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RESUMO 

 

O objetivo central desta tese foi entender a relação entre mobilidade acadêmica internacional 

(MAI) e inovação, e seus impactos nos países de origem e de destino dos pesquisadores. Para 

isso o trabalho desenvolve três artigos diversos e complementares com metodologias 

específicas através das quais aprofunda aspectos relevantes da discussão proposta. O primeiro 

artigo teve como objetivo realizar uma meta-análise afim de entender a relação entre MAI com 

variáveis, proxies de inovação e seus impactos nos países de destino, de origem, e de destino e 

origem simultâneamente dos pesquisadores. Após a elaboração de um rigoroso protocolo de 

pesquisa a partir de 36 artigos selecionados em 15 top journals das bases Scopus e ISI Web of 

Science, foram localizadas 20 variáveis, dentre as quais cinco de inovação, com impactos 

positivos, negativos ou nulo para os países. O estudo traz contribuições para a academia na 

medida em que a MAI gera inovação através do desenvolvimento de redes de pesquisa, do 

incremento das publicações com melhor qualidade, do aumento de citações, além da geração 

de parcerias entre universidades, indústrias e laboratórios que podem trazer melhorias à 

educação e ciência. Conhecer os tipos de inovação que a MAI gera possibilita aos governos 

que desejam investir no desenvolvimento científico-tecnológico, econômico e social escolher 

as melhores medidas de atração e retenção de cérebros. Para a indústria o catch-up tecnológico 

e a mão de obra altamente qualificada significam aprimoramento da competitividade e 

capacitação, crescimento da pesquisa e desenvolvimento (P&D), desenvolvimento de novos 

produtos, depósito de patentes, maiores investimentos e expansão da internacionalização. A 

segunda pesquisa teve como propósito verificar qual fator é preponderante para a decisão de 

MAI:  o impacto da infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação (CTI) ou da qualidade de 

vida no país hospedeiro. Desse modo, o objetivo do artigo foi verificar se fatores relacionados 

à infraestrutura de CTI e qualidade de vida estão associados à MAI dos recursos humanos em 

ciência e tecnologia (RHCT) e quais deles têm maior peso na decisão de mobilidade. Foi 

analisada a relação da mobilidade dos acadêmicos com a presença de journals de impacto e 

prestígio, instituições de P&D, como proxies de CTI, e o índice de desenvolvimento humano 

(IDH), como proxy de qualidade de vida. A metodologia foi quantitativa por meio de uma 

técnica estatística descritiva confirmatória de regressão linear múltipla. Foram usados dados 

de fontes secundárias da OECD, UNESCO, World Bank, Global Innovation Index, United 

Nations Development Programme. Os resultados mostraram a preponderância da infraestrutura 

de CTI sobre a qualidade de vida. Todavia, embora, a primeira tenha uma importância maior 



 

 

 

 

para explicar a mobilidade dos acadêmicos é necessário que as duas figurem conjuntamente. A 

contribuição acadêmica reside na preponderância à infraestrutura de CTI, mas associada à 

qualidade de vida. A contribuição para os Estados reside na necessidade de garantir ambas as 

condições para a atração dos acadêmicos. Para os gestores de universidades ficou clara a 

necessidade de um investimento maciço em CTI. O terceiro estudo teve como finalidade 

investigar a relação entre depósito de patentes, indicador de inovação, com MAI, educação e 

pesquisa aplicada. Para tanto, foi realizada uma coleta de dados de bases primárias do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e secundárias da Plataforma Lattes, Linkedin, e 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). As duas primeiras 

universidades brasileiras do ranking de patentes de 2014 do INPI foram a Universidade de São 

Paulo (USP), com um universo formado por 282 inventores que depositaram 78 patentes 

seguida pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com um universo formado por 

190 inventores que depositaram 60 patentes. Os resultados revelaram existir uma relação 

positiva entre o número de patentes depositadas com educação, participação em programas de 

MAI e pesquisa aplicada.  

 

Palavras-Chave: Mobilidade Acadêmica Internacional; Inovação; País de Origem; País de 

Destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this PhD thesis was to understand the relation between international 

mobility of academics (IMA) and innovation, and its impacts on the countries of origin and 

destination of researchers. For this purpose three diverse and complementary articles were 

developed with specific methodologies through which deepens relevant aspects of the proposed 

discussion. The aim of the first article was to perform a meta-analysis in order to understand 

the relation between IMA with variables, proxies of innovation, and their impacts in the 

countries of destination, origin, and destination and origin simultaneously of the researchers. 

After the elaboration of a rigorous research protocol from 36 articles selected in 15 top journals 

of the Scopus and ISI Web of Science databases, 20 variables were identified, including five of 

them, with positive, negative or null impacts for the countries. The study brings contributions 

to the academy insofar as IMA generates innovation through the development of research 

networks, the increase of publications with better quality, the increase of citations, and the 

generation of partnerships between universities, industries and laboratories that can improve 

education and science. Knowing the types of innovation that IMA generates enables 

governments that wish to invest in scientific, technological, economic and social development 

to choose the best measures of attraction and retention of brains. For industry, technological 

catch-up and highly skilled labour (HSL), means enhancing competitiveness and capacity 

building, growth of research and development (R&D), creating new products, patent filing, 

increased investments and expansion of internationalization. The objective of the second 

research was to investigate which of the following factors is most important in the academics 

mobility decision: the impact of the science, technology and innovation (ST&I) infrastructure, 

or the quality of life in the host country. Were considered journals of scientific prestige and 

research and development (R&D) institutions as proxies for ST&I and the human development 

index (HDI) as a proxy for quality of life. These data came from several databases. The results 

of a multiple linear regression show that, although the ST&I infrastructure takes precedence 

over quality of life, both are influential factors in academics mobility decisions. The results 

offer guidance for academics in their decisions regarding mobility, as well as offering guidance 

for government policy-makers with regard to national investments to address brain drain and 

brain gain. The third study aimed to investigate the relation between patent filing, proxy for 

innovation, with IMA, education and applied research. For this purpose, primary databases at 

the National Institute of Industrial Property (INPI), and secondary databases of the Lattes 



 

 

 

 

Platform, Linkedin and Foundation for Research Support of the State of São Paulo (FAPESP) 

were carried out. The first two Brazilian universities according to the INPI (2014) patent 

ranking were the University of São Paulo (USP), with a universe of 282 inventors who filed 78 

patents followed by the University of Campinas (UNICAMP) with a universe of 190 inventors 

who filed 60 patents. The results show a positive relation between the number of patents 

deposited with education, participation in IMA programs and applied research. 

 

Keywords: International Mobility of Academics; Innovation; Country of Origin; Country of 

Destination. 
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If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. 

Logic wil get you from A to B. Imagination will take you everywhere. 

The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. 

 

(Albert Einstein) 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta tese analisa a relação que existe entre a mobilidade acadêmica internacional (MAI) e a 

inovação a partir dos impactos da imigração dos recursos humanos altamente qualificados, 

avaliando como as políticas de imigração nos principais países receptores foram adaptadas para 

maximizar os benefícios para os países anfitriões. De fato, alguns países da Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) estão encorajando cada vez mais o 

crescimento dos estudantes internacionais, ao mesmo tempo em que eles podem solicitar o 

status de residente dentro do seu território como parte de uma estratégia de recrutamento de 

imigração. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que os fluxos estudantis representam 

uma forma de migração de mão de obra qualificada e também um precursor de migrações 

subsequentes, principalmente para os recursos humanos, especialmente os de ciência e 

tecnologia (RHCT). Em segundo lugar, são apresentadas variáveis, proxies de inovação, que 

atraem pesquisadores internacionais, decorrentes de políticas de imigração nos principais 

países anfitriões, que resultam na facilitação da liquidação de estudantes internacionais, tal 

como capital humano altamente qualificado, condições atraentes de pesquisa e de trabalho 

dos países de destino, depósito de patentes, publicações, redes de pesquisa, assim como a 

variável, proxy de qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano (IDH). A magnitude 

da imigração de acadêmicos internacionais é examinada onde os dados estão disponíveis. O 

primeiro artigo apresenta os impactos das variáveis de inovação nos países de origem e destino 

dos pesquisadores. O segundo artigo verifica qual dos fatores tem maior peso na decisão de 

MAI: centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), journals com publicações de alto fator 

de impacto, variáveis proxies de ciência tecnologia e inovação (CTI) e IDH, variável proxy de 

qualidade de vida. O terceiro artigo estuda a relação entre depósito de patentes com a trajetória 

acadêmica e profissional dos inventores. A tese centra-se nos potenciais migrantes em 

diferentes países de acolhimento e tenta avaliar as consequências dessa mobilidade tanto para 

os países de acolhimento como para os países de origem. 

Recorrentemente, o fenômeno da globalização é lido pela perspectiva econômica, 

particularmente pela ótica da mobilidade de capitais. Mais recentemente, no entanto, a 

emergência de reflexões que se debruçam sobre a mobilidade corpórea (Urry, 2007) e a 

transferência internacional de conhecimento (Ferreira et al., 2010) ganham importância na 

agenda acadêmica na medida em que os RHCT são responsáveis pela produção do 

conhecimento, pelo desenvolvimento tecnológico e consequentemente pela dinamização do 
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processo de inovação no setor produtivo. Fica cada vez mais claro que uma sociedade intensiva 

em conhecimento depende de uma força de trabalho crescentemente qualificada. Nesse 

contexto, a competitividade de uma organização, de um setor de atividade, de um país ou região 

depende da expertise de profissionais altamente qualificados, capazes de gerar ou de se 

apropriar do conhecimento formal, seja ele científico ou técnico (Solimano, 2009). 

A mobilidade internacional corpórea – para fazer uso do termo adotado por Urry (2007) – não 

é um fenômeno novo, as pessoas tendem a se transferir para outros países por distintas razões: 

ampliar as perspectivas de estudo, trabalho e remuneração; escapar de catástrofes naturais, 

conflitos ou perseguições políticas e religiosas; buscar segurança e qualidade de vida ou 

simplesmente se juntar a outros membros da família.  

Mais recentemente, com a reorganização geopolítica do mundo na direção da multipolaridade; 

a globalização das atividades econômicas e o acirramento da competição mundial; a 

internacionalização da P&D e crescimento sustentado pelo investimento estrangeiro direto 

(IED); além do desenvolvimento dos meios de transporte e o incremento das tecnologias de 

comunicação, a mobilidade dos RHCT tem se tornado um aspecto central da globalização 

(OECD, 2015). Para se ter ideia da dimensão do fenômeno em questão, a quantidade de pessoas 

que deixou os países de origem passou de 154 milhões, em 1990, para 232 milhões, em 2013, 

um crescimento correspondente a 51% (UN, 2015).  

Considerando a realidade que prevalece entre os países que integram a OECD – a conjugação 

entre o processo de envelhecimento da população, o desinteresse dos jovens por determinadas 

áreas de conhecimento e atividades profissionais, a crescente demanda de profissionais 

qualificados pelo setor produtivo, a necessidade de renovação dos laboratórios de pesquisa,  

etc. – a migração internacional dos RHCT tornou-se prioridade na agenda política (OECD, 

2015). 

Frente à emergência de distintos centros de poder, exercendo influência no campo político, 

econômico e militar, observa-se expressivo aumento no investimento público e privado em 

competências científicas e tecnológicas em todo o mundo. Apesar de grande parte da 

internacionalização da P&D se encontrar entre os países que integram a OECD, os países 

semiperiféricos atraem cada vez mais centros de pesquisa, a exemplo da China e da Índia. 

Nesse contexto, compreensivelmente, a gama de possibilidades para os RHCT em mobilidade 

internacional se expande. 

Levando em conta que a demanda por RHCT se estende por ampla gama de países e que se 

trabalha cada vez mais orientado pelo design de projetos, a distinção entre "enviar" e "receber" 
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perde força. Quando se leva em conta a mobilidade internacional de profissionais qualificados, 

observa-se que a variável tempo está em flagrante processo de mudança e por isso mesmo 

ultrapassa as noções tradicionais de migração permanente e se aproxima de arranjos 

temporários, circulares e até mesmo pendulares (OECD, 2015; Jonkers and Tijssen, 2008), 

arranjos mais afeitos à reorganização do trabalho na contemporaneidade.  

Particularmente entre os países da OECD, a circulação de RHCT é estratégica na medida em 

que o referido recurso incorpora conhecimento e por isso mesmo desempenha papel central na 

aceleração do processo que envolve inovação, crescimento econômico, prosperidade e 

competitividade. No entanto, a perda de pessoas qualificadas gera preocupação sobre a 

escassez e fuga de cérebros, principalmente entre os países semiperiféricos (Tremblay, 2002; 

Solimano, 2009). 

 

1. Tese: Formato de Três Artigos 

O problema de investigação desta tese trata da relação entre MAI com inovação, e os impactos 

desta relação para os países de origem, de destino, e de origem e destino simultâneamente dos 

pesquisadores. Foram desenvolvidos três artigos que apresentam um link com o problema 

central. Esse formato respeita as normas do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão 

Internacional (PMDGI) da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) para a 

obtenção do título de Doutor.  

O primeiro artigo deverá ser submetido a um journal classificado Qualis CAPES B1 ou 

superior. O segundo artigo foi submetido pela primeira vez ao European Management Review 

(EMR) da European Academy of Management em julho de 2015, após diversas rodadas de 

revisão, foi aceito para publicação em novembro de 2017. O EMR possui o impact factor 

correspondente a 1,333 e H-Scopus index correspondente a 21. Estas classificações são 

equivalentes à Qualis CAPES A2. O terceiro artigo foi submetido à Revista de Administração 

Pública (RAP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em dezembro de 2017. A RAP possui 

classificação Qualis CAPES A2. Todos os três artigos foram aprovados e apresentados no 

EnAnpad (Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), 

no Semead (Seminários em Administração) da USP (Universidade de São Paulo) e no Singep 

(Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade) da UNINOVE 

(Universidade Nove de Julho) durante o período de programa deste doutorado (2014 – 2017). 
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2. Link dos Artigos 

Esta pesquisa é sustentada por três eixos: mobilidade acadêmica internacional (MAI), variáveis 

proxies de inovação e impactos da mobilidade internacional nos países de origem e de destino 

dos pesquisadores. Os três artigos tratam destes eixos com perspectivas diversas e 

complementares.  

O primeiro artigo desenvolve uma meta-análise da relação entre MAI e inovação, analisa como 

as seguintes variáveis, proxies de inovação: capital humano altamente qualificado, condições 

atraentes de pesquisa e de trabalho dos países de destino, depósito de patentes, publicações e 

redes de pesquisa, impactam nos países de origem e de destino dos pesquisadores. A meta-

análise teve o mérito de fundamentar a integração dos três eixos da tese, analisar e associar as 

relações e os diferentes tipos de inovação, além de sistematizar a produção de conhecimento 

de um campo de análise que integra resultados de diferentes estudos sobre uma mesma questão 

de pesquisa, comparando resultados obtidos em contextos diferentes, observando a variedade 

de métodos e contribuições (Cooper et al., 2009).  Esta meta-análise contribuiu para o 

desenvolvimento do segundo e do terceiro artigos na medida em que as questões de pesquisa 

destes estudos foram relacionadas com variáveis de inovação estudadas no primeiro estudo.  

O segundo artigo, ao tratar do impacto da infraestrutura da ciência, tecnologia e inovação (CTI) 

e do índice de desenvolvimento humano (IDH) do país hospedeiro como fatores de atração 

para os acadêmicos, relaciona o fenômeno do brain drain / brain gain com inovação a partir 

de aspectos econômicos, sociais e políticos.  Não basta somente uma boa infraestrutura de 

pesquisa e bons centros de inovação; faz-se necessário também, que o país hospedeiro ofereça 

para os acadêmicos uma qualidade de vida adequada com acesso aos aspectos essenciais para 

o bem estar social e econômico (Thorn and Holm-Nielsen, 2006; Tremblay, 2002). Neste artigo 

a MAI foi associada com as seguintes variáveis, proxies de inovação: capital humano 

altamente qualificado, condições atraentes de pesquisa e de trabalho do país de destino, 

publicações; além da qualidade de vida, proxy de IDH. 

O terceiro artigo ao estudar a relação entre MAI, educação e pesquisa aplicada com depósito 

de patentes, indicador de inovação, a partir do ranking de patentes de invenção do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2014) depositadas por inventores vinculados às duas 

maiores universidades brasileiras, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de 

Campinas (UNICAMP), levanta questões relativas à realidade brasileira como falta de 

competitividade do mercado interno e externo. O artigo reforça a importância do papel do 

Governo ao formular políticas públicas consistentes capazes de apoiar o desenvolvimento da 
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ciência, tecnologia e inovação (CTI) no País. Neste artigo a MAI foi associada com as seguintes 

variáveis, proxies de inovação: capital humano altamente qualificado, condições atraentes de 

pesquisa e de trabalho do país de destino e depósito de patentes. 

As variáveis do segundo e do terceiro artigo, foram identificadas na meta-análise do primeiro 

estudo; todas geram impactos positivos, negativos ou nulos para os países de origem, de 

destino, e de origem e destino simultâneamente dos pesquisadores. Os três artigos concluíram 

que os Governos devem investir em políticas estruturais que consigam atrair os melhores 

cérebros evitando seu êxodo.  

 

3. Pergunta de Pesquisa  

A pergunta que justifica o desenvolvimento desta tese pode ser expressa nos seguintes termos: 

quais são as relações possíveis de estabelecer entre MAI e inovação, e quais são os impactos 

desta relação para os países de origem e de destino dos pesquisadores?  

Para responder a esta questão foram desenvolvidos três artigos diversos e complementares.  

A pergunta de pesquisa do primeiro artigo que remanesce na literatura é quais são os impactos 

das variáveis de inovação nos países de destino, de origem, e de destino e origem dos 

pesquisadores. 

O problema que caracteriza o segundo artigo é qual o impacto de journals de prestigio e 

instituições de P&D, indicadores de CTI; e da qualidade de vida, indicador de IDH, do país 

hospedeiro, sobre a decisão de MAI dos estudantes internacionais. 

A pergunta do terceiro artigo é como a participação em programas de MAI, educação (nível de 

formação acadêmica) e atuação na área de pesquisa aplicada (tecnológica) exercem influência 

sobre o depósito de patentes de invenção, indicador de inovação. 

As questões de pesquisa apontam para problemas relacionados com a formação de doutores no 

Brasil assim como o baixo nível de inovação e competitividade do País – destaca-se que em 

2015 o Brasil se encontrava na septuagésima posição do ranking internacional de inovação 

(The Global Innovation Index, 2015), levando em conta 141 países O Brasil perdeu quase 10 

posições no referido ranking já que em 2014 se encontrava na sexagésima primeira posição, 

num total de 143 países. Em 2017, a posição do Brasil se manteve praticamente inalterada em 

relação ao ano anterior (2016), ou seja, ocupa a sexagésima nona posição, num total de 127 

países (The Global Innovation Index, 2017).  Os três artigos têm em comum a relação entre 

MAI com inovação, e seus impactos nos países de origem e destino dos pesquisadores.  

 



12 

 

 

 

4. Objetivos da Tese 

O objetivo desta tese foi investigar a relação entre MAI com inovação e os impactos nos países 

de origem, de destino, e de origem e destino simultâneamente dos pesquisadores. O trabalho 

buscou investigar as consequências desta relação para a CTI, crescimento sócio-econômico e 

competitividade dos países de origem e de acolhimento dos acadêmicos. Verificar o papel 

prioritário dos governos dos países de origem e destino dos pesquisadores em criar incentivos 

para que a relação entre a academia, a indústria e as instituições públicas funcionem da melhor 

forma possível para garantir o bem-estar das economias, das transferências de know how, do 

nível de desenvolvimento econômico e social dos países assim como de sua performance na 

CTI em termos de geração de empregos, renda e democratização de oportunidades.  

O primeiro artigo teve como objetivo realizar uma meta-análise afim de entender a relação 

entre variáveis, proxies de inovação, com MAI, analisar o tipo de relação das variáveis 

encontradas nos artigos com MAI e apontar se o impacto das variáveis de inovação com os 

países de origem e destino dos acadêmicos é positivo, negativo ou nulo.  

O objetivo do segundo artigo foi verificar se fatores relacionados à infraestrutura de CTI e IDH 

estão associados à MAI dos RHCT e quais deles têm maior peso na decisão de mobilidade. 

Especificamente, foi analisada a relação da mobilidade dos acadêmicos com a presença de 

journals de impacto e prestigio e instituições de P&D, como proxies de CTI; e o IDH, como 

proxy de qualidade de vida.  Foram analisados os fluxos de MAI entre países desenvolvidos e 

emergentes e como estes impactam nas decisões de mobilidade dos acadêmicos.  

O objetivo do terceiro artigo consistiu em analisar dados que apontassem para possíveis 

relações entre o depósito de patentes, com a trajetória acadêmica e profissional dos inventores. 

Foram examinadas as áreas de pesquisa aplicada (tecnológica) que mais depositaram patentes 

nestes últimos anos, a contribuição das patentes para o desenvolvimento da CTI no Brasil. 

Como pano de fundo, discutiu-se de que maneira os laços entre universidade, indústria e 

governo podem colaborar para promover a produtividade acadêmica e industrial.  

 

5. Metodologia da Tese 

No esforço de investigar a relação entre MAI com inovação, e seus impactos nos países dos 

pesquisadores, a tese foi organizada no formato de três artigos com metodologias específicas e 

complementares, para cada um dos problemas formulados.  

Os três artigos apresentam um link com o tema central da tese. 
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No primeiro artigo foi utilizada uma metodologia de meta-análise afim de entender a relação 

entre variáveis, proxies de inovação, com MAI. Para isto foi desenvolvido um protocolo de 36 

artigos publicados em 15 journals das bases Scopus e ISI Web of Science publicados em top 

journals entre 2000 e 2017, associados à área de gestão da tecnologia e inovação, e à área da 

MAI.  

No segundo artigo a metodologia foi quantitativa por meio de uma técnica estatística descritiva 

confirmatória de regressão linear múltipla. A investigação tratou da relação entre IDH, número 

de instituições de P&D e journals de alto impacto com publicações de prestígio, com MAI de 

51 países que receberam estudantes internacionais do nível terciário. Foram usados dados de 

fontes secundárias da OECD, UNESCO, World Bank.  

No terceiro artigo foi adotada uma abordagem metodológica quantitativa, explorando os 

recursos da análise descritiva de dados coletados de bases primárias, extraídos do INPI e de 

dados secundários obtidos com a consulta as plataformas Lattes, Linkedin e da FAPESP. O 

exercício de análise se concentrou em 78 patentes de invenção depositadas por 282 inventores 

vinculados à USP e 60 patentes de invenção depositadas por 190 inventores vinculados à 

UNICAMP, levando em conta a formação acadêmica, o campo de conhecimento (tipo de 

carreira), a experiência profissional e a exposição ao ambiente internacional dos inventores. 

