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RESUMO 

TOMELIN, Janete von Zeschau. Framework para apoio à tomada de decisão na 
aquisição de equipamentos industriais garantindo transferência de 
conhecimento e tecnologia. 2018. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. 

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver um framework de apoio à tomada de 
decisão buscando excelência em desempenho na transferência de conhecimento e 
tecnologia quando da aquisição de novos equipamentos pelo setor industrial.  A 
metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, de natureza aplicada, abordagem 
qualitativa, descritiva quanto aos objetivos e bibliográfica documental.  Para se 
orientar em momentos de tomada de decisão, a indústria tem a necessidade de 
ferramentas que apontem caminhos a serem seguidos baseados em sucessos 
prévios, variáveis referenciadas teoricamente, assim como alertas para desvios e 
barreiras. Desta forma a pesquisa definiu dimensões e variáveis que precisam ser 
consideradas no momento da tomada de decisão de aquisição de equipamentos 
industriais, desenvolveu um framework e um checklist de apoio à decisão composto 
de 25 questionamentos a serem respondidos antes da tomada de decisão, que 
resultam no Octógono da Transferência de Conhecimento e Tecnologia Industrial.  
Essa ferramenta poderá ser aplicada juntamente com a elaboração de orçamento, 
visando esclarecer o maior número de dúvidas sobre o equipamento, assim como 
poderá ser utilizada por provedores de equipamentos para fornecer aos receptores as 
informações importantes para uma transferência de conhecimento e tecnologia bem 
sucedida. 

Palavras-chave: Transferência de conhecimento e tecnologia. Setor industrial. 
Octógono da transferência de tecnologia. Framework. Apoio à tomada de decisão. 

 

 

 



ABSTRACT 

TOMELIN, Janete von Zeschau. Framework to support the decision making 
process on new equipment acquisition ensuring knowledge and technology 
transfer. 2018. 75 p. Dissertation (Master Degree in Industrial Engineering) - Federal 
University of Technology - Paraná, Ponta Grossa, 2018.  

This research aimed to develop a framework to support the search for excellence on 
Knowledge and Technology Transfer on new equipment acquisition by the industrial 
sector. The methodology is a bibliographic research, applied from nature, a qualitative 
approach, with descriptive objectives and bibliographic documentary. To be guided on 
the decision-making situations, industries need a tool which points to successive paths 
based on previous successes, variables theoretically referenced, as well as alerts for 
deviations and barriers. This way this study defined dimensions and variables which 
need to be considered at the decision making moment of the industrial equipment 
acquisition.  The tool is a framework and questioner composed by 25 questions to be 
answered before making the decision that results on the Knowledge and Technology 
Transfer Octagon for the industrial sector. The Knowledge and Technology Transfer 
Octagon can be applied together with budgeting to clarify the largest number of doubts 
about the equipment, as well as to be used by equipment suppliers to provide the 
recipients with information that are important for a successful Knowledge/Technology 
Transfer.  

Keywords: Knowledge and Technology Transfer. Industrial sector. Technology 
transfer octagon. Framework. Decision making support.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A tecnologia está presente nos diversos segmentos econômicos da 

sociedade e diariamente são realizadas transações onde há a transferência de 

produtos, assim como transferência de conhecimento e tecnologia.  

De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) a 

transferência de tecnologia pode acontecer de diversas formas ou por meio de 

diversos mecanismos: licença e cessão para exploração de patente e desenho 

industrial; licença e cessão para uso de marca; franquia; fornecimento de tecnologia; 

e serviços de assistência técnica e científica. O processo pode ter caráter econômico 

ou não, ampliando a inovação da organização receptora (INPI, 2017).  O fornecimento 

de tecnologia ocorre quando uma empresa faz a aquisição de um equipamento que 

produzirá bens de consumo.  Nesse processo, a empresa espera que haja também 

transferência de conhecimento e tecnologia . Porém, há casos em que um produto, 

processo ou conhecimento é comprado pela indústria, mas não é tecnologicamente 

transferido.   

