os casos, e parece ser uma das principais 
bases para a produção científica das infraestruturas de pesquisa no Brasil, o papel dos 
pós-doutorandos nessa estrutura organizacional é determinante, principalmente, nos 
laboratórios do grupo 2. Um fato que parece claro é que os laboratórios intensivos 
em pesquisa (grupo 3) são os mais dependentes da produção dos estudantes e com 
menos determinantes de produtividade relacionados às características da infraestrutura 
de pesquisa. Além disso, composições de capital humano com maior porcentagem 
de técnicos parece estar negativamente relacionada à produtividade científica dos 
pesquisadores nos laboratórios do grupo 1 e 2. 

Além disso foram obtidas evidências a favor da complementariedade gera-
cional como estimulante da produtividade científica individual e de diferentes 
efeitos geracionais dependendo das categorias de infraestrutura de pesquisa.  
Os pesquisadores, pertencentes ao primeiro grupo de infraestruturas (intensivos 
em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias) têm um nível de produtividade cien-
tífica intermediária, com média de publicação per capita de 2,52 artigos por ano. 
Os pesquisadores do segundo grupo, denominado como laboratórios intensivos 
em pesquisa e ensino, têm média de publicação per capita anual de 3,45 artigos, 
enquanto os pesquisadores pertencentes ao terceiro grupo, denominado intensivos 
em pesquisa, têm média de publicação per capita anual de 2,15 artigos.
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A análise condicional às características observáveis dos pesquisadores ainda 
permite observar uma diferença na produtividade científica entre os grupos, 6,92% 
dos pesquisadores do segundo grupo são mais produtivos que os pesquisadores 
pertencentes ao primeiro grupo, enquanto os pesquisadores pertencentes ao ter-
ceiro grupo são 6% menos produtivos que os pesquisadores do primeiro grupo. 
Esse primeiro resultado indica, portanto, o diferencial médio de produtividade 
entre os laboratórios, desconsiderando-se o condicionamento às características 
particulares dos laboratórios.

Apesar disso, quando são consideradas as variáveis representativas das carac-
terísticas dos laboratórios, o diferencial de produtividade entre os grupos 1 e 2 
desaparece, restando apenas o diferencial negativo de produtividade do grupo 3. 
Não por acaso, este último grupo é aquele com menor escopo de atividade e com 
os determinantes da produtividade científica menos relacionados às características 
dos laboratórios. Nesse sentido, é possível concluir que tanto o escopo de ativi-
dades quanto o estoque de recursos físicos, que se determinam simultaneamente, 
também são determinantes da produtividade científica dos pesquisadores, sendo 
então responsáveis também por seus diferenciais de produtividade. 
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APÊNDICE A

TABELA A.1 
Teste de regressão multivariada

Variáveis Observações Parms RMSE  "R-sq" F p-valor

perc_dedicacao_exclusiva 1.756 3 0,4323 0,0131 11,6366 0,0000

perc_doutorado 1.756 3 0,3027 0,0761 72,1910 0,0000

perc_mestrado 1.756 3 0,2102 0,0435 39,8858 0,0000

perc_estud_doutorado 1.756 3 4,4759 0,3586 490,0773 0,0000

perc_pesq_visit 1.756 3 0,0996 0,0052 4,6175 0,0100

perc_pesq_estrang 1.756 3 0,1402 0,0070 6,1399 0,0022

lUCF 1.756 3 1,6915 0,0038 3,3084 0,0368

grande_area_ 1.756 3 1,7223 0,7126 2.173,2630 0,0000

sem_cooperacao 1.756 3 0,3077 0,0593 55,2053 0,0000

ativ_ensino_ 1.756 3 0,9117 0,0058 5,1198 0,0061

ativ_pesq_ 1.756 3 0,5004 0,0370 33,7186 0,0000

ativ_tecno_ 1.756 3 1,0615 0,0013 1,1642 0,3124

ativ_ext_tecno_ 1.756 3 1,3097 0,0012 1,0224 0,3600

ativ_serv_tecno_ 1.756 3 1,2517 0,0044 3,8643 0,0212

ativ_outra_ 1.756 3 0,3501 0,0006 0,5224 0,5932

    Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Interv. Conf.