 

6. Justificativas da Escolha do Tema  

As justificativas da escolha do tema são diversas. O conhecimento do impacto da inovação para 

os países possibilita aos governos investir no desenvolvimento científico-tecnológico, 

econômico e social, através da atração e retenção de cérebros. Casos famosos de uma diáspora 

qualificada que estimula o crescimento e a inovação focalizam os empresários migrantes que 

retornam do Vale do Silício para estabelecer negócios na China, na Índia e em Taiwan 

(Saxenian, 2006). Na medida em que esses casos se generalizam, a emigração permissiva dos 

altamente qualificados para construir uma diáspora, alguns dos quais retornam, é uma 

ferramenta potencialmente poderosa para acelerar o catch-up tecnológico. Para aqueles que 

tentaram retornar, a falta de confiabilidade das coligações e a fraqueza da infraestrutura têm 

sido reconhecidas como grandes desafios. Sentiam que as condições eram tais que suas 

habilidades e conhecimento não poderiam ser aplicados adequadamente (Gibson and 

McKenzie, 2011).  Entender a preponderância da associação entre MAI e a infraestrutura para 

a inovação ou qualidade de vida incrementa as pesquisas que mostram indícios dessa 

associação e os reflexos positivos para os talentos e países hospedeiros (Cerdin and Pargneux, 
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2014; Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013). Essa relação é um importante 

requisito funcional, pois teria o poder de influenciar não somente a decisão dos acadêmicos, 

mas, também, as estratégias de atração dos países. Para os acadêmicos, a escolha pela qualidade 

de vida (social, econômica e educacional) versus uma infraestrutura propicia para a pesquisa e 

inovação, pode alavancar o conhecimento e a performance internacional (Cerdin and Pargneux, 

2014; Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013). Para os países, o resultado pode 

ajudar no direcionamento de investimentos, uma vez que, para Solimano (2009), Le and 

Bodman (2011) e Velema (2012) a MAI, brain drain / brain gain, pode ser uma situação de 

ganho em termos de transferências de tecnologia e de ideias para países e universidades que 

investem no acolhimento de capital humano. Em vista disso, a inovação desempenha um papel 

relevante na promoção do crescimento econômico e na abordagem dos desafios 

socioeconômicos, sociais e ambientais. Embora a inovação não se limite ao setor tecnológico, 

os avanços tecnológicos contribuem grandemente para o desenvolvimento global e a melhoria 

do bem-estar das pessoas.  

O investimento em educação, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de informação 

e comunicação é chave para a inovação, o desenvolvimento tecnológico e o crescimento de 

longo prazo. A título de exemplo cabe destacar o caso japonês – apesar de profundamente 

abalado pelas sequelas resultantes de sua participação na Segunda Guerra Mundial, atualmente 

o País é classificado como a segunda potência mundial. Em grande parte, o crescimento 

acelerado de sua economia se deve ao investimento contínuo em educação e pesquisa, em todos 

os níveis. Ativos baseados no conhecimento são complementares, funcionam como elementos 

- chave da infraestrutura, permitem que a economia do conhecimento se fortaleça e possa ajudar 

os países enfrentarem os desafios contemporâneos.  

Aumentar a eficiência e a eficácia dos esforços de inovação requer melhorias em canais de 

difusão do conhecimento. E os programas que incentivam a MAI, sejam eles estudantes 

(doutorandos) ou cientistas (doutores e pós-doutores), é um dos principais impulsionadores da 

circulação de conhecimento em âmbito mundial (Castellani and Zanfei, 2006; Frenz and Ietto-

Gillies, 2009; Filippetti and Archibugi, 2010; OECD, 2015). Indicadores baseados em citações 

sugerem que a colaboração científica é um recurso cada vez mais difundido de excelência em 

pesquisa e liderança científica em colaboração internacional (OECD, 2015). O acesso aberto 

aos resultados de pesquisas realizadas nas universidades de ponta e nos renomados laboratórios 

mantidos pelo setor público e privado desempenha importante papel na difusão do 

conhecimento científico (Filippetti and Archibugi, 2010). E os resultados de pesquisas que se 
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aprofundam nos distintos campos de conhecimento podem representar importantes 

impulsionadores de inovação, competitividade e crescimento (Frenz and Ietto-Gillies, 2009). 

Fatores que atraem profissionais qualificados para outros países têm aumentado. Há crescente 

número de oportunidades para profissionais técnicos e científicos desejosos de estudar, 

pesquisar ou trabalhar fora do país de origem. Entre os países que integram a OECD, a procura 

por investigadores talentosos apenas aumenta. Não é sem motivo que o governo destes países 

formula políticas voltadas para a atração de pesquisadores internacionais e a repatriação de 

RHCT. Chama-se atenção para o fato de entre 1996 e 2006 o emprego em ocupações RHCT 

ter crescido mais rapidamente do que o emprego total em todos os países da OECD. Para o 

setor produtivo, os ativos intelectuais, incluindo os incorporados pelos profissionais 

qualificados, tornaram-se fatores estratégicos para a criação de valor. Isso é particularmente 

evidente em empresas intensivas em inovação porque exploram atividades que dependem de 

P&D, depósito de patentes, software, recursos humanos e novas estruturas organizacionais 

(Solimano, 2009; OECD, 2015). 

China, Taiwan e Índia, por exemplo, têm investido em indústrias dinâmicas de hardware e 

software. Em grande parte isso se deve à participação de empreendedores com excelente 

formação na área tecnológica e experiência em empresas internacionais que eles conseguiram 

impatriar. Somado a este movimento de atração de profissionais de ponta, parece cada vez mais 

evidente que o fluxo de estudantes, cientistas, engenheiros e técnicos nas fronteiras 

internacionais representa poderoso veículo para aumentar a base de conhecimento dos países 

em desenvolvimento. A criação de ligações entre os setores produtivos e centros de P&D de 

diferentes países facilita a apropriação de boas práticas e novos conhecimentos, aspectos que 

ajudam a impulsionar o desenvolvimento (Velema, 2012). 

 

7. Contribuições da Tese: Acadêmicas, Gerenciais e Governamentais 

Uma das contribuições acadêmicas deste trabalho foi ter desenvolvido uma tese no formato de 

artigos pela primeira vez no PMDGI da ESPM. A experiência foi inovadora, desafiadora e 

positiva. A vantagem da tese no formato de artigos é que cada estudo tem características 

específicas, abordando o mesmo problema com perspectivas diversas e complementares. Cada 

artigo possui um capítulo de Introdução, Revisão da Literatura, Metodologia, Resultados, 

Discussão e Considerações Finais, podendo ser submetido e aprovado em um periódico, 

separadamente dos demais. Esse formato é mais eficiente no caso do pesquisador juntamente 

com seu orientador e co-orientador terem como objetivo a publicação. 
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As contribuições acadêmicas comuns aos três artigos tratam de como pesquisadores altamente 

qualificados que trabalham no exterior ajudam na obtenção do acesso a novas tecnologias, no 

fortalecimento do sistema de investigação e no fomento à produção de conhecimento de alto 

nível, incrementando o nível de inovação do país de origem. Graças a globalização do 

conhecimento, são desenvolvidas pesquisas internacionais e parcerias entre universidades, 

centros de P&D e indústrias (Heitor et al., 2014; Chepurenko, 2014; Sambunjak and Marušić, 

2011; Dobson and Hölttä, 2001; Velema, 2012; Jonkers and Tijssen, 2008; Veugelers, 2010). 

As contribuições gerenciais comuns aos três estudos estão relacionadas à reafirmação da 

relação virtuosa entre governo, universidade e indústria. A formulação de políticas públicas 

consistentes pode favorecer a formação de quadros superiores em áreas consideradas 

estratégicas para o País, porque capazes de gerar conhecimento novo e contribuir para o 

incremento da competitividade do setor produtivo. O fluxo dos RHCT, leva à cooperação entre 

redes de conhecimento e usuários, essencial para a concepção do desenvolvimento de novos 

produtos e serviços das indústrias (Heitor et al., 2014; Chepurenko, 2014; Sambunjak and 

Marušić, 2011; Dobson and Hölttä, 2001; Velema, 2012; Jonkers and Tijssen, 2008; Veugelers, 

2010; Niu, 2014). 

As contribuições governamentais comuns aos três trabalhos examinam como os países podem 

investir no desenvolvimento científico-tecnológico, econômico e social, através da atração e 

retenção de cérebros. As instituições públicas que oferecem incentivos fiscais para a criação 

de parcerias entre universidades e indústrias também são beneficiadas pelo desenvolvimento 

de novas tecnologias, principalmente no caso dos países emergentes (Richardson and Mallon, 

2005; Chepurenko, 2014; Dulam and Franses, 2015; Han et al., 2015; Cheung and Xu, 2014; 

Han et al., 2015; Froese, 2012; Tung and Lazarova, 2006; Cerdin and Pargneux, 2014; 

Andresen et al., 2015; Le and Bodman, 2011).  
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8. Quadro 1 - Síntese da Introdução 

 

Artigos 

Pergunta de 

Pesquisa 

Objetivo  

Geral 

Objetivos  

Específicos 

 

Metodologia 

 

 

 

1 

Qual o impacto da 

inovação para o 

país de origem e 

de destino dos 

acadêmicos? 

Integrar os 

resultados de 

estudos 

relativos a MAI 

com variáveis 

proxies de 

inovação. 

Elaborar um protocolo de 

pesquisa; classificar os tipos 

de inovação; apresentar as 

dimensões da MAI; e 

relacionar o impacto positivo, 

negativo ou nulo das variáveis 

de inovação nos países dos 

acadêmicos. 

Meta-análise que 

associa variáveis, 

proxies de inovação 

com MAI, a partir de 36 

artigos de 15 journals 

das bases Scopus e ISI  

Web of Science, entre 

2000 e 2017. 

 

 

 

2 

Qual fator é 

preponderante para 

a decisão de MAI:  

o impacto da 

infraestrutura de 

CTI e da qualidade 

de vida no país 

hospedeiro? 

Verificar se 

fatores 

relacionados à 

infraestrutura 

de CTI e 

qualidade de 

vida estão 

associados a 

MAI dos RHCT 

e quais deles 

têm maior peso 

na decisão de 

mobilidade. 

Analisar a relação da MAI 

com a presença de journals de 

impacto e prestigio e 

instituições de P&D como 

proxies de CTI, e o IDH, como 

proxy de qualidade de vida. 

Quantitativa, por meio 

de uma técnica 

estatística descritiva 

confirmatória de 

regressão linear 

múltipla. Trata da 

relação entre IDH, 

número de instituições 

de P&D e journals de 

alto impacto e prestígio, 

com MAI. Bases 

secundárias da OECD, 

UNESCO, World Bank, 

Global Innovation 

Index, United Nations 

Development 

Programme.  

 

 

 

3 

Como a educação, 

a atuação 

profissional na 

área de pesquisa 

aplicada e a 

participação em 

programas de MAI 

exercem influência 

sobre o depósito 

de patentes de 

invenção?  

Analisar dados 

que apontem 

para possíveis 

relações entre o 

depósito de 

patentes, 

trajetória 

acadêmica e 

profissional dos 

inventores. 

Examinar as áreas de pesquisa 

aplicada (tecnológica) que 

mais depositaram patentes, a 

contribuição das patentes para 

o desenvolvimento da CTI no 

Brasil. Discutir de que maneira 

os laços entre universidade, 

indústria e governo podem 

colaborar para promover a 

produtividade acadêmica e 

industrial. 

Quantitativa, 

explorando os recursos 

da análise descritiva de 

dados. Bases primárias 

do INPI e secundárias 

das plataformas Lattes, 

Linkedin e FAPESP. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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9. Organização da Tese 

Esta tese é apresentada na forma de três artigos em preparação para publicação, compondo um 

capítulo próprio. Cada artigo possui uma Introdução, um capítulo de Revisão da Literatura, de 

Metodologia, de Resultados, de Discussão de Resultados e de Considerações Finais. 

Primeiramente foi desenvolvida uma Introdução geral com o formato da tese e o link dos três 

artigos. Em seguida foi discutido para cada um dos artigos a pergunta de pesquisa, os objetivos, 

a metodologia, a justificativa da escolha do tema e as contribuições acadêmicas, gerenciais e 

governamentais do trabalho. Posteriormente foi elaborado o quadro 1 - síntese da introdução. 

Em seguida foram apresentados os três capítulos: Capítulo 1 - Relação entre Mobilidade 

Acadêmica Internacional e Inovação: Uma Meta-Análise dos Impactos nos Países de Origem 

e Destino dos Pesquisadores; Capítulo 2 - International Mobility of Academics: Brain Drain 

and Brain Gain; e Capítulo 3 - Relação entre Mobilidade Acadêmica Internacional, Educação 

e Pesquisa Aplicada com Depósito de Patentes como Indicador de Inovação                                                          

A seção dedicada às Considerações Finais reune as contribuições acadêmicas, gerenciais e 

governamentais para cada artigo, as limitações do trabalho e as possibilidades de 

desdobramentos de pesquisa. 
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Relação entre Mobilidade Acadêmica Internacional e Inovação: 

Uma Meta-Análise dos Impactos nos Países de Origem e Destino dos Pesquisadores 

 

RESUMO 

 

O artigo teve como objetivo realizar uma meta-análise afim de entender a relação entre 

mobilidade acadêmica internacional (MAI) e inovação, e seus impactos para os países de 

origem, destino, e origem e destino simultâneamente dos pesquisadores. Após a análise de 36 

artigos selecionados em 15 top journals por meio de uma metodologia de meta-análise, 

localizamos 20 variáveis, dentre as quais cinco de inovação com impactos positivo, negativo 

ou nulo para os países. O estudo traz contribuições para a academia na medida em que a MAI 

gera inovação através do desenvolvimento de redes de pesquisa, do incremento das publicações 

com melhor qualidade, do aumento de citações, além da geração de parcerias entre 

universidades, indústrias e laboratórios que podem trazer melhorias à educação e ciência. 

Conhecer os tipos de inovação que a MAI gera possibilita aos governos que desejam investir 

no desenvolvimento científico-tecnológico, econômico e social escolher as melhores medidas 

de atração e retenção de cérebros. Para a indústria o catch-up tecnológico e a mão de obra 

altamente qualificada significam aprimoramento da competitividade e capacitação, 

crescimento da pesquisa e desenvolvimento (P&D), criação de novos produtos, depósito de 

patentes, maiores investimentos e expansão da internacionalização. 

 

Palavras-chave: Mobilidade Acadêmica Internacional; Inovação; Meta-Análise; País de 

Origem; País de Destino. 

 

 

Relation between International Mobility of Academics and Innovation: A Meta-

Analysis of its Impacts on Countries of Origin and Destination of Researchers 

 

ABSTRACT 

 

The study aimed to conduct a meta-analysis of the relation between international mobility of 

academics (IMA) and innovation and its impacts on the countries of origin, destination and 

origin and destination simultaneously of researchers. After analyzing 36 articles selected in 15 
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top journals through a methodology of meta-analysis, we located 20 variables, including five 

of those with positive, negative or null for the countries. The study brings contributions to the 

academy insofar as IMA generates innovation through the development of research networks, 

the increase of publications with better quality, the increase of citations, and the generation of 

partnerships between universities, industries and laboratories that can improve education and 

science. Knowing the types of innovation that IMA generates enables governments that wish 

to invest in scientific, technological, economic and social development to choose the best 

measures of attraction and retention of brains. For industry, technological catch-up and highly 

skilled labor, means enhancing competitiveness and capacity building, growth of  research and 

development (R&D),  creating new products, patent filing, increased investments and 

expansion of internationalization. 

 

Keywords: International Mobility of Academics; Innovation; Meta-Analysis; Country of 

Origin; Country of Destination. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Existem diversos artigos que tratam de MAI e inovação. Alguns de mobilidade acadêmica e 

carreira internacional (Cerdin and Pargneux, 2014; Baruch et al., 2009; Heslin, 2005; Lazarova 

and Cerdin, 2007), outros de habilidades e competências em situações transculturais (Eisenberg 

et al., 2013), ainda da colaboração científica internacional – social network (Niu, 2014; 

Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013; Velema, 2012), também dos desafios de carreira das 

mulheres cientistas (Stlaford, 2005). Outra vertente da literatura discute a relação entre MAI 

com inovação (Heitor et al., 2014; Solimano, 2009; Delicado, 2010; Beine and Defoort, 2011; 

Tung and Lazarova, 2006; Hussain, 2015; Farnadale et al., 2010; Jepsen et al., 2014; Ng and 

Metz, 2015; Fang et al., 2009; Dobson and Holtta, 2001; Tessema et al., 2009; Dulam and 

Franses, 2015; Jonkers and Tijssen, 2008; Le and Bodman, 2011; Cheung and Xu, 2015; Han 

et al., 2015; Dreher and Poutvaara, 2011; Tremblay, 2002).  

Dentre os estudos que tratam da relação entre MAI com inovação, alguns analisam o impacto 

da mobilidade e da inovação nos países de destino dos pesquisadores (Farnadale et al., 2010; 

Dobson and Holtta, 2001; Han et al., 2015; Stalford, 2005), outros tratam de como a mobilidade 

e a inovação impactam nos países de origem (Stalford, 2005; Tessema et al., 2009; Dulam and 
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Franses, 2015; Jonkers and Tijssen, 2008; Le and Bodman, 2011; Dreher and Poutvaara, 2011; 

Tremblay, 2002) e tantos discutem como a mobilidade e a inovação impactam nos países de 

origem e destino simultânemante (Eisenberg et al., 2013; Ng and Metz, 2015; Niu, 2014; 

Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013; Velema, 2012).  

A literatura tem enfatizado a relação entre MAI e inovação, as motivações dos acadêmicos em 

praticar a mobilidade internacional e como ela contribui para a carreira e a satisfação dos 

pesquisadores (Froese, 2012; Richardson and Mallon, 2005; Andresen et al., 2015; Cerdin and 

Pargneux, 2014; Baruch et al., 2009; Heslin, 2005; Lazarova and Cerdin, 2007; Beine and 

Defoort, 2011; Tung and Lazarova, 2006; Heitor et al., 2014; Solimano, 2009; Delicado, 2010; 

Jepsen et al., 2014; Cheung and Xu, 2015; Chepurenko, 2014; Sambunjak and Marusic, 2011). 

Indo além, a partir dos motivos que levam estes acadêmicos a deixar seus países de origem 

optando em trabalhar em países desenvolvidos ou até mesmo emergentes, indagamos como 

esta relação entre MAI e inovação pode trazer impactos positivos, negativos ou até mesmo 

nulos aos países de origem, de destino e de origem e destino simultânemente. Defendemos que 

diante de uma complexidade de fluxos migratórios de RHCT, relacionados a fatores 

econômicos, políticos e sociais (Tremblay, 2002; Solimano, 2009) os estudos que analisam 

como esta relação contribui para os diversos tipos de inovação foram escassos. 

Assim, a pergunta que remanesce na literatura é qual o impacto da inovação para o país de 

origem, de destino, e de origem e destino simultâneamente dos pesquisadores. Diante disso o 

artigo teve como objetivo realizar uma meta-análise afim de entender a relação entre variáveis, 

proxies de inovação, com MAI. Desenvolvemos um protocolo de 36 artigos publicados em 15 

journals das bases Scopus e ISI Web of Science, entre 2000 e 2017, em top journals associados 

à área de gestão da tecnologia e inovação, e à área da MAI.  

A partir da elaboração de um rigoroso protocolo de pesquisa com questões relativas aos 

periódicos, aos autores e aos artigos, contribuímos para a academia ao suprir o gap que existe 

na classificação dos diversos tipos de inovação que a MAI gera, sustentando para que as 

revisões de literatura sejam realizadas de forma sistemática, favorecendo a acumulação do 

conhecimento científico desta áreas de pesquisa. Além disso para a academia, na medida em 

que a mobilidade dos RHCT gera inovação, traz o incremento de redes de pesquisa, mais 

parcerias entre universidades, laboratórios e indústrias, aumenta o número de publicações de 

qualidade, de citações e traz melhorias na educação e na ciência (Etkowitz et al., 2000; 

Etkowitz and Leydesdorff, 2000; Horta, 2009; Horta, 2010). A contribuição gerencial desta 

pesquisa foi entender como a mão de obra altamente qualificada leva ao aprimoramento da 
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competitividade e da capacitação, crescimento da P&D, criação de novos produtos, depósito 

de patentes, maiores investimentos e expansão da internacionalização. 

Conhecer o impacto da inovação para os países tem sua importância justicada uma vez que  

possibilita aos governos investir no desenvolvimento científico-tecnológico, econômico e 

social, através da atração e retenção de cérebros. Casos famosos de uma diáspora qualificada 

que estimula o crescimento e a inovação focalizam os empresários migrantes que retornam do 

Vale do Silício para estabelecer negócios na China, na Índia e em Taiwan (Saxenian, 2006). 

Na medida em que esses casos se generalizam, a emigração permissiva dos altamente 

qualificados para construir uma diáspora, alguns dos quais retornam, é uma ferramenta 

potencialmente poderosa para acelerar o catch-up tecnológico. Para aqueles que tentaram 

retornar, a falta de confiabilidade das coligações e a fraqueza da infraestrutura têm sido 

reconhecidas como grandes desafios. Sentiam que as condições eram tais que suas habilidades 

e conhecimento não poderiam ser aplicados adequadamente (Gibson and McKenzie, 2011).  

A estrutura do texto parte da Introdução cujo conteúdo familiariza o leitor com o 

desenvolvimento do artigo; na sequência o Referencial Teórico que apresenta o impacto da 

relação entre MAI e inovação para o país de destino, de origem, e de destino e origem 

simultâneamente; em seguida a Metodologia onde é desenvolvida a meta-análise; evoluindo 

para os Resultados e Discussão. Por fim, reúne as contribuições acadêmicas, gerenciais e 

governamentais, as possibilidades de desdobramento da pesquisa, e aponta as limitações da 

investigação nas Considerações Finais. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Fluxos de conhecimento são economicamente importantes porque aumentam a eficiência do 

processo de inovação. A recombinação de conhecimento impulsiona a inovação, acesso mais 

amplo à ciência, tecnologia e inovação (CTI), o que facilita a inovação mais eficiente, 

reduzindo a necessidade de recriar o que já existe em outros lugares. Perspectivas de 

desenvolvimento de um país pobre dependem em parte da sua capacidade de inovação. A 

emigração de indivíduos altamente qualificados enfraquece redes de conhecimento locais (fuga 

de cérebros), mas também pode ajudar os inovadores restantes acessar conhecimentos valiosos 

acumulados no exterior (banco de cérebros) (Oett and Agrawal, 2008; Agrawal et al., 2011). 
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2.1 IMPACTOS DA RELAÇÃO ENTRE MAI E INOVAÇÃO NOS PAÍSES DE DESTINO 

DOS PESQUISADORES 

A migração de talentos pode representar ganhos importantes para países e universidades que 

investem em programas de atração de capital humano na medida em que são favorecidos com 

a transferência de conhecimento técnico e científico. O capital humano é considerado um 

ingrediente-chave para melhorar o bem-estar dos países, por meio do aumento da produtividade 

e da inovação. Por sua vez, a qualidade da educação é uma ferramenta chave para elevar o nível 

da força de trabalho, do capital humano (Lins, 2011; Sahlgren, 2014). 