Seja a aquisição de uma simples peça ou de um sistema inteiro, a aquisição 

de novos equipamentos é importante para que a indústria fabrique produtos cada vez 

mais avançados tecnologicamente.  Quando há repasse do conhecimento e da 

tecnologia pelo fornecedor ao comprador até plena operação do equipamento, tem-se 

transferência de tecnologia (LEE et al., 2009).  

De acordo com Gibson e Smilor (1991), reforçado por Bozeman (2000), há 

transferência de tecnologia com o mover da tecnologia e do conhecimento, de um 

lugar para outro, com propósito. 

Tornar a interação entre receptor e provedor de tecnologia em uma relação 

de sucesso é um grande desafio. A diferença entre o sucesso e o insucesso de um 

processo pode ser uma linha muito tênue, mas de grande importância, assim buscar 

o sucesso das relações de transferência de tecnologia deve ser priorizado. A atividade 

de transferência de tecnologia é importantíssima em uma organização, mas muitas 

vezes não é vista como tal (BOZEMAN, 2015). 

Na transferência de conhecimento e tecnologia  é importante compreender os 

papéis dos envolvidos.  Existe o transferidor e o receptor da tecnologia, o transferidor 

está normalmente inclinado à parte do conhecimento, ou seja, está envolvido com a 
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documentação, diagramas, demonstração do processo, amostras, matéria-prima e 

treinamento. Já o receptor está envolvido com o porquê do conhecimento, o 

entendimento das fórmulas, dos princípios de funcionamento assim como a 

disseminação do aprendizado sobre o equipamento transferido (KUNDU et al., 2015). 

Para Heinzl (2013) a transferência de tecnologia bem sucedida não termina 

com a entrega da tecnologia para a indústria, mas requer a utilização bem sucedida 

da tecnologia em novos produtos, processos ou mudanças organizacionais.  

Quando a transferência de tecnologia ocorre de forma eficaz pode permitir 

para a empresa melhor produtividade, eficiência e adaptabilidade em sua missão, 

expansão internacional e vantagem competitiva sustentável (LEE et al., 2009; 

LANDRY et al., 2013). 

Transferência e absorção de tecnologia fazem parte do processo de 

relacionamento entre as empresas. A transferência de tecnologia é muito debatida, 

porém poucos estudos apontam para uma estrutura de transferência de tecnologia e 

quais fatores devem ser considerados na implementação do processo para a indústria. 

A transferência de tecnologia normalmente envolve duas organizações, e deve ser 

unidirecional e ter reciprocidade (BATTISTELLA et al., 2015).  

A fim de garantir que as indústrias, ao adquirirem um equipamento, possam 

estar também garantindo um processo de transferência de conhecimento e tecnologia  

de sucesso, propôs-se esse estudo.   

Em um processo de transferência de tecnologia, o objeto fica atrelado ao 

entendimento do conhecimento, a capacidade de absorção (HEIDEN et al., 2016) e 

espontaneidade do compartilhamento. Sendo assim, para essa pesquisa o conceito a 

ser adotado é o qual determina que a transferência de conhecimento e tecnologia  

para o segmento industrial ocorre quando uma indústria adquire um equipamento e 

este é plenamente instalado, opera em sua totalidade, com a equipe treinada para 

operação e manutenção. 

Desta forma a seguinte problemática foi formulada: Quais são as variáveis 

que precisam ser consideradas no momento da tomada de decisão de aquisição 

de novos equipamentos pelo setor industrial?  
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um framework de apoio à tomada de decisão buscando 

excelência em performance na transferência de conhecimento e tecnologia  quando 

da aquisição de novos equipamentos pelo setor industrial.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

O desenvolvimento deste projeto envolve as seguintes etapas:  

a) Identificar as variáveis que interferem no processo de transferência de 

conhecimento e tecnologia  quando da aquisição de novo equipamento 

pelo setor industrial. 

b) Levantar quais são os principais desafios encontrados pelas indústrias 

para a transferência de conhecimento e tecnologia. 

c) Elencar questionamentos aplicáveis à tomada de decisão quando a 

indústria faz aquisição de equipamentos industriais. 

d) Propor framework de apoio à tomada de decisão para transferência de 

tecnologia de novos equipamentos. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos as empresas têm enfrentado ambientes cada vez mais 

turbulentos e complexos.  O sucesso no processo de transferência de conhecimento 

e tecnologia  de um equipamento industrial é evidenciado por um equipamento capaz 

de rodar em plena capacidade de produção, com operadores plenamente treinados 

capazes de realizar a operação e manutenção do equipamento (BOZEMAN, 2015; 

GÜNSEL, 2015; LEE et al., 2009; DINMOHAMMADI, 2017). 