perc_dedicacao_exclusiv

2 -0,0099 0,0314 -0,3100 0,7530 -0,0715 0,0518

3 -0,1061 0,0299 -3,5500 0,0000 -0,1647 -0,0475

_cons 0,5868 0,0261 22,5100 0,0000 0,5356 0,6379

perc_doutorado

2 0,1050 0,0220 4,7700 0,0000 0,0619 0,1482

3 -0,0871 0,0209 -4,1600 0,0000 -0,1281 -0,0461

_cons 0,8051 0,0183 44,1100 0,0000 0,7693 0,8409

perc_mestrado

2 -0,0710 0,0153 -4,6400 0,0000 -0,1010 -0,0410

3 0,0277 0,0145 1,9100 0,0560 -0,0008 0,0562

_cons 0,1333 0,0127 10,5200 0,0000 0,1084 0,1581

perc_estud_doutorado     

2 5,7881 0,3255 17,7800 0,0000 5,1497 6,4265

3 -1,5253 0,3094 -4,9300 0,0000 -2,1321 -0,9185

_cons 2,2582 0,2699 8,3700 0,0000 1,7288 2,7876

perc_pesq_visit     

2 -0,0078 0,0072 -1,0700 0,2840 -0,0220 0,0064

3 -0,0189 0,0069 -2,7400 0,0060 -0,0324 -0,0054

_cons 0,0356 0,0060 5,9200 0,0000 0,0238 0,0474

(Continua)
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    Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Interv. Conf.

perc_pesq_estrang      

2 0,0057 0,0102 0,5600 0,5780 -0,0143 0,0257

3 -0,0193 0,0097 -1,9900 0,0470 -0,0383 -0,0002

_cons 0,0646 0,0085 7,6400 0,0000 0,0480 0,0812

lUCF

2 -0,1097 0,1230 -0,8900 0,3730 -0,3510 0,1316

3 0,1194 0,1169 1,0200 0,3080 -0,1100 0,3487

_cons 9,2213 0,1020 90,4000 0,0000 9,0213 9,4214

grande_area_      

2 -7,1468 0,1253 -57,0600 0,0000 -7,3925 -6,9011

3 -7,6288 0,1191 -64,0800 0,0000 -7,8623 -7,3953

_cons 10,2509 0,1039 98,7000 0,0000 10,0472 10,4546

sem_cooperacao     

2 -0,0407 0,0224 -1,8200 0,0690 -0,0846 0,0032

3 0,1240 0,0213 5,8300 0,0000 0,0823 0,1658

_cons 0,0655 0,0186 3,5300 0,0000 0,0291 0,1018

ativ_ensino_     

2 -0,1650 0,0663 -2,4900 0,0130 -0,2950 -0,0349

3 -0,0258 0,0630 -0,4100 0,6820 -0,1494 0,0978

_cons 1,5418 0,0550 28,0400 0,0000 1,4340 1,6496

ativ_pesq_

fk3      

2 -0,0883 0,0364 -2,4300 0,0150 -0,1596 -0,0169

3 0,1267 0,0346 3,6600 0,0000 0,0589 0,1945

_cons 1,0982 0,0302 36,3900 0,0000 1,0390 1,1574

ativ_tecno_

fk3      

2 -0,1157 0,0772 -1,5000 0,1340 -0,2671 0,0357

3 -0,0650 0,0734 -0,8900 0,3750 -0,2089 0,0789

_cons 1,2545 0,0640 19,6000 0,0000 1,1290 1,3801

ativ_ext_tecno_

fk3      

2 -0,0516 0,0953 -0,5400 0,5880 -0,2384 0,1353

3 -0,1182 0,0905 -1,3100 0,1920 -0,2957 0,0594

_cons 1,1673 0,0790 14,7800 0,0000 1,0124 1,3222

ativ_serv_tecno_  

2 -0,0648 0,0910 -0,7100 0,4770 -0,2433 0,1137

3 -0,2051 0,0865 -2,3700 0,0180 -0,3748 -0,0354

_cons 1,3855 0,0755 18,3600 0,0000 1,2374 1,5335

ativ_outra_

2 -0,0212 0,0255 -0,8300 0,4060 -0,0711 0,0288

3 -0,0245 0,0242 -1,0100 0,3120 -0,0719 0,0230

_cons 0,0873 0,0211 4,1300 0,0000 0,0459 0,1287

Fonte: Software Stata.

(Continuação)