As principais contribuições da MAI para o país de destino se evidenciam através da entrada de 

pessoas altamente qualificadas que trazem know-how para as multi national companies 

(MNCs), particularmente em mercados emergentes como China e India, aumentando a 

vantagem competitiva das empresas (Farnadale et al., 2010). A MAI é importante função social 

para as economias, trazendo ganhos financeiros e contribuições para a diversidade cultural dos 

países (Dobson and Holtta, 2001). A circulação de cérebros leva à criação de novas empresas 

e empregos, fonte fundamental de inovação: investigadores internacionais contribuem para 

mais de metade de patentes depositadas por empresas multinacionais com sede nos EUA (Han 

et al., 2015). Apoia políticas que sejam mais focadas na educação, emprego e bem-estar social 

para assegurar que a responsabilidade de cuidar dos filhos seja compartilhada de forma mais 

equitativa entre homens e mulheres (Stalford, 2005). 

Observa-se que os países que ocupam as primeiras posições no ranking global de inovação são 

os que mais investem em P&D e consequentemente atraem os melhores cientistas. Exemplos 

são a Suiça, a Suécia, os Países Baixos, os EUA, o Reino Unido, a Dinamarca, a Cingapura, a 

Finlândia, a Alemanha e a Irlanda (The Global Innovation Index, 2017). 

 

2.2 IMPACTOS DA RELAÇÃO ENTRE MAI E INOVAÇÃO NOS PAÍSES DE ORIGEM 

DOS PESQUISADORES  

Países que enfrentam condições econômicas ou políticas adversas podem perder seus cientistas. 

Nesse caso, a evasão de cérebros pode frear o desenvolvimento econômico dos países na 

medida em que compromete a capacidade dos referidos países competirem com as nações ricas. 

Com isso, observa-se o agravamento das assimetrias entre países e regiões (Solimano, 2009; 

OCDE 2016). 

No entanto a MAI pode levar à melhora do bem estar das economias do país de origem 

(Hussain, 2015).  Isto porque a colaboração internacional ajuda instituições, através da 
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formação técnica e transferência de tecnologia, podendo reduzir os efeitos da “fuga de 

cérebros” (Tessema et al., 2009; Dulam and Franses, 2015). Os fluxos migratórios dos RHCT 

incrementam o acesso a tecnologias avançadas já implantadas nos países industrializados, 

sendo que as redes de conhecimento podem contribuir para o estoque de ciência do país de 

origem; além disso contribuem na relação entre experiência internacional e co-publicações 

(Jonkers and  Tijssen, 2008; Le and Bodman, 2011). No curto prazo, os países podem se 

beneficiar com as remessas de recursos financeiros enviados pelos imigrantes; no longo prazo, 

quando dispõem de políticas de repatriamento, conseguem atrair esses talentos municiados de 

boa formação, experiência profissional e preciosa rede de contatos e podem se beneficiar com 

a transferência de conhecimento, criação de redes acadêmicas e de negócios (Dreher and 

Poutvaara, 2011; Tremblay, 2002 ). 

 

2.3 IMPACTOS DA RELAÇÃO ENTRE MAI E INOVAÇÃO NOS PAÍSES DE ORIGEM 

E DESTINO DOS PESQUISADORES 

A experiência internacional afeta de forma positiva o conhecimento, relevante para o 

aprendizado, particulamente em contextos internacionais, tanto para o país de origem como 

para o país de destino (Eisenberg et al., 2013). A MAI contribui para o aumento da 

competitividade internacional em termos científicos e econômicos dos países (Ng and Metz, 

2015). O brain drain / brain gain favorece a criação de redes colaborativas internacionais por 

campo de conhecimento e áreas de interesse; ajuda no aumento da taxa de co-publicações entre 

pesquisadores e redes de colaboração; e traz um impacto positivo na comunidade científica dos 

países (Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013; Velema, 2012).  

A qualidade de vida, o meio ambiente, a riqueza econômica e a capacidade de pesquisa 

científica são os fatores que exercem maior peso na atração de cérebros que procuram 

economias desenvolvidas; o crescimento econômico e as oportunidades de trabalho são os 

fatores que mais atraem pesquisadores que se transferem para países emergentes.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Diante do objetivo de integrar os resultados de estudos relativos a MAI e a inovação, 

desenvolvemos uma meta-análise. O objetivo desse método é a sistematização da produção de 

um campo de análise que integra resultados de diferentes estudos sobre uma mesma questão 
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de pesquisa, comparando resultados obtidos em contextos diferentes, observando a variedade 

de métodos e contribuições (Cooper et al., 2009).  

Para conduzir esta meta-análise com o devido rigor científico e metodológico, adotamos o 

estudo de Crossan and Apaydin (2010) sobre a literatura da inovação, consistindo em analisar 

e associar as relações e os diferentes tipos de inovação. Elaboramos um protocolo de artigos 

publicados nas bases de dados Scopus e ISI Web of Science por serem os mais abrangentes das 

revistas científicas. O artigo levou em conta um intervalo de 17 anos, isto é, o que foi publicado 

sobre o tema entre 2000 e 2017, ano em que esta pesquisa foi realizada. Parte-se da premissa 

que 17 anos representa tempo suficiente para se investigar um tema e alcançar resultados 

consistentes (Torraco, 2005). Dado que as principais revistas geralmente publicam trabalhos 

de alta qualidade, restringimos nossa busca em documentos publicados em top journals. Para 

isto, pesquisamos em periódicos associados às áreas de MAI e CTI desenvolvidos por Linton 

and Thongapapanl (2004); Thongpapanl (2012) e West and Bogers (2014).  

A partir de uma amostra inicial de 147 artigos publicados em  28 journals,  foram selecionados 

36 artigos publicados em 15 journals. Os 111 artigos excluídos não tratavam especificamente 

de MAI mas de mobilidade de forma geral. Foram os seguintes os termos de busca: 

“international AND academics AND mobility”; “brain drain AND brain gain”; “international 

AND mobility AND talent”; “international AND academics AND mobility AND innovation”. 

Os journals generalistas onde os artigos vieram publicados foram: The International Journal 

of Human Resource Management, Academy of Management Learning & Education, Journal 

of World Business, World Development, Technological Forecasting and Social Change, 

International Journal of Human Resources Development and Management, International 

Journal of ManPower, Journal of Business Ethics, Tertiary Education and Management, 

Journal of Applied Economics, Scientometrics, Innovation: The European Journal of Social 

Science Research, Plos One, Studies in Higher Education, Strategic Management Journal, 

Management Science, Organization Science, Academy of Management Journal, Journal of 

Business Venturing, Academy of Management Review e American Economic Review. Os 

journals especializados onde os artigos vieram publicados foram: BMC Medical Education, 

Research Policy, Journal of Technology Transfer, Technological Forecasting and Social 

Change, Technovation, Journal of Product Innovation Management, R&D Management, 

Industrial and Corporate Change e IEEE Transactions on Engineering.  

A pesquisa remeteu a 20 variáveis de MAI que apresentaram uma relação positiva, negativa ou 

nula com o país de origem, de destino, e de origem e destino simultâneamente. Dentre estas 
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variáveis selecionamos cinco por serem proxies de inovação que foram agrupadas na dimensão 

I - Inovação. As outras variáveis foram agrupadas da seguinte maneira: quatro na dimensão II 

- Formação e Carreira do Pesquisador; quatro na dimensão III - Condições do País de Origem; 

quatro na dimensão IV - Condições do País de Destino; e três na dimensão V - Características 

Sócio-Demográficas.  

No capítulo 4 de Resultados, vamos analisar de forma detalhada cada uma das cinco variáveis, 

proxies de inovação, por fazerem parte do tema central desta pesquisa, e como impactam nos 

países de origem, de destino, e de origem e destino simultâneamente dos pesquisadores. A 

seguir vamos dar uma explicação sintética a respeito das cinco dimensões da MAI encontradas 

nesta meta-análise. 

 

3.1 CINCO DIMENSÕES DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL 

 

DIMENSÃO I – INOVAÇÃO  

Esta dimensão possui cinco variáveis, proxies de inovação: 1 - capital humano altamente 

qualificado; 2 - condições atraentes de pesquisa e de trabalho; 3 – depósito de patentes; 4 - 

publicações; e 5 - redes de pesquisa. Estão relacionadas com à CTI e apresentam uma relação 

positiva, negativa ou nula com os países. Tratam dos RHCT, das oportunidades de P&D nos 

países de destino, da falta de recursos dos países de origem. 

 

DIMENSÃO II – FORMAÇÃO E CARREIRA DO PESQUISADOR  

Esta dimensão reune quatro variáveis: 1 - motivações pessoais; 2 - autonomia do pesquisador 

senior; 3 - duração da expatriação; e 4 - expatriação atribuída por um superior. Estão 

relacionadas com a vida pessoal e profissional dos acadêmicos e apontam uma relação positiva, 

negativa ou nula com os países. Cabe dizer que as variáveis desta dimensão estão relacionadas 

com as motivações e aspirações pessoais dos acadêmicos em progredir em suas carreiras.   

 

DIMENSÃO III – CONDIÇÕES DO PAÍS DE ORIGEM  

Esta dimensão apresenta quatro variáveis: 1 - condições econômicas e políticas ruins do país 

com trabalho pobre; 2 - faixa etária da população local baixa; 2 - recomendação de tutores 

locais para seus orientandos; e 4 - políticas deficitárias com pouca perspectiva de 

desenvolvimento.  Estão relacionadas com o país de origem dos acadêmicos e revelam uma 
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relação positiva, negativa ou nula com os países. Nesta dimensão ocorre o fenômeno de fuga 

de cérebros dos países de origem, brain drain. 

 

DIMENSÃO IV – CONDIÇÃO DO PAÍS DE DESTINO  

Esta dimensão tem quatro variáveis: 1- financiamento público, social e qualidade de vida; 2 - 

língua; 3 - distância física; e 4 - procura pelo multiculturalismo. Estão relacionadas com o 

país de destino dos acadêmicos e indicam uma relação positiva, negativa ou nula com os países. 

Nesta dimensão ocorre o fenômeno de ganho de cérebros dos países de destino, brain gain. 

 

DIMENSÃO V – CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS  

Esta dimensão inclui três variáveis: 1 - faixa etária do pesquisador; 2 - gênero; e 3 - faixa 

etária dos filhos (idade escolar) assim como motivos familiares. Estão relacionadas com 

características sócio-demográficas dos acadêmicos e têm uma relação positiva, negativa ou 

nula com os países. Nesta dimensão os acadêmicos procuram condições ideais de pesquisa e 

trabalho tal qual um futuro melhor para suas famílias em termos de educação e sustentabilidade. 

Eles podem retornar aos seus países de origem caso estes oferecerem condições semelhantes 

àquelas encontradas nos países de acolhimento portanto a fuga de cérebros, brain drain, pode 

se transformar em ganho de cérebros, brain gain. Neste caso o impacto do retorno para o país 

de origem é positivo pelo ganho de know how.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

No quadro 1 a seguir, apresentamos as 20 variáveis e como elas foram agrupadas em suas 

respectivas dimensões. Indicamos o tipo de relação de cada uma com a MAI: positiva, negativa, 

nula ou controversa e os estudos onde foram identificadas. 

 

Quadro 1 – Tipo de Relação das Variáveis dos Estudos com a Mobilidade Acadêmica 

Internacional  (MAI) 

Variáveis Relação Estudos 

I-Dimensão Inovação 

1-Capital humano 

altamente qualificado  
Positiva 

(Jonkers and Cruz-Castro, 2013; Eisenberg et al., 2013; Richardson and 

Mallon, 2005; Velema, 2012; Cheung and Xu, 2015; Jonkers and Tijssen, 
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(país de origem) 2008; Beine et al., 2010; Chepurenko, 2014; Han et al., 2015; Cheung and 

Xu, 2015;  Heitor et al., 2014) 

Negativa (Hoekmana et al., 2010; Azoulay et al., 2016; Dulam and Franses, 2015). 

Nula (Andresen et al., 2015; Dreher and Poutvaara, 2010). 

 

2-Condições atraentes de 

pesquisa e trabalho  

(país de destino) 

 

 

Positiva 

(Richardson and Mallon, 2005; Chepurenko, 2014; Dulam and Franses, 

2015; Han et al., 2015; Cheung and Xu, 2015; Han et al., 2015; Froese, 

2012; Tung and Lazarova, 2006; Cerdin and Pargneux, 2014; Andresen 

et al., 2015; Froese, 2012; Tung and Lazarova, 2006; Le and Bodman, 

2011). 

Negativa (Fang et al., 2009) 

3–Depósito de Patentes 

 (país de destino) 

Positiva (Han et al., 2015; Burhan et al., 2016 Acs et al., 2002). 

4-Publicações  

(país de origem e de 

destino) 

Positiva 

(Hoekmana et al., 2010; Jonkers and Cruz-Castro, 2013; Geunaa et al., 

2015; Azoulay et al., 2016; Velema, 2012; Jonkers and Tijssen, 2008; 

Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013; Zubieta-Fernandez et al., 2016).   

5-Redes de pesquisa  

(país de origem e de 

destino) 

 

Positiva 

(Heitor et al., 2014; Chepurenko, 2014; Sambunjak and Marušić, 2011; 

Dobson and Hölttä, 2001; Velema, 2012; Jonkers and Tijssen, 2008; 

Veugelers, 2010; Niu, 2014). 

II-Dimensão Formação e Carreira do Pesquisador 

 

1-Motivações pessoais 

 

Positiva 

(Tung and Lazarova, 2006; Fang et al., 2009) (Cerdin and Pargneux, 

2014; Andresen et al., 2015; Richardson and Mallon, 2005) 

Nula (Cerdin and Pargneux, 2014; Andresen et al, 2015) 

2-Autonomia do 

pesquisador senior (full 

time na instituição) / posse 

organizacional (nível de 

autoridade) 

 

Positiva 

 

(Andresen et al., 2015) 

 

Nula 

 

(Cerdin and Pargneux, 2014) 

3-Duração da expatriação 

(current expatriation 

length) 

 

Nula 

 

(Cerdin and Pargneux, 2014) 

4-Expatriação atribuída 

(designada por um 

superior) 

 

Positiva 

 

(Cerdin and Pargneux, 2014) 

III-Dimensão Condições do País de Origem 

1-Condições economicas 

"ruins" / mercado de 

trabalho “pobre” / 

condições políticas "ruins" / 

falta de paz e estabilidade  

 

Positiva 

 

(Froese, 2012; Tessema et al., 2009; Dulam and Franses, 2015) 

 

Nula 

 

(Tessema et al., 2009) 
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2-Faixa etária da população 

entre 15-24 (país de 

origem) 

 

Nula 

 

(Dreher and Poutvaara, 2010) 

3-Recomendações de 

mentores (tutores) 

 

Positiva 

 

(Sambunjak and Marušić, 2011) 

4-Políticas deficitárias 

(falta de apoio às mulheres) 

 

Positiva 

 

(Stalford, 2008) 

IV-Dimensão Condições do País de Destino 

1-Financiamento público, 

políticas sociais, qualidade 

de vida  

 

Positiva 

(Heitor et al., 2014; Ng and Metz, 2014; Dobson and Hölttä, 2001; Han 

et al., 2015; Cheung and Xu, 2015) 

Negativa (Azoulay et al., 2016) 

2-Língua  Negativa (Hoekmana et al., 2010; Dobson and Hölttä, 2001) 

Nula (Eisenberg et al., 2013) 

3-Distância física  

(relação controversa) 

Positiva (Azoulay et al., 2016) 

Negativa (Hoekmana et al., 2010) 

 

4-Multiculturalismo 

Positiva (Ng and Metz, 2014; Dobson and Hölttä, 2001; Le and Bodman, 2011) 

Negativa (Dreher and Poutvaara, 2010; Tremblay, 2002)  

Nula (Cerdin and Pargneux, 2014; Andresen et al., 2015) 

V-Dimensão Características Sócio-Demográficas 

1-Faixa etária do 

pesquisador 

Nula (Cerdin and Pargneux, 2014; Andresen et al., 2015; Tessema et al., 2009; 

Eisenberg et al., 2013) 

 

 

2-Gênero  

Positiva (Andresen et al., 2015) 

Negativa (Stalford, 2008) 

 

Nula 

(Jonkers and Cruz-Castro, 2013; Azoulay et al., 2016; Cerdin and 

Pargneux, 2014; Tessema et al., 2009; Eisenberg et al., 2013) 

3-Faixa etária dos filhos 

entre 14-17, motivos 

familiares 

(relação controversa) 

Positiva (Froese, 2012; Richardson and Mallon, 2005) 

Negativa (Azoulay et al., 2016; Stalford, 2008) 

Nula (Tung and Lazarova, 2006) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

4.1 CINCO VARIÁVEIS, PROXIES DE INOVAÇÃO 

 

1 – Capital Humano Altamente Qualificado  

O capital humano altamente qualificado é uma proxy de inovação uma vez que países que 

ocupam as primeiras posições no ranking global de inovação são aqueles que mais investem 

em P&D, consequentemente são também os que atraem os melhores cérebros, em esfera 

mundial. Exemplos são a Suiça, Suécia, Países Baixos, EUA, Reino Unido, Dinamarca, 
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Cingapura, Finlândia, Alemanha e Irlanda (The Global Innovation Index, 2017). Estes países 

reforçam o fato de a qualidade da educação ser uma dimensão determinante da elevação do 

nível da força de trabalho e do capital humano (Lins, 2011; Sahlgren, 2014). E que a associação 

entre educação, MAI e inovação assumem centralidade no processo de desenvolvimento das 

economias. 

 

2 – Condições Atraentes de Pesquisa e Trabalho 

As condições atraentes de pesquisa e trabalho é uma proxy de inovação já que os fatores que 

favorecem a atração de cientistas e pesquisadores para Delicado (2010) podem ser classificados 

a partir das condições científicas do país: recursos disponíveis para a atividade cientifica tal 

como financiamentos e equipamentos, qualidade do ambiente de investigação, 

desenvolvimento em áreas de ponta, equipes compostas por cientistas reputados. 

 

3 – Depósito de Patentes 

O número de patentes depositadas por um país é uma proxy de inovação por ser um dos 

principais indicadores do índice de inovação científica e tecnológica (Global Innovation Index, 

2017). As taxas de patenteamento e a propensão a patentes têm sido usadas há muito tempo 

como uma proxy bem fundamentada para medir inovações tecnológicas na literatura. (Burhan 

et al., 2016; Nilsson, 2013). Para Acs et al. (2002), o número de patentes depositadas pelos 

países fornece uma representação de sua atividade de inovação. 

 

4 – Publicações  

O número de publicações é proxy de inovação uma vez que existe correlação entre acadêmicos 

internacionais com publicações, já que os estudantes internacionais de doutorado, i. e., trazem 

um impacto positivo na quantidade e na qualidade da pesquisa científica do país anfitrião. 

Pesquisadores internacionais contribuem para o processo de inovação e desenvolvimento de 

uma economia de conhecimento intensiva em pesquisa no país anfitrião (Damme, 2016). 

Observa-se que a proporção de artigos de alto impacto cresce na medida em que o número de 

autores aumenta. A pesquisa conduzida por Jeong et al., (2011) concluiu que quando os 

coautores são originários de diferentes países, o número de citações pode dobrar em relação 

aos artigos em que a colaboração se restringe a um país. O conteúdo de um relatório assinado 

pela Royal Society (2011) reforça estas conclusões quando leva em conta os trabalhos 

publicados em 2008: enquanto um artigo assinado por autores de um único país foi citado 
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quatro vezes por ano, em média; artigos assinados por autores oriundos de cinco países tiveram 

12 citações por ano, em média. Ademais, conforme Marginson (2006), uma característica 

comum das principais classificações dos rankings internacionais nas melhores universidades, 

é a capacidade de pesquisa, número de citações, produção de conhecimento e qualidade no 

ensino.  

 

5 – Redes de Pesquisa  

Redes de pesquisa são proxy de inovação, na medida em que facilitam a transferência 

internacional de conhecimento. Ao promover intercâmbio de conhecimentos e experiências, as 

redes de pesquisadores influem sobre a capacidade científica de instituições e países, além 

disso podem oferecer acesso a facilidades que por vezes não estão disponíveis localmente 

(Weinberg, 1967; Giudice, 2012). A participação de pesquisadores em MAI pode colaborar 

sobremaneira para a formação de redes ativas (Knobel et al, 2013) e estas exercem influência 

sobre a formalização de acordos de cooperação entre instituições e países. Por isso, para os 

autores, são capazes de nutrir espaços de colaboração e relações de confiança entre os 

integrantes dos novos blocos de países, a exemplo do que tem ocorrido na União Europeia.  

No quadro 2 abaixo, apontamos os tipos de impacto: positivo, negativo ou nulo das variáveis 

de inovação nos países de origem, destino, e origem e destino simultâneamente.  

 

Quadro 2 – Tipos de Impacto das Variáveis de Inovação nos Países de Origem, Destino, 

e Origem e Destino 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 

Inovação 

 

Variáveis de Inovação 

Tipos de Impacto nos Países 

 

País de Origem 

1-Capital humano altamente qualificado + 11 artigos 

- 3 artigos 

0 2 artigos 

 País de Destino 

2-Condições atraentes de pesquisa e trabalho + 13 artigos 

- 1 artigo 

3-Depósito de Patentes + 3 artigos 

 País de Origem e de Destino 

4-Publicações + 9 artigos 

5-Redes de pesquisa + 8 artigos 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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4.2 TIPOS DE IMPACTO DAS VARIÁVEIS DE INOVAÇÃO NOS PAÍSES DE ORIGEM 

E DESTINO DOS PESQUISADORES 

 

1 – Capital humano altamente qualificado (país de origem) 

Segundo o quadro 2, são 11 os artigos categorizam esta variável numa relação positiva com a 

MAI, uma vez que os pesquisadores qualificados que trabalham no exterior são como um canal 

para países em desenvolvimento obter acesso a tecnologias avançadas já implantadas nos 

países industrializados. Neste mesmo quadro, três artigos apontam esta variável com uma 

relação negativa com a MAI, já que os esforços conjuntos de pesquisa são beneficiados pela 

proximidade física, bem como regional, comunidades nacionais e linguísticas, podendo 

melhorar a eficácia de pesquisa, limitar os custos de busca, coordenação e atividades de 

comunicação. Por fim, dois artigos sugerem uma relação nula desta variável com a MAI, visto 

que são levantados motivos que levam os acadêmicos a expatriar-se e o papel da expatriação 

no desenvolvimento das carreiras; existem dois tipos de expatriados: self-initiated expatriates 

(SIEs) se expatriam por conta própria, e organizational expatriates (OEs) se expatriam através 

de organizações.  

 

2 - Condições atraentes de pesquisa e trabalho (país de destino) 

De acordo com o quadro 2, são 13 os artigos que indicam esta variável com relação positiva 

com a MAI, uma vez que a mobilidade è definida como fonte de vantagem competitiva: 

governos e empresas estão cada vez mais conscientes de que os RHCT são chave para a 

vantagem competitiva de um país. Os governos estão cientes que para a obtenção de 

crescimento e desenvolvimento econômico, precisam de pessoas com gestão avançada e 

competências tecnológicas; modos de reintegração dos cientistas no retorno a seus países de 

origem. Foram estudados países que absorvem talentos e profissionais internacionais nos 

campos da STEM (Science Technology Engineering and Math), devido a escassez de 

candidatos locais. A criação de novas empresas e empregos é fonte fundamental de inovação. 