Quando uma empresa está negociando a aquisição de um equipamento, seja 

ele para ampliar sua capacidade produtiva ou a implantação de uma nova linha de 

produção, é necessário observar diversas dimensões para assegurar a transferência 
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de tecnologia/conhecimento. A falta de conhecimento, de mão de obra especializada, 

falta de cálculo do investimento total e até falta de infraestrutura podem gerar uma 

incapacidade de operação do equipamento adquirido.  

A indústria tem a necessidade de ferramentas que apontem caminhos a serem 

seguidos baseados em sucessos prévios, variáveis referenciadas teoricamente, assim 

como alertas para desvios e barreiras. O framework para apoio à tomada de decisão 

na transferência de conhecimento e tecnologia  visa orientar as indústrias a uma maior 

assertividade destas em seus processos de tomada de decisão na aquisição de 

equipamentos. 

Foram encontrados na literatura, frameworks e modelos de apoio à 

transferência de tecnologia/conhecimento, porém nenhum deles qualificando eixos e 

dimensão de base para apoio à tomada de decisão e nenhum deles com foco 

específico para o segmento industrial. 

Os resultados deste estudo devem fornecer uma base de referência para as 

empresas que fazem aquisição de equipamentos industriais, onde poderão se orientar 

visando à transferência da tecnologia e conhecimento com sucesso, tendo a equipe 

capaz de operar e realizar manutenção no equipamento. Assim como fornecedores 

de equipamentos industriais poderão se referenciar no framework para realizar a 

capacitação do comprador. 

Processos eficazes geram empresas mais lucrativas que por sua vez geram 

renda para a sociedade através de mais empregos e desenvolvimento econômico 

local e nacional. 
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2 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

2.1 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA 

Pesquisadores e empreendedores buscam referências na literatura para a 

transferência de tecnologia/conhecimento. Entre os estudos acadêmicos que 

examinam dados relativos ao sucesso da transferência de tecnologia/conhecimento, 

a maioria se concentra na transferência de conhecimento e tecnologia das 

universidades e geração de patentes, sendo que o ponto de vista industrial é diferente 

deste.  

O termo transferência de tecnologia é utilizado na literatura das mais diversas 

formas e sentidos, tendo um amplo significado e aplicabilidade (GAIA et al., 2017). 

Transferência de tecnologia é o movimento de tecnologia de um local para outro com 

um propósito (GIBSON; SMILOR, 1991), e/ou o mover da tecnologia de 

desenvolvedores ou fornecedores para aqueles que a precisam (OH et al., 2016).  É 

o processo de transferência de habilidades, conhecimento, tecnologias, métodos de 

fabricação e instalações (YAMANE et al., 2015).  

Muitas empresas consideram o processo de aquisição de equipamentos 

distinto do processo de transferência de tecnologia/conhecimento. Com isso as 

empresas acabam gerando um problema para elas mesmas, tornando o processo de 

aquisição de equipamentos um processo complexo que gera conflitos que podem 

impossibilitar a utilização completa do equipamento. 

Transferência de tecnologia é a integração de qualquer ferramenta ou técnica, 

qualquer processo ou produto, equipamento físico ou maneira de processar. Desta 

forma tecnologia pode ser um produto físico, ou um conhecimento técnico, os quais 

permitem a uma empresa alcançar determinados objetivos. Tecnologia pode ser um 

equipamento, um processo, o código de um software, manual,  documento, 

procedimento operacional, equipamento eletrônico, uma patente, uma técnica ou até 

mesmo uma pessoa (GÜNSEL, 2015; Lee et al., 2009; GOTHAM et al., 2011). 

A transferência de tecnologia não tem ocorrido somente nos moldes normais 

de contratos, patentes e licenciamentos, mas devido à necessidade urgente e 

constante, a transferência de tecnologia tem ocorrido de forma muito mais rápida e 
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nova através da efetiva transferência de conhecimento, comunicação e 

compartilhamento de informações (GÜNSEL, 2015). 

A transferência de tecnologia não é um processo estático, é um processo 

dinâmico e em constante evolução (KUNDU et al., 2015). 

Diferentes características entre empresas, regiões e países fazem com que 

não baste simplesmente prospectar uma tecnologia comercialmente e trazê-la para o 

uso; é necessário se realizar a transferência desta tecnologia e conhecimento. Sendo 

que esta passa por um processo de interação entre o transferidor e o receptor da 

tecnologia, além do equipamento em si, a transferência envolve muitas vezes 

adaptação do equipamento para a região de uso, transferência de conhecimento, 

experiências, compartilhamento de rotinas e procedimentos. A aquisição de uma 

tecnologia ou propriedade intelectual não garante o seu sucesso. Os impactos da 

transferência de tecnologia podem ser entendidos pelo ângulo dos agentes, do 

mecanismo e da tecnologia. A articulação entre todas as etapas impacta diretamente 

o processo de transferência (BOZEMAN, 2015; GÜNSEL, 2015; LEE et al., 2009).  

Mohamed (2012) definiu em seu estudo que transferência de tecnologia 

ocorre quando alguma forma de conhecimento, material ou equipamento é transferido 

de uma parte, como de uma pessoa ou organização para outra parte, e esta se 

estrutura para recebê-lo. 

De acordo com o “Manual de Transferência de Tecnologias Ecoeficientes” 

elaborado pelo Instituto Euvaldo Lodi (2011) a tecnologia pode ser obtida de duas 

formas: através da pesquisa e desenvolvimento da solução buscada, atividade esta 

que pode ser realizada pela própria empresa ou universidade individualmente ou 

através de parcerias; a segunda forma é aquisição comercial de uma solução ou do 

que chamamos de transferência de tecnologia.  Ideia reforçada por Asghari e 

Rakhshanikia (2013), que consideram o processo de compra e venda direta como um 

dos métodos de transferência de tecnologia.   

Transferência de conhecimento e tecnologia é o fluir da tecnologia de um lugar 

para o outro, este processo pode ocorrer de uma organização para outra de uma 

universidade para uma empresa ou de um país para outro. Enquanto a parte de 

hardware é considerada como a força motriz da transferência de tecnologia, a parte 

de conhecimento a ser transferida não pode ser ignorada. Isto torna a transferência 

de conhecimento e tecnologia um caminho de duas mãos, ou seja, um processo de 



17 

comunicação (GÜNSEL, 2015). Sendo ainda um processo que envolve documentos, 

instruções e treinamento de especialistas. (ASGHARI; RAKHSHANIKIA, 2013). 

Através do exposto confirma-se o conceito adotado nesse estudo de que a 

transferência de conhecimento e tecnologia é o processo pelo qual equipamentos, 

conhecimentos, habilidades e soluções industriais são transferidos, por meio de 

contrato ou não, de uma empresa ou organização a outra, tendo garantido seu pleno 

funcionamento com operadores capacitados para operação e manutenção.  

2.2 DESAFIOS DA INDÚSTRIA NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS 

As tecnologias estão mudando rapidamente e o ciclo de vida dos produtos 

diminuindo, com isto as empresas precisam se reinventar constantemente visando 

garantir sua competitividade e este processo passa pela aquisição de novos 

equipamentos (LEE et al., 2009).  

Estudos têm demonstrado a importância da busca de tecnologia fora da 

empresa para o crescimento da produtividade desta (GÜNSEL, 2015). Dentro desta 

busca por novos equipamentos as indústrias enfrentam diversos desafios.   

Asghari e Rakhshanikia, (2013) apontam algumas dificuldades como: falta de 

especialistas, falta de recursos monetários, acesso ao crédito, falta de estudo para o 

treinamento dos técnicos que serão envolvidos no processo e operarão o 

equipamento como desafios para a transferência de tecnologia.  A estratégia de 

treinamento técnico é de grande importância, impactando na aceitação, 

implementação e adaptação da tecnologia (DINMOHAMMADI, 2017). 