Os países ricos, com o objetivo de atrair imigrantes altamente qualificados de países em 

desenvolvimento, oferecem benefícios como incentivos educacionais aos estudantes 

provenientes desses países. Neste mesmo quadro um artigo aponta esta variável com uma 

relação negativa com a MAI, já que foca em individuos, bem como em organizações de 

investimentos no capital humano de imigrantes profissionais; trata da interação entre 

investimento em capital humano e organizacional e seu impacto sobre o sucesso da carreira 
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dos imigrantes no país de acolhimento. O tópico atende a crescente necessidade de explorar a 

relação entre a escassez de trabalho existente, sob as forças da globalização, e o fluxo de 

talentos de profissionais internacionalmente móveis e experientes. Em termos de inovação é 

um fator negativo porque trata das barreiras na carreira dos acadêmicos imigrantes no país de 

acolhimento devido a uma série de fatores tais como problemas de imigração, concorrência 

com a mão de obra local entre outros. 

 

3 – Depósito de Patentes (país de destino) 

Segundo o quadro 2, são três os artigos que classificam esta variável com uma relação positiva 

com a MAI, visto que pesquisadores internacionais e empresários desempenham um papel 

importante na economia dos EUA porque não só ajudam a criar novas empresas e empregos, 

mas também são fonte fundamental de inovação: investigadores internacionais contribuem para 

mais de metade de patentes depositadas por empresas multinacionais com sede nos EUA. 

Pesquisadores que retornam aos seus países de origem, i. é., China, depois de construir uma 

carreira nos EUA, obtêm consideráveis incentivos fiscais, de habitação e de arranque ou 

financiamento da investigação, podendo iniciar rapidamente suas carreiras.  

 

4 – Publicações (país de origem e destino) 

Conforme o quadro 2, são nove os artigos que apontam esta variável com uma relação positiva 

com a MAI, isto porque acadêmicos que têm a oportunidade de pesquisar em outros países 

passam a ter acesso a redes de conhecimento além de adquirir experiência em suas pesquisas 

realizadas no exterior, o que pode trazer um impacto positivo sobre a comunidade científica de 

seus países de origem. Conceitos chaves indicadores de desempenho de pesquisa e da 

colaboração internacional impactam diretamente na inovação tal como a produtividade na 

publicação (aumento do número de publicações e co-publicações, melhora da qualidade das 

publicações, aumento do número de citações e co-citações). Indicadores de internacionalização 

tal como o aumento da intensidade da colaboração internacional com investigadores de 

diversos países com uma amplitude internacional nos trabalhos de pesquisa trazem resultados 

positivos à inovação do país de origem e de destino dos pesquisadores.  

 

5 – Redes de pesquisa (país de origem e destino) 

No quadro 2, são oito os artigos que introduzem esta variável com uma relação positiva com a 

MAI, uma vez que o capital humano è relacionado com a capacidade de pesquisa científica. As 
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redes internacionais de conhecimento são analisadas como fluxos de pessoas e cooperação 

organizada com usuários que ajudam a inovação difusa na concepção de produtos e serviços. 

A inovação é discutida como criação de um conjunto de competências e formação avançada de 

habilidades individuais através das interações complexas entre as qualificações formais e 

informais, o que requer o alargamento da base social para atividades de conhecimento, 

incluindo matrículas no ensino superior, bem como fortalecimento do sistema de investigação 

para fomentar a produção de conhecimento ao mais alto nível.  

O impacto das variáveis de inovação nos países de origem, destino, e origem e destino 

simultâneamente dos pesquisadores, é predominado por artigos que evidenciaram um impacto 

positivo, conforme ilustra o quadro 2. A variável com maior impacto positivo no país de destino 

é condições atraentes de pesquisa e trabalho, com 13 artigos; seguida pela variável com 

impacto positivo no país de origem capital humano altamente qualificado do país de origem, 

com 11 artigos; logo depois pelas variáveis com impacto positivo no país de origem e destino 

simultâneamente publicações, com nove artigos e redes de pesquisa, com sete artigos; e por 

última a variável com impacto positivo no país de destino depósito de patentes, com um artigo. 

Em relação ao impacto negativo no país de origem, a variável capital humano altamente 

qualificado apresenta três artigos e a variável condições atraentes de pesquisa e trabalho um 

artigo. Apenas dois artigos da variável capital humano altamente qualificado apresentam um 

impacto nulo para o país de origem. 

 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A investigação se comprometeu a desenvolver uma meta-análise afim de analisar os impactos 

da inovação para o país de origem, destino, e origem e destino simultâneamente dos 

pesquisadores que realizaram algum programa de MAI.  

Os resultados da nossa meta-análise de acordo com o quadro 2, mostram que em geral a relação 

entre a MAI e a variável de inovação capital humano altamente qualificado é positiva para o 

país de origem provavelmente porque pesquisadores qualificados que trabalham no exterior 

são um canal para países em desenvolvimento obter acesso a tecnologias avançadas já 

implantadas nos países industrializados, incrementando assim o nível de inovação do país de 

origem, e contribuindo para o estoque de ciência do país (Jonkers and Cruz-Castro, 2013; 

Eisenberg et al., 2013; Richardson and Mallon, 2005; Velema, 2012; Cheung and Xu, 2015; 
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Jonkers and Tijssen, 2008; Le and Bodman 2011). O capital humano altamente qualificado, 

trata desta questão quando aborda competências individuais com qualificações formais e 

informais, capacidade de pesquisa científica com fluxos de pessoas, cooperação entre redes de 

conhecimento e usuários que ajudarão a inovação difusa na concepção de produtos e serviços.  

Ele fortalece o sistema de investigação e o fomento à produção de conhecimento de alto nível.  

Conforme ilustra o quadro 2, a relação entre a MAI e condições atraentes de pesquisa e 

trabalho é positiva para o país de destino uma vez que estes países absorvem pesquisadores e 

profissionais internacionais, criam empresas e empregos como fonte de inovação, e atraem 

acadêmicos por via de incentivos educacionais e sócio-economicos.  Países que ocupam as 

primeiras posições nos rankings globais de inovação, são os que atraem os melhores cientistas 

(Richardson and Mallon, 2005; Chepurenko, 2014; Dulam and Franses, 2015; Han et al., 2015; 

Cheung and Xu, 2015; Han et al., 2015). 

Os resultados do quadro 2 mostram que a relação entre a MAI e depósito de patentes é positiva 

para o país de destino porque o depósito de patentes é relacionado com o plano de carreira de 

acadêmicos internacionais das áreas de STEM, que optam por trabalhar na indústria, 

contribuindo com a inovação dos países de acolhimento. De acordo com o Global Innovation 

Index (2017), o número de patentes depositadas por um país é um dos principais indicadores 

do índice de inovação científica e tecnológica (Han et al., 2015). 

Conforme os resultados do quadro 2, a relação entre a MAI e publicações é positiva para o país 

de origem e destino simultâneamente, uma vez que indicadores de desempenho de pesquisa e 

da colaboração internacional impactam diretamente na inovação tal como produtividade na 

publicação (aumento do número de publicações e co-publicações, melhora da qualidade das 

publicações, aumento do número de citações e co-citações). Indicadores de internacionalização 

tal como aumento da intensidade da colaboração internacional com investigadores de diversos 

países com uma amplitude internacional nos trabalhos de pesquisa trazem resultados positivos 

à inovação do país de origem e destino dos pesquisadores (Hoekmana et al., 2010; Jonkers and 

Cruz-Castro, 2013; Geunaa et al., 2015; Azoulay et al., 2016; Velema, 2012; Jonkers and 

Tijssen, 2008; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013; Zubieta-Fernandez et al., 2016).  As 

publicações tratam dos impactos positivos dos acadêmicos que realizam pesquisas e publicam 

com pesquisadores internacionais.  

Segundo o quadro 2, a relação entre a MAI e as redes de pesquisa é positiva para o país de 

origem e destino simultâneamente já que não é simplesmente o conhecimento formal científico 

que é trocado, mas uma ampla gama de conhecimentos inclusive informações contextuais, 
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capacidades micro-organizacionais e habilidades sociais e técnicas. Surge a reflexão sobre 

funções da colaboração internacional, considerando a mobilidade e globalização dos cientistas 

(Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013). Redes de pesquisa tratam das redes de 

conhecimento como um incentivo à inovação difusa na concepção de produtos e serviços.  

Através da nossa meta-análise foi possível relacionar as cinco variáveis, proxies de inovação, 

com a MAI, afim de entender seus impactos nos países de destino, origem, e destino e origem 

simultâneamente. Evidenciamos que para todas as cinco variáveis, proxies de inovação, são 

maiores os impactos positivos do que negativos ou nulos para os países dos pesquisadores, 

conforme ilustra o quadro 2. As condições atraentes do país de destino é a variável que 

apresenta maior impacto positivo, seguida pelo capital humano altamente qualificado do país 

de origem, publicações e redes de pesquisa do país de origem e destino simultâneamente e por 

último depósito de patentes do país de destino.  

O capital humano altamente qualificado que trabalha no exterior representa um canal de 

obtenção de acesso a tecnologias avançadas já implantadas nos países industrializados para 

países em desenvolvimento, o que traz impacto positivo para seus países de origem. A pesquisa 

e a colaboração internacional trazem resultados positivos na inovação do país de origem e 

destino pelo aumento do número de publicações assim como pela melhora da qualidade das 

pesquisas científicas. Verificamos que redes de conhecimento são um incentivo à inovação 

difusa na concepção de produtos e serviços, na inovação do capital humano que alarga e 

fortalece o sistema de investigação e no fomento à produção de conhecimento de alto nível, 

para o país de origem e destino. Constatamos que países que absorvem pesquisadores e 

profissionais internacionais, por oferecerem condições atraentes de pesquisa e trabalho, são 

mais propensos a criar empresas e empregos o que representa relevante fonte de inovação. 

Países industrializados que enfrentam baixas taxas de natalidade e uma força de trabalho 

envelhecida, procuram incentivar a imigração de pesquisadores altamente qualificados. 

Finalmente o plano de carreira de acadêmicos internacionais das áreas de STEM que optam 

por trabalhar na indústria, incrementa o nível de inovação dos países de acolhimento por meio 

de elevado depósito de patentes.  

Fatores de atração dos países desenvolvidos estão relacionados principalmente com qualidade 

de vida, riqueza econômica e capacidade de pesquisa científica e fatores de atração dos países 

emergentes são crescimento econômico e oportunidades de trabalho. Um ponto de interesse 

deste artigo é que pesquisadores de economias emergentes mais prósperas são mais propensos 
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a voltar ao seu país de origem em comparação com pesquisadores de economias emergentes 

menos prósperas (Cheung and Xu, 2015; Le and Bodman, 2011).  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O artigo teve como objetivo realizar uma meta-análise afim de entender a relação entre 

variáveis, proxies de inovação com MAI e seus impactos sobre os países de origem, destino, e 

origem e destino simultâneamente dos pesquisadores. A partir de uma amostra inicial de 147 

artigos publicados em  28 journals,  foram selecionados 36 artigos publicados em 15 journals. 

Os 111 artigos excluídos não tratavam especificamente de MAI, mas de mobilidade de forma 

geral. Utilizamos as bases Scopus e ISI Web of Science. Restringimos nossa busca em 

documentos publicados em top journals. Para isto, pesquisamos em periódicos associados às 

áreas de MAI e CTI desenvolvidos por Linton and Thongapapanl (2004); Thongpapanl (2012) 

e West and Bogers (2014).  

Foram diversas as contribuições desta meta-análise para a academia. Pesquisadores altamente 

qualificados que trabalham no exterior ajudam na obtenção de acesso a novas tecnologias, no 

fortalecimento do sistema de investigação e no fomento à produção de conhecimento de alto 

nível, incrementando o nível de inovação do país de origem. A pesquisa e a colaboração 

internacional impactam diretamente na inovação tal como na produtividade das publicações 

levando não só ao aumento do número de publicações e co-publicações assim como nas 

publicações em journals com elevado fator de impacto, ao incremento do número de citações 

e co-citações e ao desenvolvimento de trabalhos científicos e tecnológicos (Hoekmana et al., 

2010; Jonkers and Cruz-Castro, 2013; Geunaa et al., 2015; Azoulay et al., 2016; Velema, 2012; 

Jonkers and Tijssen, 2008; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013; Zubieta-Fernandez et al., 

2016).  As redes de pesquisa levam à difusão do conhecimento e ao incentivo à inovação difusa 

na concepção de produtos e serviços. Graças a globalização do conhecimento, são 

desenvolvidas pesquisas internacionais e parcerias entre universidades, centros de P&D e 

indústrias (Heitor et al., 2014; Chepurenko, 2014; Sambunjak and Marušić, 2011; Dobson and 

Hölttä, 2001; Velema, 2012; Jonkers and Tijssen, 2008; Veugelers, 2010).  

A amplitude dessa meta-análise contribui com a literatura da gestão da inovação e da MAI ao 

possibilitar a identificação de diversas teorias, relações interorganizacionais e características 

específicas, contribuindo na classificação das variáveis de MAI em particular das variáveis 
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proxies de inovação e dos impactos para os países. Esta meta-análise favorece o conhecimento 

científico destas áreas de pesquisa.  Estudos que sistematizam a produção científica, 

contribuem para o incremento de novas pesquisas, podendo servir como base para estudos 

comparados, cada vez mais demandados num mundo complexo e globalizado (Cooper et al., 

2009).  

As contribuições gerenciais desta pesquisa estão relacionadas com o fluxo dos RHCT, que 

levam à cooperação entre redes de conhecimento e usuários, essencial para a concepção do 

desenvolvimento de novos produtos e serviços das indústrias (Heitor et al., 2014; Chepurenko, 

2014; Sambunjak and Marušić, 2011; Dobson and Hölttä, 2001; Velema, 2012; Jonkers and 

Tijssen, 2008; Veugelers, 2010; Niu, 2014). As MNCs, particularmente em mercados 

emergentes, aumentam sua vantagem competitiva através de expansão, criação de novas filiais 

e internacionalização (Farndale et al., 2010). O aumento do número de patentes depositadas 

pelos acadêmicos internacionais das áreas de STEM, que optam por trabalhar na indústria, 

contribuem com a inovação dos países de acolhimento e levam estes países a obter uma posição 

superior no ranking de inovação, um dos principais indicadores de inovação científica e 

tecnológica (Han et al., 2015).  

As contribuições que este artigo observou para os governos foi a possibilidade dos países 

investirem no desenvolvimento científico-tecnológico, econômico e social, através da atração 

e retenção de cérebros. As instituições públicas que oferecem incentivos fiscais para a criação 

de parcerias entre universidades e indústrias também são beneficiadas pelo desenvolvimento 

de novas tecnologias, principalmente no caso dos países emergentes (Richardson and Mallon, 

2005; Chepurenko, 2014; Dulam and Franses, 2015; Han et al., 2015; Cheung and Xu, 2015; 

Han et al., 2015; Froese, 2012; Tung and Lazarova, 2006; Cerdin and Pargneux, 2014; 

Andresen et al., 2015; Froese, 2012; Tung and Lazarova, 2006; Le and Bodman, 2011).  

Para Damme (2016), os debates atuais sobre a MAI tendem a enfatizar os benefícios para o 

acadêmico individual ou os retornos financeiros da instituição anfitriã ou do país anfitrião. Mas 

também é importante analisar os benefícios mais amplos da migração acadêmica. Laboratórios 

e centros de pesquisa na fronteira de seus campos não podem prescindir de uma forte integração 

em redes globais sem pesquisadores internacionais. O progresso na pesquisa científica acontece 

compartilhando e confrontando idéias, questionando sabedoria estabelecida e olhando o mundo 

de diferentes perspectivas. O intercâmbio internacional e a mobilidade dos pesquisadores de 

doutorado são absolutamente críticos para isso. Os países que reduzem o risco de mobilidade 

acadêmica pagam um preço alto. 
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Considerando que a MAI tem aumentado graças a internacionalização da educação superior, 

meios de comunicação mais acessíveis, avanço de ferramentas de pesquisas on-line das bases 

de dados, acesso a trabalhos pela tecnologia da informatica de comunicação e redes sociais, a 

mobilidade fica sendo muito mais acessível não apenas aos acadêmicos mas também aos 

trabalhadores de empresas e pessoas que desejam emigrar para outros países por motivos 

profissionais ou pessoais. Uma possibilidade de desdobramento desta pesquisa seria estudar 

esta questão para países desenvolvidos e em desenvolvimento uma vez que o processo de 

inovação é induzido pelo poder público, para verificar se as variáveis se mantêm as mesmas ou 

surgem novas variáveis de inovação.  

Uma das limitações deste artigo se deve ao fato da consulta bibliográfica ter sido realizada em 

alguns periódicos. Ela poderia ser ampliada para mais journals ou até mesmo outros recortes 

de busca tal como países ou regiões.  
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International Mobility of Academics: Brain Drain and Brain Gain 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to investigate which of the following factors is most 

important in the academics mobility decision: the impact of the science, technology and 

innovation (ST&I) infrastructure, or the quality of life in the host country. We considered 

journals of scientific prestige and research and development (R&D) institutions as proxies for 

ST&I and the human development index (HDI) as a proxy for quality of life. These data came 

from several databases. The results of a multiple linear regression show that, although the ST&I 

infrastructure takes precedence over quality of life, both are influential factors in academics 

mobility decisions. The results offer guidance for academics in their decisions regarding 

mobility, as well as offering guidance for government policy-makers with regard to national 

investments to address brain drain and brain gain. 

 

Keywords: Academics; Mobility; Internationalization; Innovation.  

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Over and above the classic resources of labor, capital and land there is growing recognition of 

the importance of the economic growth of "intangibles", like technology, ideas, creativity and 

innovation. In its turn, behind these intangibles lies "human talent":  the inner capacity 

individuals have for developing ideas and objects (software, hardware, vaccines, work or 

fiction, artistic activities, etc.) with high economic worth. Interest in the globalization process 

has been largely concentrated on the international mobility of goods, capital, unqualified 

workers and technology, but comparatively little attention has been dedicated to the 

international movement of highly qualified people, especially the mobility of academics 

(Solimano, 2009).  

The attraction factors of developed countries relate mainly to their quality of life, economic 

wealth and scientific research capacity, while the attraction factors of emerging countries are 

economic growth and job opportunities. Scientists from the more prosperous emerging 

economies, however, are more likely to return to their country of origin than scientists from 
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less prosperous emerging economies (Cheung and Xu, 2015; Le and Bodman, 2011). In view 

of this, international collaboration between emerging and developed countries helps 

institutions by way of technical training and technology transfer and can reduce the effects of 

“brain drain”. The less developed countries must make efforts to ensure their countries become 

politically, economically and socially more attractive so that their citizens can transform “brain 

drain” into “brain gain”, or at least minimize the flight of qualified nationals (Dulam and 

Franses, 2015; Hussain, 2015). Access to knowledge networks and the transfer of knowledge 

can also be beneficial to the ST&I systems involved in international mobility and may lead to 

positive results for the local scientific community in terms of greater rates of citation and more 

publications in journals of scientific prestige (Velema, 2012; Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato 

and Ando, 2013; González-Pereira, Guerrero-Bote, Moya-Anegón, 2010). 

According to estimates by UNESCO (2014), in 2012 more than 4 million students and 

researchers were enrolled in higher education outside the country of which they were a citizen. 

In 2013, six countries played host to almost half of all international students: USA (19%), the 

UK (10%), Australia (6%), France (6%), Germany (5%) and Russia (3%). While traditional 

countries of destination, like the USA and the UK, are still strong magnets for students who 

are looking for a high qualification education, new countries and other regional centers are 

competing for a share of the revenue and the intellectual capital of international students.  The 

first five countries saw their position decline from 56% in 2000 to 50% in 2013. Australia and 

Japan, traditional destinations in East Asia and the Pacific, are being rivalled by newcomers, 

China, Malaysia, the Republic of Korea, Singapore and New Zealand, which received 7% of 

the international students in 2013. Arab States, such as Egypt, Saudi Arabia and the United 

Arab Emirates, are now making an effort to attract international students and now play host to 

4% (UNESCO, 2014). In short, global competition for qualified labor is becoming an important 

attraction factor in the international circulation of human capital. Europe is competing with 

North America, Australia and Japan in attracting the best qualified talent, which strengthens 

the pillars of the knowledge economy. In doing so, however, they are competing with the 

emerging economies of Asia, Africa and Latin America, which need to retain and/or attract 

those talented people they helped to form (OECD, 2008; De Wit, 2011). 

The questions that remains unanswered in literature is what attracts academics to different 

countries around the world. Although migratory flows of human resources in science and 

technology are related also to traditional economic, political and social factors, there are 

indications that academics mobility is also the consequence of specific drivers. In addition to 
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economic incentives, such as opportunities for better compensation, career progression and 

access to better research financing, mobile talent seeks a better-quality research infrastructure, 

the opportunity to work with scientists who are highly renowned in their areas of investigation 

and freedom to debate (Cheung and Xu, 2015; OECD, 2008; Tremblay, 2002). On the other 

hand, a good research infrastructure and good centers of debate and innovation are apparently 

not enough in themselves. The host country needs to offer these academics an adequate quality 

of life and access to aspects that are essential for social and economic well-being (Thorn and 

Holm-Nielsen, 2006; Tremblay, 2002). 

In this context, the problem that characterizes this research is to investigate which of the 

following factors has the greatest influence on the mobility decisions of academics: the impact 

of the science, technology and innovation (ST&I) infrastructure, or the quality of life in the 

host country. The objective of this article, therefore, is to determine whether factors related to 

the ST&I infrastructure and quality of life are associated with the international academics 

mobility, and which of these factors has the greatest weight in the mobility decision. We 

specifically analyze the relationship between the mobility of academics and the presence of 

journals of scientific prestige and research and development (R&D) institutions as proxies for 

ST&I, and the human development index (HDI) as a proxy of quality of life. International 

mobility flows are analyzed according to the country of origin and country of destination and 

can be divided into four directions: academics originating from developed countries who move 

to other developed countries; academics who originate in developed countries and who move 

to emerging countries; academics who originate in countries with emerging economies and 

who move to other countries with emerging economies; and academics who originate in 

emerging countries and who move to countries with developed economies.  

The main contributions of this work are its analysis of issues related to the brain drain / brain 

gain, innovation and quality of life. We believe that understanding the association between 

academics mobility, the ST&I infrastructure or quality of life is an increment to the research 

that shows signs of this association and reflects positively on the talent and the host countries 

(Cerdin and Pargneux, 2014; Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013). We believe 

that this relationship is an important functional requirement, because it has the power to 

influence not only the decisions taken by academics, but also the attraction strategies of 

countries. We expect that the result will help academics make a decision that includes both 

quality of life (social, economic and educational) and an infrastructure that is conducive to 

research and innovation, which is capable of levering both knowledge and international 
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performance (Cerdin and Pargneux, 2014; Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013). 

For countries, the result can help when it comes to directing their investments, since Solimano 

(2009), Le and Bodman (2011) and Velema (2012) believe that international brain mobility - 

brain drain / brain gain - may be a winning situation in terms of the transfer of technology and 

ideas to those countries and universities that invest in welcoming human capital. 

The article is structured in the following way. We start by defining the mobility of academics, 

which is the focus of this article. There is then a review of factors associated with this mobility, 

namely those associated with the quality of life of the talent and with the fact of having access 

to great scientific and technological infrastructure conditions. The methodology gives the 

sources of the secondary data that were consulted for building up the indicators of mobility, 

quality of life (HDI) and scientific and technological infrastructure (number of R&D 

institutions and journals of scientific prestige). The results test the hypothesis with support 

coming from correlation and regression analyses. Finally, the discussion and conclusion 

presents reflections on the results and the academics, managerial and public policy 

contributions. 

 

 

2. LITERATURE REVIEW 

 

Most of the studies about the brain drain and academics mobility are considered, without 

distinction, to be an aggregate of human capital (Solimano, 2009). The group of academics 

investigated in this article is specific and includes higher education students, scientists and 

researchers, and individuals who work and/or study in universities, research centers and 

reflection groups and dedicate themselves to producing and/or acquiring scientific knowledge 

(Solimano, 2009; Guruz, 2011). The factors that attract this group of scientists and researchers 

to different countries can be summarized in four major groups: economic, career, education 

and the technological and scientific infrastructure factors (Thorn and Holm-Nielsen, 2006; 

Delicado, 2008; Delicado, 2010; Videira 2013). 

Economic incentives are one of the main drivers of migration decisions. The flow of people is 

from countries with a low gross domestic product (GDP) per capita to better developed 

countries, although this distance cannot be great because in this case it creates a very big barrier 

to the preparation of talent that wants to be mobile (Freeman and Soete, 2007). The attraction 

factors of developed countries are related mainly to quality of life, economic wealth and career 
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prospects. High income countries offer complementary inputs, such as bigger salaries 

proportional to the work, which leads to marked improvements in the income of the migrants 

in comparison with their situation in their countries of origin (OECD, 2008). This explains why 

students and researchers from developed economies or prosperous emerging economies are 

more likely to return to their country of origin, compared to students from less prosperous 

emerging economies (Dulam and Franses, 2015; Tessema et al., 2009).  

Individual characteristics related to career may also have an influence on the success of 

international mobility. Studies were carried out into the reasons that motivated academics to 

become expatriates and the role of expatriation in the development of their careers. The more 

the expatriates had a “borderless career” attitude in terms of a preference for mobility, the 

greater their probability of achieving career satisfaction in their work and of expatriates leaving 

the organization. The greater the adjustment perceived by the individuals between expatriation 

and long-term career paths, the better the results in terms of work and career satisfaction, and 

the less their intention of leaving the organization (Cerdin and Pargneux, 2014; Baruch, 

Altaman and Adler, 2009; Heslin, 2005; Lazarova and Cerdin, 2007). 

Moreover, the education offered in the country is another important factor. Human capital is 

considered to be a key ingredient for improving the well-being of countries by way of greater 

productivity and innovation. In its turn, the quality of the education is a key tool for raising the 

level of the workforce, the human capital (Lins, 2011; Sahlgren, 2014). Studies show that 

international scientists and business people play an important role in the economy of the USA, 

because not only do they help create new companies and jobs but they are also a fundamental 

source of innovation: international researchers contribute to more than half of all the patents 

filed by multinational companies with their headquarters in the USA (Cheung and Xu, 2015; 

Dreher and Poutvaara, 2011; Tremblay, 2002). Research that deals with immigration incentives 

for highly qualified labor in Australia, which was undertaken by Edwards (2010), discusses the 

fact that a research PhD supplies important skills and knowledge that can be used to build an 

innovation and investigation capacity in economies. On the other hand, students are becoming 

critical and analytical when choosing their educational institutions. Due to the growth in 

competence in international education, teaching institutions need to develop a distinct image 

in order to achieve a competitive advantage (Cubillo-Pinilla et al., 2006; Marginson, 2006). 

In short, the economic factors of a prosperous and long career and education are important 

factors for attracting academics. In this sense, the HDI of nations is a very interesting proxy for 

portraying the level of nations in these three aspects. According to the UNDP (United Nations 
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Development Programme, 2014), the HDI was created to measure the quality of life 

considering three aspects: income per capita, life expectancy and education. It is an indicator 

that makes it possible to compare levels of development between countries and also offers a 

counterpoint to the GDP. It was created by Pakistani economist, Manhub ul Haq, in 1990 and 

its objective was to move the focus away from development of the economy and national 

income accounting to people-centered politics. Therefore, economic conditions, the possibility 

of having a good career and access to leading-edge education create great quality of life 

conditions in a country, which is expressed by the HDI.  It is expected, therefore, that quality 

of life, as measured by the HDI, is an important factor for academics when they take decisions 

as to which country to move to. It is expected that: 

 

H1: The international mobility of academics into a country is positively associated with the 

country’s human development index (HDI). 

 

But it is not just quality of life that motivates academics to move. Data from recent research 

suggest that a distinction must be made between incentives for general migration and incentives 

for the mobility of human resources in science and technology. Although there are strong 

economic incentives for general migration and people often move to countries with a relatively 

better quality of life, the mobility of human resources in S&TI has additional and complex 

aspects that relate to research opportunities and access to infrastructure (Tremblay, 2002).  

Ackers (2005) suggests that in addition to obtaining better opportunities, better compensation, 

career progression and superior quality research facilities, working with world-renowned 

scientists or prestigious institutions with access to their associated social networks, in other 

words a leading-edge science and technology infrastructure, are also strong drivers of the 

mobility of human resources in S&TI. 

Countries that occupy the leading positions on the global innovation ranking invest most in 

R&D and consequently attract the best scientists, like Switzerland, the United Kingdom, 

Sweden, the Netherlands and the USA (The Global Innovation Index, 2015). Countries like the 

USA, Japan and Sweden invest heavily in R&D and so achieve high rates of innovation. Other 

countries, where investment and technology flows do not materialize in the expected measure, 

invest less in R&D and, therefore, achieve little in terms of new products and processes. A lack 

of investment in technology is a reflection of problems arising from failings, weaknesses and 

an institutional incapacity on the part of governments to promote ST&I (Altbach et al., 2009). 
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Marginson (2006) believes that a common characteristic of the main classifications in the 

international rankings of the 100 best universities, is their research capacity, the number of 

citations, knowledge production and quality education.  According to this author, this capacity 

defines global competition in higher education. Altbach et al. (2009) developed a piece of work 

in partnership with UNESCO about internationalization trends in higher education and 

concluded that a new force in higher education was created by the rankings of academics 

institutions. Even if many are criticized they are taken seriously by students, universities and 

governments. Some specialists point to common methodological faults, such as classifications 

that depend on reputation research that measures just some of the variables. However, rankings 

are still being widely used to measure variables related to ST&I indices and as a source of 

information for international students when comparing universities. The world ranking of 

universities is strongly based on research, revealing that the internationalization of the student 

population is organized so as to improve investigation capacity and leading-edge knowledge 

(Horta, 2009). Buela-Casal et al., (2007), in fact, concluded that in measuring the technological 

infrastructure of countries based mainly on education, research and academics production, the 

measure relating to the quality of scientific investigation is used most and with greater weight 

in international classification rankings.  

Moreover, the role of the state and institutions is fundamental in the effort to attract talent 

(Litjens, 2005; Horta, 2009). As globalization processes evolved, higher education institutions 

as the producers and publishers of knowledge became more important to society. Increase in 

demand and mass education led to new financial charges for the state. Knowledge started 

promoting scientific and technological innovation and became a means for achieving economic 

and social prosperity, research, education and innovation networks. Universities tried to 

become more competitive in order to achieve a better classification in international rankings 

(Horta, 2009; Horta, 2010) and to do so it was necessary for them to become centers of R&D 

and the producers of knowledge.  Therefore, it is expected that:  

 

H2: The international mobility of academics into a country is positively associated with the 

number of research and development (R&D) institutions in that country. 

 

H3: The international mobility of academics into a country is positively associated with the 

number of journals of scientific prestige published in that country. 
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3. METHODOLOGY 

 

With the purpose of investigating the relationship between HDI, the number of R&D institutes, 

journals of scientific prestige and international academics mobility, a quantitative study was 

carried out by way of a survey of secondary data. For data about international academics 

mobility the databases of the OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) and UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) were accessed. The databases used for studying the variables relating to ST&I 

were the Global Innovation Index (Cornell University, INSEAD Business School, WIPO - 

World Intellectual Property Organization, UN - United Nations); World Bank Organization; 

The Times Higher Education; and SIR - Scimago Institutions Rankings. The database used for 

studying the variable relating to the HDI was from UNDP (United Nations Development 

Programme (2013), since the 2012 data were not available. The data from all the other 

databases consulted relate to 2012, the most recent available at the time of this research. 

To compose the study sample, we used the dependent measure, academics mobility, to 

determine for which countries available data existed. It was decided to measure academics 

mobility by checking the number of tertiary level students who were received by each country 

in 2012; in other words, the number of hosted students which a particular country received in 

that particular year. This group of students comprises the total number of Level 6 (Bachelor’s), 

Level 7 (Master’s), and Level 8 (PhD) students. Solimano (2009) adopts the same classification 

in his academics category, considering this variable to be formed by higher education level 

students, and scientists and researchers who dedicate themselves to producing scientific 

knowledge, thus making a contribution to both academia and society. 

This enabled us to reach a total of 51 countries. This sample number was reached because the 

criterion adopted was to use the maximum number of observations possible that would present 

all the information referring to the variables being analyzed. The dependent variable was 

initially the starting point and the UNESCO database offered information about a greater 

number of countries than was presented in the model. The research into independent variables, 

however, only allowed complete information to be collected for 51 countries. As the sample 

size was adequate according to the literature, especially Hair et al. (1998, p. 167) who 

recommend samples with more than 30 observations and with the ratio between observations 

and the number of independent variables being greater than 5 observations were considered to 

be adequate.  
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The Appendix of this paper has a table with the 51 countries in the sample. Of these countries, 

26 are developed according to OECD criteria, in other words, they are countries that belong to 

the OECD. The other 25 do not form part of the OECD, but none of them is on the 2016 list of 

the least developed countries in the world according to the UNDP (United Nations 

Development Programme). We can consider them, therefore, to be developing countries. In 

short, our sample is very well balanced in terms of the representativeness of developed and 

developing countries. 

 

3.1 Constructing the Variables  

Having defined the sample, we present below the model’s variables. 

 

3.1.1 Dependent Variable 

The dependent variable, international academics mobility – hosted students – represents the 

absolute number of higher education students and international researchers received by a 

country in a particular year. The main databases used for obtaining this variable were taken 

from UNESCO and relate to 2012. The measure of this variable is the absolute number of 

students received by the country. This measure is backed by the studies of Solimano (2009) 

and was also used by Guruz (2011). 

The data were collected from a secondary database - UNESCO, 2014 – Global Flow of Tertiary 

Level Students - http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-

viz.aspx- in the topic, DATA CENTER, (Inbound internationally mobile students by continent 

of origin) referring to 2012. The objective of this survey is to ascertain the number of higher 

level students (tertiary) each country receives and the aspect of international brain mobility.  

The entity mainly responsible for this survey is UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Organization), but it receives collaboration from other international or regional 

organisms, like the OECD and Eurostat. The criterion used by those responsible is to ascertain 

how many students coming from other countries (with other citizenship) crossed borders to 

take part in educational activities at the tertiary level within a particular country.  

 

3.1.2 Independent Variables 

Three independent variables were studied relating to 2012 and 2013, which were obtained from 

the international databases for 2014, which study the HDI and ST&I. Table 1 below shows 



54 

 

 

 

their meanings, units of measure and sources, while in the lines below the figure we explain 

the variables in detail. 

 

Table 1 – Definitions, Metrics and Data Base of the Independent Variables  

Independent Variables Definitions and Metrics Database (2014) 

1 – Human Development Index Index calculated by the geometric 

mean of the 3 normalized indices: 

life expectancy, education and 

income. 

United Nations Development 

Programme - UNDP 

2 – Research and Development 

Institutes 

Number of R&D institutes. Scimago Journal & Country Rank 

3 – Journals of Scientific Prestige Number of  journals of scientific 

prestige. 

Scimago Journal & Country Rank 

 

The Human Development Index comes from data obtained from the United Nations 

Development Programme. This is an index that was originally created by Mahbub ul Haq and 

Amartya Sen, with the purpose of giving a broader dimension to another index that is widely 

used in economics, GDP per capita. The HDI not only takes the aspect of the economy into 

consideration, but measures the progress of a nation with reference to three dimensions: 

income, health and education.  

According to an explanation on the site, http://www.pnud.org.br/, the three pillars that currently 

constitute the HDI (health, education and income) are measured in the following way: (1) A 

long and healthy life (health) is measured by the life expectancy; (2) Access to knowledge 

(education) is measured by: i) the average number of years education of adults, which is the 

average number of years of education received during their lifetime by people after the age of 

25; and ii) the number of years schooling children at the school starting age can expect to 

receive if the prevailing patterns of specific enrolment rates by age remain the same during the 

child’s life; (3) The standard of living (income) is measured by the Gross Domestic Product 

(GDP) per capita expressed in constant purchasing power parity (PPP) in US dollars, with 

2005 as the reference year. The final index varies from 0 to 1; the closer to 1, the greater the 

human development.  

The metrics used find backing in the studies of Sagar and Najam (1998), Sen (2000) and Hicks 

(1997). Note that the data were collected from a secondary database – UNDP – United Nations 

Development Programme – relative to 2013, because at the time of the studies data for 2012 

were not available - http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDH-Global-2013.aspx 
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The Research and Development Institutes variable has data from the number of R&D institutes, 

collected from the SCImago Institutions Rankings secondary database -

http://www.scimagoir.com/innovation.php?rankingtype=innovation&indicator=Innovative%2

0Knowledge&sector=&country=&year=2006 - – relative to 2012. This database has a list of 

4,509 Research Institutes involved with Innovation and for each institute the respective country 

to which it belongs is mentioned. Studies that use Scimago data can be found in Jarmelo et al. 

(2013). 

In the case of this variable, Scimago has a classification order of the more widely recognized 

Research Institutes from the aspect of innovation, by way of the Scimago Institutions Rankings. 

According to http://www.scimagoir.com/methodology.php, two criteria are fundamental in 

terms of innovation: Innovative Knowledge and Technological Impact. For the effects of 

classification and also according to the methodological explanation, the intervals of the 

institutions for each of the indicators are normalized on a scale from 0 to 100, in order that the 

published values of each indicator determine the position of each institution with regard to the 

other institutions in order to facilitate comparison. 

Since the reference base is by country in the idealized model a dynamic table was constructed 

to determine the list of countries in our sample as to how many institutes belonged to each 

country. The limitation of this criterion is that a country might have a large number of institutes, 

but be classified poorly according to Scimago criteria. Because of this the institutions were 

selected using the criterion that they would need to be research institutions with more than 100 

published pieces of work that had been included on the SCOPUS database over the last year of 

the time period. 

Finally, the variable journals of scientific prestige (González-Pereira, Guerrero-Bote, Moya-

Anegón, 2010) measures the absolute number of journals of scientific prestige. Once again 

Scimago is responsible for the ranking used for collecting this variable (journal) (Jarmelo et 

al., 2013), by way of the Scimago Journal & Country Rank. This classification aims to list the 

best scientific journals by way of their impact; the classification criterion comes from 

Scimago’s own SJR index. According to Scimago, SJR measures the impact, influence and 

prestige of the publication (journal). This measure expresses the average number of weighted 

citations received in the year selected by document (articles, research) published in the journal 

in the three previous years.  

The data were collected from the Scimago Journal & Country Rank secondary database relative 

to 2012 - http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=0&country 
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=all&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd. Initially 28,992 publications were listed 

from the Scimago Journals database for 2012. Our selection criterion, however, used only 

publications that had an ISSN (International Standard Serial Number); having filtered them 

thus we were left with 22,108 publications (journals). Each journal contained the name of the 

respective country to which it belonged. 

Once again, and similar to the previous variable, since the reference basis is by country in the 

idealized model, a dynamic table was constructed to determine from this list how many 

publications belonged to each country. Finally, we reach the absolute number of journals with 

impact for each country. 

 

3.2 Data Analysis Technique 

Multiple linear regression was used for statistically analyzing the data. The multiple linear 

regression statistical analysis technique was chosen because a number of independent variables 

(HDI, R&D institutions and scientific prestigious journals) are capable of explaining the 

variations that exist in the dependent variable (higher education level student mobility and 

international researchers). The use of the multiple linear regression technique is interesting to 

the extent that it helps select the significant variables that will consequently contribute towards 

a better adherence to the model (Hair et al., 1998; Anderson et al., 2011).  

 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The results of the study are given below. According to our propositions, based on arguments 

taken from the literature, factors like the HDI (H1), number of R&D institutions (H2) and 

journals that publish articles of great knowledge (H3) have an impact on the decision taken by 

academics with regard to choosing a country for study and research.  

The main objective of Table 2 is to show the mean, standard deviation and correlation between 

the dependent variable and the independent variables and between the independent variables 

themselves. Initially, we found that in relation to the dependent variable, hosted students, the 

three independent variables are significantly correlated. Note that there is a strong correlation 

(Hair et al., 1998) for journals and institutions (0.700<x<0.900), while for HDI, despite being 

significant, the correlation is weak (Hair et al., 1998). This result indicates a degree of support 

for our hypotheses, especially for H2 and H3. 
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Table 2 - Means, Standard Deviations, and Correlations Between the Variables 

  
 

Mean 

Standard 

deviation N 1 2 3 4 

1 

Hosted 

students 
62376 125631 51 1       

2 Journals 411 1120 51 0.89** 1     

3 HDI 0.82 0.09 51 0.32** 0.26* 1   

4 RDInstitutes 74 133 51 0.79** 0.66** 0.14 1 

  

Note: 

** p < 0.01  

*p<0.05             

 

Between the independent variables the objective is to ensure that the correlations are not so 

strong as to prevent the possibility of multicollinearity. The results show that between journals 

and the HDI the correlation is minimal; between institutions and the HDI there is no significant 

correlation; and between journals and institutions there is a moderate correlation 

(0.500<x<0.700). Despite not being strong, this last correlation will be analyzed in more detail 

using the VIF multicollinearity test. However, a priori the results appear to show an absence 

of multicollinearity, which enables multiple linear regression analysis to be carried out. 

Table 3 gives the results obtained with multiple linear regression. The objective is to establish 

if there is any possibility of building a predictive linear model that establishes the number of 

academics, based on the three independent variables because, as we argued, the relationship 

has direct linear characteristics, in other words, the greater the HDI, number of R&D 

institutions and number of periodicals publishing articles of great knowledge, the greater the 

number of higher education level students and international researchers received by the 

country. Models 1 and 3 give the isolated associations of the independent variables with the 

dependent variable. The objective is to establish the consistency of the variables when Model 

4 (final) is tested. As can be seen from the behavior of the variables, there is no change in 

significance or in the signs. Moreover, a VIF test less than 5 removes any suspicion of 

multicollinearity.  
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Table 3 - Multiple Linear Regression: Hypothesis Tests 

Hosted students Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 VIF 

Journals .89**     .62** 1.87 

HDI   .32*   .11* 1.08 

RD_Institutes     .79** .36** 1.77 

R2 0.79 0.10 0.62 0.88   

R2 Adjusted 0.79 0.09 0.61 0.87   

F 188.12** 5.71* 80.02** 110.59**   

** p < 0.01 *p<0.05           

 

We now move on to analyzing Model 4 (final). The F test (p<0.01) shows the adjustment of 

the model. In its turn, the adjusted R2 value of 86.8% shows the model’s strong prediction 

power. Finally, the significance analyses and betas of Model 4 show the association of the three 

variables for explaining student mobility. When arranged in order we can see that the existence 

of scientific prestigious journals, followed by R&D institutions and finally by the HDI are 

associated with the students’ choice of country of destination. This enables us to state that 

hypotheses H1, H2 and H3 are supported. We interpret our findings as follows. First, an 

academic’s choice of country of destination may be positively associated with the country’s 

human development index (HDI) because they are seeking a better quality of life and 

infrastructure. Second, the country of destination chosen by academics may be positively 

associated with the number of research and development (R&D) institutions because 

individuals are seeking access to greater offering of scientific and technological innovation. 

Third, the country of destination chosen by academics may be positively associated with the 

number of journals of scientific prestige published in that country because individuals are 

seeking access to leading-edge knowledge.  

Over and above the results confirming the association between the mobility of academics and 

quality of life and scientific and technological infrastructure, the values of the regression 

coefficient for both the isolated models and Model 4 show that the science and technology 

infrastructure, as represented by journals and institutions, weighs more heavily in the decision 

regarding destination than quality of life (HDI). This result leads directly to meeting our 

objective of knowing which factor weighs most heavily in the mobility decision.   
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5. CONCLUSIONS 

 

Understanding the motivation that encourages international students to choose particular 

countries at the time of extending or consolidating their education is beneficial since in the 

global economy, when a country receives quality human capital, this can contribute towards 

increasing its productivity and/or creating new products or markets and, consequently, 

positively affect the economy of that country. Works like those by Thorn and Holm-Nielsen 

(2006) and Tremblay (2002) have emphasized that the host country needs to provide an 

adequate quality of life and that social and economic aspects are decisive in the choice made. 

Our model found that despite having a positive relationship at the time a student chooses a 

particular country, the quality of life, which is represented in our study by the HDI, is less 

important for this type of talent, compared with the attractiveness factor of the scientific and 

technological infrastructure on offer, here represented by journals of scientific prestige and 

research institutions. In other words, a significant number of journals of scientific prestige, in 

addition to being an attraction related to recognition of a center of excellence, may facilitate 

the publication of scientific works, because it is expected that living ‘on the spot’ enables the 

skills needed for creating, developing and disseminating science to be learned. In its turn, when 

a student is already in the country, the number of research institutions can expand the work 

options that involve a scientific career.  

Therefore, our study confirmed our preliminary intention of understanding the association 

between academics mobility and the infrastructure for innovation and quality of life, thus 

adding to the research that already gives indications of this association and the positive 

reflections for both the talent and the host countries (Cerdin et al., 2014; Niu, 2014; Veugelers, 

2010; Kato and Ando, 2013). As mentioned, we found that aspects like journals of scientific 

prestige and research institutions have a more positive influence on the choice made by 

academics than the quality of life (HDI) of the place to which the academics are moving. The 

model consolidates the idea that first and foremost it is necessary for a country to be attractive 

and to have minimal suitable scientific infrastructure conditions, which only then is followed 

by the offer of a good quality of life.  

This is an advance on existing literature, which focuses on the decision regarding the countries 

(Solimano, 2009; Le and Bodman, 2011; Velema, 2012). This is a great challenge for 

developing countries. Investment often comes from sectoral public policies, or from private 

initiatives by the universities, the idea being to create, develop and play host to journals and 
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scientific institutions. This is good, because it is the main factor for attracting academic. 

However, it cannot be isolated, because academic will not be attracted without greater 

investment in the general pillars of the economy, the prospect of an active old age and 

education, even though this requirement is secondary in the choice. That is why the more 

general conditions that go to make up quality of life demand a still long trajectory before they 

are dealt with in developing countries. 

We consider that the greatest contribution of this study was to find that the number of journals 

of scientific prestige and the number of research institutes weighed more heavily on the 

decision taken by international students when choosing a country of destination, followed by 

quality of life, which despite having a positive influence has less weight, according to our 

model. Therefore, aspects like recognition and the infrastructure for research work are 

fundamental for attracting academic. This means that while we agree with the studies that 

evoke the economy (Dulam and Franses, 2015; Tessema et al., 2009), life expectancy (Cerdin 

and Pargneux, 2014; Baruch, Altaman and Adler, 2009) and education (Lins, 2011; Sahlgren, 

2014), we contribute by showing that, first in order of choice, the factors of scientific and 

technological infrastructure (Tremblay, 2002; Ackers, 2005) have the greatest influence, and 

second that, they cannot be considered in isolation; in other words, there has to be quality of 

life also. 

In this sense, on finding the relevance of each factor at the moment an international student 

chooses a country there is the possibility of changing and managing better those processes that 

encourage the attractiveness of the country. A relevant factor when analyzing the lists of 

journals of scientific prestige and research institutes is that we observe that there is a diversity 

of operating models, such as for example: public institutes; private institutes; mixed institutes; 

publications linked to research groups; publications linked to universities; and publications 

linked to economic sectors. This being so, the commitment to improve the attractiveness of the 

country is the responsibility of the whole of this location’s social spectrum, in other words, a 

combined effort between the public sector, the private sector universities and non-

governmental organizations.  

It is useful to imagine the relevant and decisive role that universities play in this sense, because 

they are usually the main focus in the search undertaken by international students when it 

comes to developing their education and/or research ambitions. Nevertheless, it is also 

important to place universities within the social reality of the country, by providing greater 

union and integration with the private sector, whereby the knowledge generated has greater 
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application in the economic means of the location. Moreover, as seen in the model, the number 

of journals of scientific prestige may be a decisive factor in the choice and, therefore, an 

incentive for creating these publications, the use of disclosure technology, the adoption of strict 

international criteria for the publication of articles and an incentive for promoting and 

sponsoring these publications are all factors that may improve this recognition aspect.  

For the increase in the number of research institutes, on the other hand, we believe it is 

fundamental for there to be a union between universities and the private sector, because the 

latter is very interested in any innovation that comes from research, since it can lead to gains 

in productivity and a reduction in costs; in short, improvements in its competitive advantage. 

Another decisive catalyst is the state with its public policies. In this sense, investing in 

education as a priority may be a decisive factor for increasing the country’s attractiveness, in 

addition to resulting in other long-term, beneficial effects. In the 20th century perhaps the 

example of South Korea is of particular interest. The work of Dubeux (2012) and Miltons and 

Michelon (2008) is evidence of how important investments in education were for the significant 

economic growth in South Korea in the last century.  The state as the driver of investment in 

education, in a strategic alliance with the private sector, such as for example with South Korean 

industrial giants like Samsung, LG and Hyundai, has the power to lever the nation’s innovation 

and productivity. Partnerships between the public and private sectors, therefore, may make it 

feasible to increase investment in the research infrastructure, thus enabling the creation, 

consolidation and expansion of research institutes and scientific publications in the country.  

Despite the contributions it made, the model used in this study has the already mentioned 

limitation of checking the number of journals of scientific prestige and institutes per country 

based on the qualifying criteria of Scimago. A country may have a relevant number of these 

variables, but they may be classified as being among the worst of these criteria. Recognition 

by Scimago already gives an opinion as to the quality of the publication and the institute, but 

even so it is important to stress this limitation.  

Therefore, this study expanded the horizon for any future research into the decision factors that 

have an influence on the attractiveness of a country for international students. A point to be 

explored is the already mentioned classification order of publications and institutes, in other 

words, to determine which countries with a relevant number of journals and institutes classified 

among the best positions in the Scimago criteria are more attractive than others. Moreover, 

other independent variables linked to innovation, research and quality of life might be explored; 

an example of this would be to use the number of international patents registered by country 
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(http://www.wipo.int/) in a particular year, as a factor of attractiveness for choosing the host 

country. Therefore, we could investigate new factors of attractiveness and consequently 

contribute to human capital management processes and their influence on the economic 

sustainability of a country.  
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Appendix: List of countries included in this study 

Country OECD Country Country OECD Country 

Australia Yes Bosnia/Herzeg. No 

Austria Yes Brazil No 

Belgium Yes Bulgaria No 

Chile Yes China No 

Czech Rep. Yes China, Hong Kong No 

Finland Yes Croatia No 

France Yes Cyprus No 

Germany Yes Ghana No 

Hungary Yes India No 

Iceland Yes Iran No 

Ireland Yes Latvia No 

Italy Yes Lithuania No 

Japan Yes Malaysia No 

Netherlands Yes Malta No 

New Zealand Yes Oman No 

Norway Yes Rep. of Moldova No 

Poland Yes Romania No 

Rep. of Korea 
Yes 

Serbia 

Montenegro No 

Slovakia Yes Singapore No 

Slovenia Yes South Africa No 

Spain Yes Sri Lanka No 

Sweden Yes TFYR Macedonia No 

Switzerland Yes Thailand No 

Turkey Yes Tunisia No 

United 

Kingdom 
Yes 

Ukraine No 

USA Yes     
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Mobilidade Acadêmica Internacional, Educação, Pesquisa Aplicada e Depósito de 

Patentes como Indicadores de Inovação Tecnológica 

 

 

RESUMO 

 

O texto reúne resultados de uma investigação que aprofunda a relação entre mobilidade 

acadêmica internacional, educação, pesquisa aplicada e depósito de patentes como indicadores 

de inovação tecnológica. Para tanto, explorou dados extraídos de bases primárias (Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial, 2014) e secundárias (Plataforma Lattes, Linkedin e 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 2017). As duas universidades 

brasileiras mais bem classificadas no ranking de patentes do INPI (2014) são a Universidade 

de São Paulo (282 inventores e 78 patentes) e a Universidade Estadual de Campinas (190 

inventores e 60 patentes). Os resultados revelam existir relações positivas entre o número de 

patentes de invenção depositadas, participação em programas de mobilidade acadêmica 

internacional, educação e pesquisa aplicada. 

 

Palavras-Chave: Mobilidade Acadêmica Internacional; Educação; Pesquisa Aplicada; 

Inovação Tecnológica; Patentes.  

 

 

International Academic Mobility, Education, Applied Research and Patent Deposit as 

Indicators of Technological Innovation 

 

ABSTRACT 

 

The text brings together results of an investigation that deepens the relation between 

international academic mobility, education, applied research and patent filing as indicators of 

technological innovation. For this purpose, it explored data extracted from primary databases 

National Institute of Industrial Property (INPI, 2014) and secondary databases (Plataforma 

Lattes, Linkedin, Escavator and Foundation for Research Support of the State of São Paulo, 

2017). The first two Brazilian universities according to the INPI (2014) patent ranking are the 

University of São Paulo (282 inventors and 78 patents) and the University of the State of 
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Campinas (190 inventors and 60 patents). The results show that there are positive relations 

between the number of patents of invention, participation in international academic mobility 

programs, education and applied research.  

 

Keywords: International Mobility of Academics; Education; Applied Research; Technological 

Innovation; Patents. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O comportamento migratório de indivíduos altamente qualificados é considerado importante 

mecanismo de difusão do conhecimento tácito. Uma vez que o conhecimento "viaja junto com 

as pessoas que o dominam" (Breschi e colaboradores, 2010: 17), considera-se que a circulação 

desses talentos contribui sobremaneira para enriquecer a base de conhecimentos locais por 

meio do aumento da disponibilidade de capital humano valioso e do aumento do nível de 

criatividade e produtividade das interações locais (Maré e colaboradores, 2011). A coexistência 

de distintas fontes de conhecimento tácito, individualmente incorporado no mesmo contexto 

geográfico, desencadeia processos localizados de aprendizagem cumulativa (Capello, 2010), 

incentivando o desempenho inovador das áreas receptoras. Neste contexto, o conceito de 

sistema regional de inovação (Asheim e Coenen 2005; Asheim e Gertler, 2006; Iammarino, 

2005) aponta para a complexidade da dinâmica em jogo. 

Grossman e Helpman (1991); Lucas (1988) e Romer (1990) reforçam que a difusão do 

conhecimento entre indivíduos, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

e empresas é essencial para os processos de inovação, crescimento e elevação da 

competitividade da indústria. O conhecimento flui através da mobilidade acadêmica 

internacional (MAI), da mão-de-obra altamente qualificada, ampliando redes de colaboração 

em projetos de investigação considerados fundamentais em ambientes cada vez mais integrados 

pela globalização (Miguelez e Moreno, 2013; Doring e Schnellenbach, 2006). 

Observa-se que as taxas mais elevadas de emigração qualificada são de nações com baixo 

índice de desenvolvimento para nações mais desenvolvidas (Gibson e McKenzie, 2011). Assim 

sendo, eventual "fuga de cérebros" de investigadores que deixam os países de origem 

compromete a capacidade local de inovação. Isso reflete as limitações encontradas na política 

local de investigação. Contudo, uma diáspora altamente qualificada pode facilitar a 
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transferência de conhecimento entre os países de acolhimento e de origem dos pesquisadores, 

uma vez que os canais científicos e empresariais étnicos melhoram a transferência de 

conhecimentos modificados e tácitos, em relação à inovação. Razão pela qual os cientistas que 

participam de programas de MAI desempenham importante papel no processo de transferência 

de tecnologia de ponta (Kerr, 2008). Exemplo de diásporas qualificadas, capazes de promover 

inovação e crescimento econômico são compostas por empresários originários da China, Índia 

e Taiwan. Em número expressivo, eles deixam o Vale do Silício para investir nos países de 

origem (Saxeenian, 2006). Na medida em que encontram uma política favorável à repatriação, 

os casos de emigração permissiva dos profissionais qualificados se multiplicam e reforçam 

uma espécie de ciclo virtuoso potencialmente poderoso, uma vez que acelera o catch-up 

tecnológico. No entanto, não são raros os casos de expatriados que tentaram retornar ao país 

de origem, mas a ausência de confiabilidade das coligações, associada à fragilidade da 

infraestrutura, geraram um contexto desfavorável à aplicação do conhecimento e exploração 

de habilidades desenvolvidas nos países de acolhimento (Gibson e McKenzie, 2011). 

A maneira pela qual essas questões serão abordadas consiste em examinar a formação 

acadêmica, a trajetória profissional e os atributos de inventores que se envolvem em projetos 

de geração de patentes de invenção, especialmente aqueles que trabalham simultaneamente na 

universidade e na indústria. Assim, a questão reside em saber como a Educação, a atuação 

profissional na área de pesquisa aplicada e a participação em programas de MAI exercem 

influência sobre o depósito de patentes de invenção? E se o depósito de patentes poderia ser 

considerado um indicador de inovação tecnológica? Consoante ao problema formulado, o 

objetivo da investigação consiste em analisar dados que apontem para possíveis relações entre 

o depósito de patentes, trajetória acadêmica e profissional dos inventores. Os objetivos 

específicos, por sua vez, consistem em examinar as áreas de pesquisa aplicada (tecnológica) 

que mais depositaram patentes nestes últimos anos, a contribuição das patentes para o 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação (CTI) no Brasil. Como pano de fundo, 

discute-se de que maneira os laços entre universidade, indústria e governo podem colaborar 

para promover a produtividade acadêmica e industrial.  

Para tanto, utilizar-se-á uma abordagem metodológica quantitativa, explorando os recursos da 

análise descritiva de dados extraídos de bases primárias, disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e de dados secundários obtidos com a consulta às 

plataformas Lattes, Linkedin e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). O exercício de análise se concentrou em 78 patentes de invenção depositadas por 
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282 inventores vinculados a Universidade de São Paulo (USP) e 60 patentes de invenção 

depositadas por 190 inventores vinculados a Universidade de Campinas (UNICAMP), levando 

em conta a formação acadêmica, o campo de conhecimento (tipo de carreira), a experiência 

profissional e a exposição ao ambiente internacional.  

A importância desta pesquisa se encontra no fato de a inovação desempenhar um papel central 

na promoção do crescimento econômico e na abordagem dos desafios socioeconômicos, sociais 

e ambientais. Embora a inovação não se limite ao setor tecnológico, os avanços tecnológicos 

contribuem para o desenvolvimento global e a melhoria do bem-estar das pessoas.  

As principais contribuições acadêmicas do texto consistem em conhecer o impacto dos 

movimentos migratórios qualificados sobre o desempenho inovador das áreas locais 

beneficiárias. Compreender até que ponto a MAI influencia a composição de competências dos 

inventores brasileiros. Os dados relativos aos recursos humanos comprometidos com o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia (RHCT), particularmente dos depositantes de 

patentes, permitem se conhecer a formação acadêmica destes inventores, a sua exposição ao 

ambiente internacional, o seu campo de conhecimento, assim como os resultados que 

conseguiram gerar para a CTI no País. As contribuições gerenciais desta pesquisa estão 

relacionadas à escolha dos inventores por carreiras, nas áreas que envolvem Science, 

Technology, Engineering and Math (STEM). Estes inventores representam importante fonte 

de inovação e competitividade para a indústria. A ligação entre a rentabilidade da P&D 

empresarial e a qualidade do capital humano, a transferência de conhecimento e tecnologia 

gerado em laboratórios de pesquisa universitários para laboratórios empresariais atribuíveis à 

circulação internacional de pesquisadores é uma externalidade que alimenta a viabilidade do 

sistema simbiótico geral da pesquisa e da indústria acadêmica. Por fim, contribui igualmente 

para o entendimento do desenvolvimento tecnológico do País, sabendo que disso decorrem 

lições para a formulação de políticas públicas voltadas para o investimento em programas de 

formação acadêmica. 

A estrutura do texto parte da introdução, cujo conteúdo familiariza o leitor com o 

desenvolvimento do artigo. Na sequência desenvolve a revisão da literatura e desagua na 

formulação das proposições. Em seguida descreve a metodologia e evolui para a discussão dos 

resultados, sem perder de vista a literatura. Finalmente reúne as contribuições acadêmicas, 

gerenciais e governamentais, confirma as proposições, aponta as limitações da investigação e 

as possibilidades de desdobramento nas considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção será dedicada à revisão da literatura, para tanto, inicia-se com a reunião de conceitos 

que aproximam depósito de patentes, como indicador de inovação tecnológica, e em seguida 

trata da relação entre MAI, educação e pesquisa aplicada com inovação tecnológica. 

 

2.1 PATENTES: PROXY DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

O número de patentes depositadas por um país corresponde a um dos principais indicadores do 

índice de inovação científica e tecnológica (Global Innovation Index, 2017). Todos os anos, o 

Global Innovation Index (GII) examina cerca de 130 economias utilizando dezenas de métricas, 

desde arquivamentos de patentes, até despesas educacionais, fornecendo aos tomadores de 

decisão um panorama sobre a atividade inovadora que impulsiona cada vez mais o crescimento 

econômico e social dos países. O GII constata a presença de uma lacuna na capacidade de 

inovação instalada entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O processo de inovação é crucial porque é determinante do crescimento econômico. As 

agências de fomento à pesquisa, financiadas pelo governo, são consideradas parte integrante 

do Sistema Nacional de Inovação (SNI), são fundamentais na promoção da pesquisa orientada 

para o desenvolvimento e fortalecimento das capacidades nacionais de inovação. As taxas de 

patenteamento têm sido amplamente utilizadas como indicadores que ajudam a mensurar 

inovações tecnológicas (Burhan e colaboradores, 2016; Nilsson, 2013). Para Acs e 

colaboradores (2002), o número de patentes depositadas por determinado país é uma 

representação de sua atividade de inovação. 

 

2.2 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL  

Observa-se que os países que ocupam as primeiras posições no ranking global de inovação são 

aqueles que mais investem em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), consequentemente são 

aqueles que atraem os melhores cérebros. Exemplos disso são a Suíça, Suécia, Países Baixos, 

Estados Unidos (EUA), Reino Unido (UK), Dinamarca, Cingapura, Finlândia, Alemanha e 

Irlanda (The Global Innovation Index, 2017). Esses países reforçam o fato de a qualidade da 

educação ser uma dimensão determinante da elevação do nível da força de trabalho e do capital 

humano (Lins, 2011; Sahlgren, 2014). O capital humano é considerado ingrediente-chave para 

melhorar o bem-estar, através de maior produtividade e capacidade de inovação. 
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Reforçando essa linha argumentativa, Ackers (2005) esclarece que a participação em 

programas de MAI pode contribuir para a promoção de melhores oportunidades de estudo e 

trabalho. Ela permite que o expatriado utilize instalações de pesquisa de qualidade superior, 

trabalhe com cientistas mundialmente reconhecidos, além de colaborar para o progresso da 

carreira acadêmica uma vez que os favorecidos tendem a atuar em sistemas mais transparentes 

de recrutamento e recompensa, adotados em instituições de elevado prestígio.  

A literatura consultada reafirma que cientistas e empresários internacionais influem 

sobremaneira na economia estadunidense uma vez que colaboram para gerar novas empresas, 

ampliar a taxa de ocupação da mão de obra disponível, promover inovação e elevar a 

competitividade do setor produtivo. Evidências disso estão no fato de os investigadores 

internacionais contribuírem para mais de metade das patentes depositadas por empresas 

multinacionais com sede nos EUA (Cheung e Xu, 2015; Poutvaara e Dreher, 2011; Tremblay, 

2002). 

Quanto maior o grau de inovação e de crescimento econômico do país, maior o número de 

highly skilled immigrants (HSI). A atração de HSI deve ser considerada por países e empresas 

como fonte de recursos importantes que, juntamente com outros fatores de inovação, 

possibilitam o crescimento presente e futuro, sustentável. É especialmente relevante em tempos 

de recessão e competição global (Miranda-Martel e colaboradores, 2017; Mihi-Ramirez e 

colaboradores, 2016; Bosetti e colaboradores, 2015; Naghavi e Strozzi, 2015; Abdelbaki, 2009; 

Jaffe e colaboradores,1993). 

Frente ao exposto, espera-se que: 

 

Proposição 1 – A inovação tecnológica está associada positivamente com a mobilidade 

acadêmica internacional.  

 

2.3 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO   

Naghavi e Strozzi (2015) comprovaram que a migração está relacionada às patentes 

depositadas e ao potencial inovador dos países. Cekanavicius e Kasnauskiene (2009) 

observaram que esse investimento em P&D atrai os HSI, complementarmente, Gagliardi 

(2011) constatou que quanto maior os investimentos em P&D, maior é o número de HSI. Hunt 

e Gauthier-Loiselle (2010) investigaram a presença dos HSI nos EUA, a sua influência sobre a 

produção de patentes e sobre citações de artigos científicos. As conclusões alcançadas foram 

reforçadas pelo trabalho assinado por Stuen e colaboradores (2007) e por Kerr (2008) uma vez 
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que todos asseguram que inventores e engenheiros imigrantes, com diplomas de pós-

graduação, são atraídos pela maior quantidade de conhecimento criado, ou seja, depósito de 

patentes e publicações. Além disso, a análise do número de inscrições em estudos superiores é 

talvez um dos aspectos que relacionam mais diretamente a migração do capital intelectual com 

a inovação (Dumont e colaboradores, 2007).  

Em outra pesquisa realizada, Hunt e Gauthier-Loiselle (2010) analisaram a relação existente 

entre imigração especializada e inovação, considerando diversos pontos de vista. Investigaram 

não apenas a sua influência no aumento da produtividade econômica, produto interno bruto 

(PIB) e P&D, mas também consideraram como a migração qualificada de inscritos em cursos 

de pós-graduação favorece a produção de artigos científicos nos países receptores. Por sua vez, 

o artigo de Hopkins e Levy (2012), sobre matrículas de estudantes em cursos de terceiro ciclo, 

concluiu que esse fator influi sobre o aumento do número de HSI.  

Frente ao exposto, espera-se que: 

 

Proposição 2 – A inovação tecnológica está associada positivamente com a educação. 

 

2.4 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PESQUISA APLICADA 

Stokes (2005) diferencia a contribuição da ciência, engenharia e tecnologia, para ele, em uma 

mesma universidade, enquanto os cursos de ciência estão comprometidos com a produção de 

conhecimento novo; os cursos de engenharia estão comprometidos com a aplicação de 

conhecimentos existentes e emergentes na solução de problemas técnicos, específicos. Para as 

agências governamentais dos países centrais, eles são complementares à medida que empregam 

o conhecimento, indispensável na solução de problemas sociais.  

Da década de 1990 em diante, as carreiras acadêmicas têm sofrido importantes transformações. 

Nas universidades, a produtividade na publicação de artigos é distinta da produtividade no 

depósito de patentes. Contudo, observa-se que inventores que investiram uma parte substancial 

de sua carreira à realização de atividades na indústria têm sido favorecidos com financiamentos 

da própria indústria, consequentemente, alcançam maior produtividade em número de patentes 

depositadas. Não obstante, o tempo de dedicação profissional à indústria se revela 

negativamente relacionado com a produtividade na publicação.  

Frente ao exposto, parece importante que os países definam políticas de subvenções coerentes 

com o que desejam, uma vez que isso afetará diretamente o tipo de produtividade dos 

inventores em termos de publicações e depósito de patentes. Compreensivelmente, investir em 
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relações que aproximem universidade, indústria e governo é fundamental para o trabalho 

colaborativo, para transições de carreira e para os resultados alcançados pelos profissionais 

envolvidos. A produtividade aumenta não apenas quando a transformação é da indústria para 

a academia, mas também quando ocorre da academia para a indústria (Dietz e Bozeman, 2005). 

Para Schwartzman (2002) é conveniente aproximar a pesquisa do setor produtivo porque 

quando a interação entre instituições de pesquisa e o setor público se fortalece, atrai mais 

acadêmicos e competências. A maior parte dos recursos públicos que promove a pesquisa 

científica no Brasil tem se orientado para atividades de interesse prático, a exemplo da pesquisa 

sobre agropecuária, agricultura tropical, combate às doenças tropicais, tecnologia e segurança 

nacional.  

Frente ao exposto, espera-se que: 

 

Proposição 3 – A inovação tecnológica está associada positivamente com a pesquisa aplicada. 

 

 

3. METODOLOGIA  

 

Andreassi e colaboradores (2000) citam um trabalho assinado por Griliches (1990) cujo 

conteúdo discute a relação entre P&D e depósito de patentes. Para o autor, “entre os maiores 

achados está a descoberta da forte relação existente entre o número de patentes depositadas e 

os gastos em P&D na dimensão cross-sectional, o que implica serem as patentes um bom 

indicador das diferenças na atividade inovadora entre diferentes firmas” (Griliches, 1990: 

1701-1702). 

Segundo o Global Innovation Index (2017), uma patente corresponde ao direito exclusivo 

concedido para uma invenção. Invenção, por sua vez, é um produto ou um processo que em 

geral contribui para uma nova maneira de fazer algo ou oferece uma nova solução técnica para 

um problema. Para obter uma patente, informações técnicas sobre a invenção devem ser 

divulgadas ao público em um pedido de patente. As patentes não são apenas conceitos 

abstratos, elas assumem importância prática na vida cotidiana, incentivam o desenvolvimento 

de inovações e podem gerar novas tecnologias em todos os campos de conhecimento. Uma das 

principais funções do sistema de patentes é promover a inovação tecnológica, proporcionando 

um incentivo à P&D. O sistema de patentes também trabalha para desmembrar informações 

técnicas e promover a transferência de tecnologia.  
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A Figura 1 reflete o modelo teórico que relaciona Educação, MAI, pesquisa aplicada, depósito 

de patentes como indicador de inovação tecnológica. 

 

Figura 1 – Relação entre Educação, MAI, Pesquisa Aplicada, Depósito de Patentes 

como Indicador de Inovação Tecnológica 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Frente ao problema formulado e aos objetivos fixados, a pesquisa em curso está orientada pela 

abordagem quantitativa. Para tanto, fez-se uso da análise descritiva de dados coletados de bases 

primárias, cedidas pelo INPI, e secundárias, extraídas das plataformas Lattes, Linkedin e 

FAPESP. Apesar de as planilhas fornecidas pelo INPI reunirem dados referentes a 2014, eles 

eram os mais recentes e disponíveis no momento em que a pesquisa foi realizada. Isso se deve 

ao fato de o Instituto manter sigilo do pedido de patente por um período de até 18 meses, a 

contar da data de depósito, até a sua publicação. As referidas patentes discriminam o número 

de pedidos de registro por tipo de patente (invenção ou modelo de utilidade), data do depósito, 

título e resumo da invenção, nome dos inventores, nome e residência do depositante, além do 

nome da universidade ou empresa de filiação do depositante. 

Cabe esclarecer que patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou 

modelo de utilidade concedido pelo Estado aos inventores, na condição de pessoas físicas ou 

jurídicas, detentoras de direitos sobre a criação. Há diferentes tipos de patentes, enquanto a 

patente de invenção (PI) é associada a produtos ou processos inventivos com aplicação 

industrial; a patente modelo de utilidade (MU) é associada à melhoria funcional introduzida a 
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um produto existente. Enquanto a validade da PI se estende por 20 anos, a MU se limita a 15 e 

esse prazo conta a partir da data de depósito (INPI, 2017). Neste artigo foram considerados os 

dados relativos aos inventores do ranking de PI, uma vez que tratam de produtos ou processos 

novos, resultantes de descobertas de princípios científicos até então desconhecidos e por isso 

mesmo responsáveis pela geração de inovação aplicáveis à indústria. 

Cruzando o nome do autor da patente com o nome da universidade ou empresa de filiação foi 

possível observar que a USP e a UNICAMP reúnem a maioria dos responsáveis pelas patentes 

de invenção depositadas no período. Com a ajuda de um protocolo de coleta, o passo seguinte 

consistiu em sistematizar a consulta ao CV dos inventores em bases de dados abertas a consulta 

pública (Plataforma Lattes, Linkedin e FAPESP). A extração, organização e interpretação 

destes dados tiveram o objetivo de verificar se existe relação positiva entre o número de 

patentes depositadas pelos inventores com sua exposição ao ambiente acadêmico internacional, 

sua formação acadêmica e sua escolha por carreiras mais orientadas para a pesquisa aplicada 

(tecnológica), alinhada aos interesses da indústria.  

Com a finalidade de delimitar o campo empírico da investigação houve a decisão de explorar 

os dados relativos aos autores de patentes de invenção vinculados à USP e à UNICAMP pelo 

fato de estas instituições brasileiras serem responsáveis pelo maior número de patentes 

depositadas em 2014. Assim sendo, a trajetória acadêmica e profissional de 472 pesquisadores 

foi levada em conta – enquanto 282 são vinculados à USP e autores de 78 patentes; 190 são 

vinculados a UNICAMP e autores de 60 patentes. Em termos de procedimento, os CV Lattes 

dos 472 inventores foram consultados, com isso foi possível verificar o número de patentes 

depositadas por eles até 2017, última atualização do CV Lattes.  

Em seguida, os 30 inventores mais produtivos em número de patentes depositadas, de cada 

uma das universidades, foram selecionados. A decisão de limitar a amostra a 60 casos (30 por 

universidade) encontra amparo em Hair e colaboradores (1998: 167) uma vez que os autores 

recomendam se trabalhar com amostras iguais ou superiores a 30 observações. Considerando 

esta amostra, foi analisada a experiência acadêmica e profissional dos inventores levando em 

conta a educação, a participação em algum programa de MAI e a área de atuação de cada um 

deles. Enquanto o primeiro grupo, 30 inventores mais produtivos da USP depositaram 436 

patentes; o segundo grupo, 30 inventores mais produtivos da UNICAMP depositaram 426 

patentes. Observa-se que os dois grupos depositaram números próximos de patentes.  
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4. RESULTADOS  

 

A consulta ao CV Lattes dos 30 inventores da USP, considerando os mais produtivos em 

número de patentes depositadas até 2017 (Quadro 1), permite afirmar que há predominânica 

de inventores do sexo masculino (22 = 73%), seis deles (6 = 20%) assinam sobrenomes que 

suscitam origem oriental (Koiti Araki, Henrique Eisi Toma, Chung Man Chin, Cristina 

Kurachi, Sergio Hiroshi Toma, Tomie Toyota de Campos). Possivelmente isso se deve a forte 

presença de imigração oriental no estado de São Paulo. A quase totalidade (29 = 97%) combina 

formação doutoral e estágio de pós-doutoral, sete estudaram em mais de um país; 19 (63%) 

participaram de algum programa de MAI, predominantemente em países com tradição no 

acolhimento de acadêmicos internacionais e de língua inglesa – EUA (11 = 37%), UK (5 = 

17%). A quase totalidade (29 = 97%) é oriunda de áreas particularmente afeitas a estreito 

diálogo com a indústria – Engenharias (9), Química (8), Farmacologia (7), Odontologia (2), 

Ciências Biológicas (2), Física (1) e Medicina (1). 

 

Quadro 1 – Inventores de Patentes vinculados à USP (2014) 

MAI, Educação e Pesquisa Aplicada (2017) 

Nome do 

Inventor 

MAI Educação Pesquisa Aplicada N. Patentes 

Depositadas 

Atualiz. 

CVLattes 

Koiti Araki  Japão; EUA Pós-Doc Eng.Química  40 9/2017 

Vanderlei 

Salvador 

Bagnato  

EUA Pós-Doc Eng. de Materiais 34 9/2017 

Oswaldo Luiz 

Alves  

França  Pós-Doc Química 33 8/2017 

Henrique Eisi 

Toma   

EUA Pós-Doc Química 32 7/2017 

Benedito 

Moraes 

Purquerio  

UK Pós-Doc Eng. Mecânica 26 8/2017 

Edgar Poiate 

Junior     

 Dr.  Eng. Civil e Mecânica 23 5/2017 

Chung Man 

Chin    

 Dr.  Farmácia/Bioquímica 21 10/2017 

Marcelo Dias 

Baruffi    

EUA Pós-Doc Farmácia/Bioquímica  19 9/2017 
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Cristina 

Kurachi 

EUA Pós-Doc Eng. de Materiais  18 9/2017 

Valtencir 

Zucolotto  

França; 

EUA 

Pós-Doc Eng. de Materiais 18 10/2017 

Isis Andréa 

Pola Poiate    

 Pós-Doc Odontologia  14 3/2017 

Sergio Hiroshi 

Toma    

 Pós-Doc Química 12 7/2017 

José Otávio 

Carrera Silva 

Junior 

Itália; 

Argentina 

Dr.  Farmácia 11 10/2017 

Ronaldo 

Domingues 

Mansano  

 Dr.  Eng.Elétrica 10 8/2017 

Priscila 

Fernanda 

Campos 

Menezes   

 Pós-Doc Farmácia/Bioquímica 10 6/2017 

Tomie Toyota 

Campos   

Japão Pós-Doc Odontologia 10 7/2017 

17. Sergio de 

Albuquerque    

 Dr.  Biologia Animal 9 9/2017 

Ana Maria 

Carmona 

Ribeiro    

Austrália; 

UK 

Dr.  Física/Bioquímica 9 10/2017 

Maria Fátima 

Graças 

Fernandes 

Silva  

UK Pós-Doc  Química 8 9/2017 

João Batista 

Fernandes 

UK; EUA Pós-Doc  Química  8 9/2017 

Osvaldo 

Antonio Serra 

EUA Pós-Doc  Química 8 3/2017 

Jorge Vicente 

Lopes Silva  

 Dr.  Eng.Elétrica 8 10/2017 

Nadia Araci 

Bou-Chacra  

Alemanha; 

EUA; 

Canadá 

Pós-Doc Farmácos/Medicamentos 8 8/2017 
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Patricia Maria 

Berardo 

Gonçalves 

Maia Campos  

UK Pós-Doc  Farmácos/Medicamentos 7 9/2017 

Dimas Tadeu 

Covas  

 Dr.  Medicina 7 8/2017 

Roberto Ruller   Pós-Doc  Química/Bioquímica  7 9/2017 

Luis Carlos de 

Souza Ferreira  

Alemanha; 

Suécia 

Pós-Doc Ciências Biológicas 7 10/2017 

Ebert Seixas 

Hanna  

EUA Pós-Doc  Farmácia/Bioquímica 7 10/2017 

Moacir Rossi 

Forim  

Canadá Pós-Doc Química 6 9/2017 

Anderson Luis 

Zanchin   

 Mestrado  Eng.Elétrica 6 8/2017 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados fornecidos pelo INPI (2017) e extraídos da Plataforma Lattes   

(2017). 

 

A consulta ao CV Lattes dos 30 inventores da UNICAMP, considerados os mais produtivos 

em número de patentes depositadas até 2017 (Quadro 2), remete a observações análogas ao 

grupo de inventores da USP: mais de ¾ são do sexo masculino (23 = 77%); seis (20%) assinam 

sobrenomes que suscitam origem oriental (Araki, Eisi Toma, Man Chun, Kurachi, Hiroshi 

Toma). A totalidade (30 = 100%) combina formação doutoral e estágio de pós-doutoral; 24 

(80%) participaram de algum programa de MAI em países com reputada tradição no 

acolhimento de acadêmicos internacionais – EUA (10 = 33%), Alemanha (4 = 13%) França (4 

= 13%, UK e Canadá (3 = 10%, respectivamente), sete deles estudaram em mais de um país. 

A quase totalidade (28 = 93%) é oriunda de áreas particularmente afeitas a estreito diálogo com 

a indústria – Engenharias (11), Química (5), Ciências Biológicas (5), Odontologia (3), 

Computação (2), Medicina (1), Farmacologia (1), Nutrição (1) e Imunologia (1). 
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Quadro 2 – Inventores de Patentes vinculados a UNICAMP (2014) 

MAI, Educação e Pesquisa Aplicada (2017) 

Nome do Inventor MAI Educação Pesquisa Aplicada N. Patentes 

Depositadas 

Atualiz. 

CVLattes 

Nelson Eduardo Duran 

Caballero 

Chile; Porto 

Rico 

Pós-Doc Química 64 8/2017 

Rubens Maciel Filho UK Dr. Eng.Química 39 9/2017 

Oswaldo Luiz Alves França Pós-Doc Odontologia 33 8/2017 

Lauro Tatsuo Kubota Suécia  Química 24 5/2017 

Jarbas José Rodrigues   

Rohwedder 

 Dr. Química 18 1/2017 

Evandro Conforti EUA; Canadá Pós-Doc Eng.Eletrônica 16 9/2017 

Gerson Nakazato  Dr. Genética/Biologia 

Molecular 

15 10/2017 

Francisco Maugeri Filho UK Pós-Doc Eng.de Alimentos 14 1/2017 

Marcelo Lancellotti França Pós-Doc Genética/Biologia 

Molecular 

13 8/2017 

Renata Katsuko 

Takayama Kobayashi 

Canadá Pós-Doc Microbiologia 12 9/2017 

Ricardo Mathias 

Orlando 

 Pós-Doc Química  12 5/2017 

Rodney Alexandre 

Ferreira Rodrigues 

 Dr. Alimentos/Nutrição 12 7/2017 

Célio Pasquini UK Pós-Doc Eng.Química 11 9/2017 

João Ernesto de 

Carvalho 

EUA; Bélgica Dr. Farmacologia 11 8/2017 

Cristiano de Mello 

Gallep 

Holanda Pós-Doc Eng.Elétrica 11 9/2017 

Luciana Maria de 

Hollanda 

 Pós-Doc Genética/Biologia 

Molecular 

10 10/2017 

Mário Alexandre 

Coelho Sinhoreti 

EUA Pós-Doc Odontologia 10 10/2017 

Anderson de Rezende 

Rocha 

EUA Pós-Doc Ciência da 

Computação 

9 5/2017 

Marcelo Menossi 

Teixeira 

Espanha Pós-Doc Ciências 

Biológicas 

9 8/2017 

Lucimara Gaziola de la 

Torre 

França; 

Alemanha 

Pós-Doc Eng.Química 8 9/2017 
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Maria de Lourdes 

Setsuko Ayrizono 

 Dr. Medicina 8 8/2017 

Aline Ferreira de 

Oliveira Pereira 

EUA Pós-Doc Imunologia Básica 

e Aplicada 

7 12/2016 

Antonio Carlos Banwart  EUA; França Pós-Doc Eng.Mecânica 7 7/2017 

Fábio Rogério Piva Alemanha Dr. Ciência da 

Computação 

7 8/2017 

Lee Luan Ling EUA Pós-Doc Eng.Elétrica 7 11/2016 

Susanne Rath Alemanha Pós-Doc Química 

Farmacêutica 

7 7/2017 

Dayane Carvalho 

Ramos Salles de 

Oliveira 

EUA Pós-Doc Odontologia 7 9/2017 

Ernesto Ruppert Filho Canadá Pós-Doc Eng.Elétrica 6 3/2017 

Max Henrique Machado 

Costa 

EUA; Alemanha Pós-Doc Eng.Elétrica  6 4/2017 

Théo Guenter 

Kieckbusch 

EUA Pós-Doc Eng.de Alimentos 6 9/2017 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados fornecidos pelo INPI (2017) e extraídos da Plataforma Lattes 

(2017). 

 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A investigação realizada se comprometeu a verificar se há evidências capazes de confirmar a 

existência de relação positiva entre educação e pesquisa aplicada, participação em programas 

de MAI, depósito de patentes de invenção como um indicador de inovação tecnológica, tendo 

como referência dados de pesquisadores vinculados a USP e a UNICAMP.  

Os dados revelam que quanto maior o número de patentes depositadas, mais elevado é o nível 

de formação acadêmica e maior a participação dos inventores em programas de MAI. Enquanto 

29 (97%) dos 30 inventores mais produtivos da USP combinam a realização do doutorado e do 

estágio doutoral, isso ocorre com todos (100%) da UNICAMP. A exposição ao ambiente 

acadêmico internacional é igualmente representativa, enquanto 19 (63%) inventores da USP 

participaram de programas de MAI, isso ocorreu com 24 (80%) da UNICAMP.  

Entre os dados reunidos no Quadro 1 (USP) e Quadro 2 (UNICAMP) há a discriminação do 

campo de conhecimento dos inventores. Observa-se que no caso da USP, 29 (97%) atuam nas 
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áreas que integram STEM e no caso da UNICAMP, 28 (93%) militam em carreiras orientadas 

para a indústria. Assim sendo, foi possível verificar que a associação entre alto nível de 

formação e exposição ao ambiente acadêmico internacional são fatores que influem sobre o 

depósito de patentes. Além de trabalharem em uma das duas universidades brasileiras de maior 

projeção nacional e internacional1, grande parte dos inventores realizaram não apenas o 

doutorado, mas também o estágio doutoral, em universidades internacionais notabilizadas em 

pesquisa. O campo de formação e atuação profissional dos inventores que mais depositaram 

patentes se concentram nas áreas de STEM, tal como aponta Stokes (2005) quando trata da 

centralidade da ciência aplicada no processo de inovação tecnológica.  

Segundo Schwartzman (2002), apesar de grande parte das pesquisas aprofundar temas práticos, 

alinhados às engenharias e as ciências da saúde, elas se desenvolvem nos moldes institucionais 

e organizacionais da pesquisa acadêmica ou do serviço público. Raramente os resultados 

conduzem a aplicações efetivas. Para o pesquisador, a transformação de conhecimentos básicos 

ou aplicados em resultados efetivos, depende das instituições envolvidas, contudo, nos 

ambientes universitários, particularmente nos países em desenvolvimento, isso ainda é muito 

insipiente. 

De acordo com Alexandre Lopes Lourenço (2017), responsável pela Coordenação Geral de 

Estudos, Projetos e Disseminação da Informação Tecnológica (CEPIT), do INPI, há diferentes 

tipos de pesquisa: enquanto na pesquisa básica (científica), o conhecimento gerado é público; 

na pesquisa aplicada (tecnológica), o conhecimento gerado é privado, protegido por patentes 

de uso exclusivo das empresas. Portanto, ele é considerado uma propriedade industrial. Para 

Lourenço (2017), o Brasil ganharia muito se houvesse maior aproximação entre representantes 

da ciência básica e da ciência aplicada por meio de um trabalho colaborativo entre 

universidade, indústria e governo.  

Ele assegura que enquanto os EUA, Japão e Coréia do Sul reconhecem a relevância da pesquisa 

aplicada (tecnológica) na solução de problemas práticos, no Brasil a ênfase recai na pesquisa 

básica (científica) uma vez que o reconhecimento de um pesquisador está fortemente associado 

ao número de publicações de artigos científicos em periódicos de alto impacto. Levando em 

conta que a maioria dos doutores está vinculado às universidades públicas e elas são as 

                                                 
1
 O reconhecimento internacional das duas instituições fica evidenciado pelas posições que elas ocupam nos 

rankings mundiais e regionas. Considerando resultados de 2016/2017 extraídos do Times Higher Education, 

enquanto a USP ocupa a posição número dois (Latin America), número 13 (BRICS) e número 251-300 (World); 

a UNICAMP ocupa a primeira posição (Latin America), o número 28 (BRICS) e o número 401-500 (World). 

Posições de destaque quando se leva em conta a juventude de ambas universidades. 
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principais responsáveis pela geração de conhecimento novo no País, como privatizar esse 

conhecimento? Dilema pouco discutido nas universidades dos países centrais, uma vez que 

sabidamente elas geram e protegem o conhecimento, vendem e comercializam seu know how. 

Destaca-se o potencial da relação universidade e indústria em virtude das oportunidades 

econômicas que a transferência dos resultados da pesquisa acadêmica para a indústria pode 

representar, gerando uma gama de externalidades complementares entre os dois sistemas. Uma 

dessas fontes de externalidade reside no apoio intelectual que o conhecimento científico, de 

caráter aplicado, pode proporcionar, tanto no setor público quanto no privado.  

Dados de 2015 revelam que o Brasil se encontrava na septuagésima posição no ranking The 

Global Innovation Index, cujo universo envolvia 141 países. Parece revelador que o Brasil 

tenha perdido aproximadamente 10 posições no referido ranking, uma vez que em 2014 se 

encontrava na sexagésima primeira posição, em um total de 143 países. Em 2017, a posição do 

Brasil se manteve praticamente inalterada em relação ao ano anterior (2016), ou seja, ocupa a 

sexagésima nona posição, num total de 127 países (The Global Innovation Index, 2017). Esses 

dados preocupam quando se leva em conta que na contemporaneidade, os países evoluem 

progressivamente na direção de economias baseadas no conhecimento. Assim sendo, é de 

importância crítica que a oferta de novos conhecimentos básicos e da existência de 

profissionais altamente qualificados permitam que o País responda positivamente à crescente 

demanda por esses recursos, consequência da expansão da produção e uso intensivo do 

conhecimento. Portanto, mecanismos eficientes de fomento e transferência de conhecimento 

são cruciais para alimentar adequadamente e sustentar o crescimento dessas atividades 

baseadas em conhecimento e inovação. 

Os resultados da pesquisa reforçam o papel que o Governo pode assumir, ao formular políticas 

públicas consistentes porque capazes de apoiar o desenvolvimento da CTI no País. A relação 

virtuosa entre governo, universidade e indústria é reforçada por Carlos Henrique de Brito Cruz, 

diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Para 

Cruz (2017), enquanto a academia contribui para a geração de conhecimento novo e para a 

formação acadêmica dos pesquisadores, as empresas têm papel central no processo de inovação 

que influirá sobremaneira a competitividade do setor produtivo. Fatores que podem favorecer 

a promoção do desenvolvimento social e econômico, com sustentabilidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa buscou reunir evidências que pudessem apontar ou não para a existência de relação 

positiva entre o número de patentes depositadas, exposição dos inventores ao ambiente 

acadêmico internacional, sua formação acadêmica e escolha por carreiras orientadas para a 

pesquisa aplicada (tecnológica), alinhada aos interesses da indústria. Fazendo uso de uma 

abordagem metodológica quantitativa, de caráter descritivo, explorou dados primários cedidos 

pelo INPI e secundários extraídos da plataforma Lattes, Linkedin e FAPESP. Considerando as 

duas universidades que reuniram o maior número de patentes publicadas em 2014 – USP e 

UNICAMP – chegou-se ao nome dos 30 inventores mais produtivos em número de patentes 

depositadas, em cada uma das instituições. Dados relativos a trajetória acadêmica e profissional 

de 472 pesquisadores foram extraídos do CV Lattes dos 282 inventores da USP e dos 190 da 

UNICAMP. O exercício de análise resultou em contribuições acadêmicas, gerenciais e 

governamentais úteis para a universidade, indústria e governo.   

A principal contribuição acadêmica aponta para os resultados positivos do investimento 

público na educação de quadros superiores no País. A maioria dos inventores que integra a 

amostra concluiu o doutorado e realizou um ou mais estágios pós-doutoral, majoritariamente 

fora do Brasil. Apesar da exposição a experiências internacionais, esse grupo permanece 

trabalhando no País, em duas das mais prestigiosas universidades brasileiras. Essa constatação 

corrobora conclusões divulgadas por Hoisl (2007), para o autor, a geração de patentes é mais 

recorrente entre os inventores com elevado nível de formação. A participação em programas 

de MAI afeta a produtividade à medida que é associada a um processo de busca e de troca de 

know how. O acesso a fontes externas de conhecimento pode influenciar positivamente a 

produtividade do inventor. Reveladoramente, os países desenvolvidos reúnem reputadas 

universidades, há décadas adotaram uma política de Estado voltada para a atração de talentos 

internacionais, particularmente oriundos da pesquisa aplicada.  

Dessa forma o estudo confirma as proposições:  

P 1 - A inovação tecnológica está associada positivamente com a mobilidade acadêmica 

internacional; e  

P 2 - A inovação tecnológica está associada positivamente com a educação. 

Constata-se ainda que o investimento privado canalizado para o financiamento de projetos de 

pesquisa é proporcional a credibilidade despertada pelos acadêmicos altamente qualificados, 

que tanto a formação quanto a atuação profissional ocorrem em campos de conhecimento 
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afeitos à pesquisa aplicada. Cientistas dispostos à investir parte de sua carreira à realização de 

atividades profissionais desenvolvidas nas empresas são favorecidos com mais acesso a 

financiamento da indústria e isso repercute sobre a elevada capacidade de gerar patentes 

(Daellenbach e Davenport, 2004). 

A contribuição gerencial está relacionada à reafirmação da relação virtuosa entre governo, 

universidade e indústria. A formulação de políticas públicas consistentes pode favorecer a 

formação de quadros superiores em áreas consideradas estratégicas para o País, porque capazes 

de gerar conhecimento novo e contribuir para o incremento da competitividade do setor 

produtivo. Com isso, os resultados podem irradiar em diversas direções, a exemplo das esferas 

social e econômica. Dois exemplos ilustram o que se deseja chamar atenção – cientistas e 

empresários dividem o protagonismo na cena econômica estadunidense na medida em que 

contribuem para criar novas empresas, gerar postos de trabalho, além de promover inovação e 

competitividade. Conhecidamente, investigadores internacionais são responsáveis por mais de 

metade das patentes depositadas por empresas multinacionais com sede nos EUA. Razão pela 

qual tem sido enfaticamente argumentada a necessidade de o país redesenhar a atual política 

de imigração, particularmente em relação a doutorados nas áreas de STEM (Cheung e Xu, 

2015; Poutvaara e Dreher, 2011; Tremblay, 2002). Em oposição, destaca-se a política de 

repatriação de pesquisadores adotada pelo governo chinês. Depois de construir sólida carreira 

acadêmica fora do país, os interessados em participar de programas de repatriação são 

favorecidos com incentivos fiscais, moradia e financiamento da investigação, com a vantagem 

de contarem com redes internacionais de pesquisa. Fatores que criam condições favoráveis ao 

rápido reinício da carreira (Han e colaboradores, 2015).   

Assim sendo o artigo confere a proposição 3:  

P3 - A inovação tecnológica está associada positivamente com a pesquisa aplicada. 

Dentre as contribuições governamentais estão as oportunidades para o crescimento dinâmico 

dos países tratadas no ciclo virtuoso da inovação desenvolvido por Gilder (2012). Para o autor, 

o conhecimento científico e técnico representa uma oportunidade para que o crescimento 

dinâmico gere investimentos, empregos, renda e consumo. Conforme Schwartzman (2002), o 

principal parceiro e usuário potencial dos conhecimentos gerados pela pesquisa, não é o setor 

privado, mas o público, o que requer novas formas de institucionalização da pesquisa, assim 

como das agências de fomento afim de ampliar a utilidade social da pesquisa de qualidade. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) desenvolveram uma 

pesquisa a respeito da gestão da inovação no Brasil e asseguram que o país produz ciência de 
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fronteira, no entanto, ainda não consegue interagir, em um nível adequado, com o setor 

produtivo. Advertem que o resultado dessa baixa incorporação de tecnologia de ponta nos 

produtos torna-os pouco competitivos, tanto no mercado interno quanto no externo. Assim, há 

necessidade de promover uma mudança de caráter institucional, econômica, principalmente 

cultural. Para isso, instrumentos reguladores da relação entre a produção científica e 

tecnológica precisam ser elaborados. A Coréia do Sul é um dos países mais bem sucedidos na 

gestão de políticas de inovação. O Ministério da Ciência e Tecnologia do país consegue 

coordenar diversas áreas interdisciplinares e estratégicas, articulando de forma equitativa 

ministérios e órgãos de maneira que os elementos da tripla hélice universidade – indústria – 

governo estejam alinhados.   

Considerando que grandes empresas brasileiras têm se internacionalizado, buscando atingir a 

excelência no processo e resultados por meio da adoção de boas práticas de gestão e do 

investimento em inovação, uma possibilidade de desdobramento desta pesquisa seria replicar 

a investigação entre as empresas mais produtivas em número de patentes depositadas. A 

Whirpool SA, Petrobrás SA, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, Mahle Metal Leve SA, 

Vale SA, Randon SA Implementos e Participações, Renata de Assis Ramos, Robert Bosch 

Limitada, Embraer SA, Embrapa, Marco Polo SA seriam exemplos de empresas que 

integrariam a amostra. 

Uma das limitações deste artigo se deve ao fato de a consulta ao material bibliográfico e 

documental ter sido realizada a partir de bases de dados primários gerados pelo INPI e 

secundários disponíveis nas plataformas Lattes, Linkedin e FAPESP. Os resultados poderiam 

ser enriquecidos por entrevistas com os inventores e assim se dispor de dados que permitissem 

o estabelecimento de relações detalhadas entre educação e pesquisa aplicada, MAI, depósito 

de patentes como um indicador de inovação tecnológica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

1. Contribuições dos Artigos 

Uma das contribuições acadêmicas deste trabalho foi ter desenvolvido uma tese no formato de 

artigos pela primeira vez no PMDGI da ESPM. Conforme relatado no capítulo da Introdução, 

a experiência foi inovadora, desafiadora e positiva. A vantagem da tese no formato de artigos 

é que cada estudo tem características específicas, abordando o mesmo problema com 

perspectivas diferentes. Cada artigo possui um capítulo de Introdução, Revisão da Literatura, 

Metodologia, Resultados, Discussão e Considerações Finais, podendo ser submetido e 

aprovado em um periódico, separadamente dos demais. Esse formato é mais eficiente no caso 

do pesquisador juntamente com seu orientador e co-orientador terem como objetivo a 

publicação.  

 

1.1 Primeiro Artigo – Contribuições Acadêmicas, Gerenciais e Governamentais 

A amplitude da meta-análise do primeiro artigo contribuiu com a literatura da gestão da 

inovação e da MAI ao possibilitar a identificação de diversas teorias, relações 

interorganizacionais e características específicas, contribuindo na classificação das variáveis 

de MAI em particular das variáveis proxies de inovação e tipos de impactos para os países dos 

pesquisadores. Esta meta-análise favorece o conhecimento científico destas áreas de pesquisa.  

Estudos que sistematizam a produção científica, contribuem para o incremento de novas 

pesquisas, podendo servir como base para estudos comparados, cada vez mais demandados 

num mundo globalizado (Cooper et al., 2009).  As contribuições gerenciais desta pesquisa estão 

relacionadas com o fluxo dos RHCT, que leva à cooperação entre redes de conhecimento e 

usuários, essencial para a concepção do desenvolvimento de novos produtos e serviços das 

indústrias (Heitor et al., 2014; Chepurenko, 2014; Sambunjak and Marušić, 2011; Dobson and 

Hölttä, 2001; Velema, 2012; Jonkers and Tijssen, 2008; Veugelers, 2010; Niu, 2014). As 

MNCs, particularmente em mercados emergentes, aumentam sua vantagem competitiva 

através de expansão, criação de novas filiais e internacionalização (Farndale et al., 2010). O 

aumento do número de patentes depositadas pelos acadêmicos internacionais das áreas de 

STEM, que optam por trabalhar na indústria, contribuem com a inovação dos países de 

acolhimento e levam estes países a obter uma posição superior no ranking de inovação, um dos 

principais indicadores de inovação científica e tecnológica (Han et al., 2015).  
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As contribuições que este artigo observou para os governos foi a possibilidade para os países 

investirem no desenvolvimento científico-tecnológico, econômico e social, através da atração 

e retenção de cérebros. As instituições públicas que oferecem incentivos fiscais para a criação 

de parcerias entre universidades e indústrias também são beneficiadas pelo desenvolvimento 

de novas tecnologias, principalmente no caso dos países emergentes (Richardson and Mallon, 

2005; Chepurenko, 2014; Dulam and Franses, 2015; Han et al., 2015; Cheung and Xu, 2015; 

Han et al., 2015; Froese, 2012; Tung and Lazarova, 2006; Cerdin and Pargneux, 2014; 

Andresen et al., 2015; Froese, 2012; Tung and Lazarova, 2006; Le and Bodman, 2011).  

 

1.2 Segundo Artigo – Contribuições Acadêmicas, Gerenciais e Governamentais 

As principais contribuições do segundo artigo foram a análise de questões relacionadas com 

brain drain / brain gain, inovação e qualidade de vida. A preponderância da associação entre 

MAI e a infraestrutura para a inovação ou qualidade de vida incrementa as pesquisas que 

mostram indícios dessa associação e os reflexos positivos para os talentos acadêmicos e países 

hospedeiros (Cerdin et al., 2014; Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013). Essa 

relação é um importante requisito funcional, pois teria o poder de influenciar não somente a 

decisão dos acadêmicos, mas, também, as estratégias de atração dos países. Para os 

acadêmicos, espera-se que o resultado ajude a tomar a decisão que perpassa pela qualidade de 

vida (social, econômica e educacional) versus uma infraestrutura propicia para a pesquisa e 

inovação, que pode alavancar o conhecimento e a performance internacional (Cerdin et al., 

2014; Niu, 2014; Veugelers, 2010; Kato and Ando, 2013). Para os países, o resultado pode 

ajudar no direcionamento de investimentos, uma vez que, para Solimano (2009), Le and 

Bodman (2011) e Velema (2012), a mobilidade internacional de cérebros, brain drain / brain 

gain pode ser uma situação de ganho em termos de transferências de tecnologia e de ideias para 

países e universidades que investem no acolhimento de capital humano. 

A maior contribuição desse estudo foi verificar o peso para as publicações em journals de 

impacto e a quantidade de institutos de P&D na decisão de escolha por um país destino, seguido 

pela  qualidade de vida; que apesar de influenciar positivamente, tem menor peso conforme o 

modelo. Dessa forma, aspectos como reconhecimento e infraestrutura para o trabalho de 

pesquisa são fundamentais como atrativos do acadêmico. Isso quer dizer que concorda-se com 

os estudos que evocam economia (Dulam and Franses, 2015; Tessema et al., 2009), 

longevidade (Cerdin and Pargneux, 2014; Baruch et al., 2009) e educação (Lins, 2011; 

Sahlgren, 2014), porém contribuí-se ao mostrar que, primeiro na ordem de escolha, os fatores 
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de infraestrutura cientifico tecnológica (Tremblay, 2002; Ackers, 2005) são preponderantes; e, 

segundo, que embora, preponderantes não podem ser isolados, isto é, a qualidade de vida tem 

que estar presente. 

Nesse sentido, ao verificar a relevância de cada fator no momento de escolha por um país, há 

a possibilidade de alterar e melhor gerenciar processos que incentivem a sua atratividade. 

Um fator relevante ao se analisar as listas de publicações de grande impacto e de Institutos de 

P&D é a diversidade de modelos de atuação como, por exemplo: institutos públicos; institutos 

privados; mistos; publicações ligadas a grupos de pesquisas; publicações ligadas a 

universidades; publicações ligadas a setores econômicos. Assim sendo, o compromisso de 

melhoria de atratividade do país é de todo o espectro social dessa localidade, ou seja, uma união 

de esforços entre Setor Público, Setor Privado, Universidade, Organizações Não 

Governamentais.  

Outro catalisador decisivo é o Estado com suas políticas públicas, nesse sentido o investimento 

prioritário em educação pode ser fator decisivo para o aumento de atratividade do país, além 

de resultar em outros efeitos benéficos de longo prazo. No século XX, talvez o exemplo da 

Coréia do Sul é salutar. Os trabalhos de Dubeux (2012) e Miltons and Michelon (2008) 

evidenciam a importância nos investimentos em educação para o notório crescimento 

econômico sul-coreano no último século. O Estado sendo indutor do investimento em educação 

e em aliança estratégica com setores privados, como por exemplo de gigantes industriais sul-

coreanos como Samsung, LG e Hunday, têm o poder de alvancar a inovação e produtividade 

da nação. Assim, parcerias entre o Setor Público e Privado podem viabilizar o aumento de 

investimento em infraestrutura de pesquisa, possibilitando a criação, consolidação e expansão 

dos Institutos de Pesquisas e das Publicações científicas no país.  

 

1.3 Terceiro Artigo – Contribuições Acadêmicas, Gerenciais e Governamentais 

A principal contribuição acadêmica do terceiro artigo aponta para os resultados positivos do 

investimento público na formação acadêmica de quadros superiores no País. A esmagadora 

maioria dos inventores que integram a amostra concluíram o doutorado e realizaram um ou 

mais estágios pós-doutoral, majoritariamente fora do Brasil. Reveladoramente, em países 

desenvolvidos que reúnem reputadas universidades e que há décadas adotaram uma política de 

Estado voltada para a atração de talentos internacionais, particularmente oriundos da pesquisa 

aplicada. Apesar da exposição a experiências internacionais, esse grupo permanece trabalhando 

no País, em duas das mais prestigiosas universidades brasileiras. Essa constatação corrobora 
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conclusões divulgadas por Hoisl (2007). Para o autor, a geração de patentes é mais recorrente 

entre os inventores com elevado nível de formação. A participação em programas de MAI afeta 

a produtividade na medida em que é associada a um processo de busca e de troca de know how. 

O acesso a fontes externas de conhecimento pode influenciar positivamente a produtividade do 

inventor. 

Constata-se ainda que o investimento privado canalizado para o financiamento de projetos de 

pesquisa é proporcional a credibilidade despertada pelos acadêmicos altamente qualificados, 

que tanto a formação quanto a atuação profissional ocorrem em campos de conhecimento 

afeitos à pesquisa aplicada. Cientistas dispostos a investir parte de sua carreira em atividades 

profissionais desenvolvidas nas empresas são favorecidos com mais acesso a financiamento da 

indústria e isso repercute sobre a elevada capacidade de gerar patentes. Em parte, isso decorre 

da confiança e do capital social necessários à atividade comercial (Daellenbach and Davenport, 

2004). 

A contribuição de natureza gerencial está relacionada à reafirmação da relação virtuosa que é 

possível estabelecer entre governo, universidade e indústria. A formulação de políticas 

públicas consistentes pode favorecer a formação de quadros superiores em áreas consideradas 

estratégicas para o País, porque capazes de gerar conhecimento novo e contribuir para o 

incremento da competitividade do setor produtivo. Com isso, os resultados podem irradiar em 

diversas direções, a exemplo das esferas social e econômica. Dois exemplos ilustram o que se 

deseja chamar atenção – cientistas e empresários dividem o protagonismo na cena econômica 

estadunidense na medida em que contribuem para criar novas empresas, gerar postos de 

trabalho, além de promover inovação e competitividade. Conhecidamente, investigadores 

internacionais são responsáveis por mais de metade das patentes depositadas por empresas 

multinacionais com sede nos EUA. Razão pela qual se faz necessário redesenhar a atual política 

de imigração do país, particularmente em relação a doutorados nas áreas de STEM (Cheung 

and Xu, 2015; Poutvaara and Dreher, 2011; Tremblay, 2002). Cabe aprender com a política de 

repatriação de pesquisadores adotada pelo governo chinês – depois de construir sólida carreira 

acadêmica fora do país, os chineses com interesse em participar de programas de repatriação 

são favorecidos com incentivos fiscais, de moradia e de arranque ou financiamento da 

investigação, podendo reiniciar a sua carreira rapidamente, com a vantagem de contar com 

redes internacionais (Han et al., 2015).   

Dentre as contribuições governamentais estão as oportunidades para o crescimento dinâmico 

dos países tratadas no ciclo virtuoso da inovação desenvolvido por Gilder (2012). Para o autor 
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o conhecimento científico e técnico representa uma oportunidade para que o crescimento 

dinâmico gere investimentos, empregos, renda e consumo. Conforme Schwartzman (2002), o 

principal parceiro e usuário potencial dos conhecimentos gerados pela pesquisa, não é o setor 

privado, mas o público, o que requer novas formas de institucionalização da pesquisa assim 

como das agências de fomento afim de aumentar a utilidade social da pesquisa de qualidade. 

Nesta mesma linha, Matias-Pereira and Kruglianskas (2005), desenvolveram um trabalho a 

respeito da gestão da inovação no Brasil. Segundo os autores o Brasil é um país que produz 

“ciência de fronteira” ou limitada, que não consegue interagir com o setor produtivo. O 

resultado desta baixa incorporação é pouca competitividade tanto no mercado interno como 

externo. Torna-se assim necessária uma mudança institucional, econômica e principalmente 

cultural. Para isto servem instrumentos reguladores da relação entre a produção científica e 

tecnológica. A Coréia do Sul é um dos países mais bem sucedidos na gestão de políticas de 

inovação. O Ministério da Ciência e Tecnologia da Coréia consegue coordenar diversas áreas 

interdisciplinares e estratégicas articulando de forma equitativa ministérios e órgãos de maneira 

que a tripla hélice universidade – indústria – governo esteja estruturada perfeitamente.   

 

2. Limitações do Trabalho 

A limitação do primeiro artigo se deve ao fato de a consulta bibliográfica ter sido realizada em 

alguns periódicos. Ela poderia ser ampliada para mais journals ou até mesmo outros recortes 

de busca tal como países ou regiões.  

Apesar das contribuições apresentadas, o modelo do segundo artigo tem a limitação de verificar 

a quantidade de publicações de grande impacto e de Institutos por país, a partir do critério 

qualificador da SCImago. Pode acontecer que, um país tenha uma quantidade relevante dessas 

variáveis e as mesmas estarem classificadas entre as piores desse critério. O reconhecimento 

da SCImago já dá um parecer de qualidade para a publicação e o Instituto, mas, ainda assim, é 

importante salientar essa limitação.  

A limitação do terceiro artigo corresponde a consulta do material bibliográfico e documental 

ter sido feita apenas a partir de bases de dados primários do INPI e secundários das plataformas 

Lattes, Linkedin e FAPESP. Teria sido interessante fazer uma survey e entrevistas com os 

inventores, para estabelecer uma relação qualificada entre depósito de patentes, como indicador 

de inovação tecnológica, com MAI, educação e pesquisa aplicada.  
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3. Possíveis Desdobramentos da Pesquisa 

Esta tese desenvolve uma pesquisa a respeito das decisões de mobilidade internacional de 

pesquisadores e cientistas e como elas impactam nos países de origem e de destino. A partir 

deste trabalho, há uma clara necessidade de desenvolvimento de outras análises relacionadas 

com políticas, avaliando tanto os países de alta e baixa renda. Muito mais poderia ser estudado 

sobre a relação custo-eficácia das políticas de migração de retorno. Transformar um dreno de 

pesquisadores e cientistas em um ganho é fundamental para diversificar as economias e colocar 

os países em desenvolvimento no caminho do crescimento sustentável. Tendo em mente as 

muitas vantagens oferecidas pela MAI, tanto a nível pessoal quanto para seus países de origem 

e destino, esse tipo de mobilidade merece um encorajamento adicional. A introdução de 

salvaguardas para ter uma boa taxa de retorno capitalizando em estudos no exterior para 

transferir tecnologia e know-how nos países remetentes. Por exemplo, a disponibilização de um 

maior número de bolsas condicionais na devolução minimizaria o risco de os países investirem 

na educação de um estudante em benefício de outro país. Outra alternativa poderia ser fornecer 

aos estudantes que não retornam incentivos para investir e manter vínculos com seu país de 

origem. Uma maior coordenação e cooperação entre os países de origem e destino dos 

estudantes aparece como uma maneira promissora de compartilhar as vantagens ligadas à MAI 

de forma justa.  

Considerando que a MAI tem aumentado graças a internacionalização da educação superior, 

meios de comunicação mais acessíveis, avanço de ferramentas de pesquisas on-line das bases 

de dados, acesso a trabalhos pela tecnologia da informatica de comunicação e redes sociais, a 

mobilidade fica sendo muito mais acessível não apenas aos acadêmicos mas também aos 

trabalhadores de empresas e pessoas que desejam emigrar para outros países por motivos 

profissionais ou pessoais. Uma possibilidade de desdobramento desta pesquisa seria estudar 

esta questão para países desenvolvidos e em desenvolvimento uma vez que o processo de 

inovação é induzido pelo poder público, para verificar se as variáveis, proxies de inovação, se 

mantêm as mesmas ou surgem novas variáveis.  

O estudo realizado ampliou o horizonte para futuras pesquisas sobre fatores de decisão que 

influenciam a atratividade de um país para pesquisadores internacionais. Um ponto a ser 

explorado é a já citada ordem de classificação das publicações e dos Institutos, ou seja, verificar 

o peso que países com quantidade relevante de publicações e Institutos de P&D classificados 

em melhor posição no critério da SCImago, sejam mais atrativos que outros. Além disso, pode-

se explorar outras variáveis, proxies de inovação, e de IDH; um exemplo, seria utilizar o 
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número de patentes internacionais registradas por um país (http://www.wipo.int/) em um 

determinado ano como fator de atratividade. Dessa forma, seria possível investigar novos 

fatores de atratividade e por conseqüência contribuir para os processos de gestão do capital 

humano e sua influência na sustentabilidade econômica desse país. 

Considerando que grandes empresas brasileiras têm se internacionalizado, buscando atingir a 

excelência no processo e resultados por meio da adoção de boas práticas de gestão e do 

investimento em inovação, outra possibilidade de desdobramento desta pesquisa seria replicar 

a investigação entre as empresas mais produtivas em número de patentes depositadas. Seriam 

exemplos de empresas que integrariam a amostra: Whirpool SA, Petrobrás SA, Samsung 

Eletrônica da Amazônia Ltda, Mahle Metal Leve SA, Vale SA, Randon SA Implementos e 

Participações, Renata de Assis Ramos, Robert Bosch Limitada, Embraer SA, Embrapa, Marco 

Polo SA. 
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APÊNDICES 

 

Capítulo Dois  

International Mobility of Academics: Brain Drain / Brain Gain 

List of Countries Included in this Study                                                                                                                                                                         

Country OECD Country Country OECD Country 

Australia Yes Bosnia/Herzeg. No 

Austria Yes Brazil No 

Belgium Yes Bulgaria No 

Chile Yes China No 

Czech Rep. 
Yes 

China, Hong 

Kong No 

Finland Yes Croatia No 

France Yes Cyprus No 

Germany Yes Ghana No 

Hungary Yes India No 

Iceland Yes Iran No 

Ireland Yes Latvia No 

Italy Yes Lithuania No 

Japan Yes Malaysia No 

Netherlands Yes Malta No 

New Zealand Yes Oman No 

Norway Yes Rep. of Moldova No 

Poland Yes Romania No 

Rep. of Korea 
Yes 

Serbia 

Montenegro No 

Slovakia Yes Singapore No 

Slovenia Yes South Africa No 

Spain Yes Sri Lanka No 

Sweden 
Yes 

TFYR 

Macedonia No 

Switzerland Yes Thailand No 

Turkey Yes Tunisia No 

United 

Kingdom 
Yes 

Ukraine No 

USA Yes     

 