Para Bozeman (2015) o início do processo de transferência de tecnologia é 

extremamente importante, é nesta etapa que nasce a atenção para fornecer uma 

justificativa para o domínio esperado da tecnologia, assim é nesta etapa que os 

objetivos são definidos e a direção é traçada.   

Quando um projeto é iniciado e precisa ser paralisado por falta de recursos 

financeiros acaba gerando grandes problemas. Questões financeiras afetam a 

transferência de tecnologia por falta de conhecimento e informação.  Muitas vezes o 

comprador não observou ou não foi informado das necessidades que o projeto teria.  

Esses problemas financeiros são mais evidentes em países em desenvolvimento ou 

com empresas com pouco poder aquisitivo onde uma pequena falta de poder 
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financeiro pode interromper um projeto no meio da implantação (SWINNEN; 

KUIJPERS, 2017). 

A relação com outras empresas também impacta na absorção da tecnologia, 

assim como na disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica 

(DINMOHAMMADI, 2017), pois caso estes serviços estejam disponíveis no mercado 

é preciso conhecer e ter acesso ao mesmo.  

Quando uma empresa pretende instalar um novo equipamento é provável que 

ela precise ajustar sua infraestrutura para receber este equipamento, ou seja, 

precisará de piso, fornecimento de ponto de energia e água, outros equipamentos 

auxiliares. A ausência desta estrutura normalmente inviabiliza a instalação do 

equipamento adquirido. Para Lee et al., (2009) é necessário que o provedor mova a 

estrutura do receptor da tecnologia de forma que esta esteja adequada. Isto não 

significa que o provedor será o responsável pela obra, mas que fornecerá as 

informações para tal ajuste. 

 A incapacidade de produção também está muitas vezes associada à falta de 

matéria-prima na quantidade ou qualidade requerida pelo equipamento. 

Muitos dos desafios que as indústrias enfrentam na aquisição de tecnologia é 

que os usuários não são advertidos dos requisitos da tecnologia. Além dos requisitos 

técnicos, requisitos administrativos ou de gerenciamento também devem ser 

informados ao comprador da tecnologia (SWINNEN; KUIJPERS, 2017). A falta de 

envolvimento de empresas especializadas em planejamento e engenharia pode 

impactar no insucesso (ASGHARI; RAKHSHANIKIA, 2013). 

Os gestores das empresas envolvidas na transferência de tecnologia devem 

assegurar que toda documentação está preparada para o trabalho entre os times. A 

falta de formalização dos procedimentos geralmente deixa lacunas (GÜNSEL, 2015). 

Uma percepção incorreta, limitada ou muito estreita a respeito da tecnologia 

a ser transferida pode resultar simplesmente em equipamentos sem aplicabilidade, 

desenhos e projetos inúteis. A experiência tecnológica geralmente é composta de 

habilidades, conhecimento e experiência na indústria o que faz com que a empresa 

consiga se adaptar e adaptar a tecnologia para sua realidade (ASGHARI; 

RAKHSHANIKIA, 2013).  

Conseguir ter uma visão e uma análise de todos os detalhes envolvidos na 

transferência de tecnologia é quase impossível, mas levantar o máximo de 
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questionamento e possibilidades para assegurar o sucesso do projeto é uma 

obrigação.  

2.3 SUCESSO NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA 

Existem equipamentos mais fáceis de terem o conhecimento e a tecnologia 

transferidos e equipamentos mais complexos, este processo dependerá da 

capacidade de absorção e transferência de conhecimento e tecnologia das empresa 

envolvidas. Existem tecnologias mais fáceis de serem assimiladas e existem 

empresas e pessoas com maior capacidade de assimilação. Essa complexidade se 

difere de empresa para empresa assim como de tecnologia para a tecnologia. Quanto 

mais flui a troca de informações entre os agentes, mais eficiente será a transferência 

da tecnologia e mais competitivo será o resultado (SWINNEN; KUIJPERS, 2017; LEE 

et al., 2009).  

Quando um equipamento é capaz de rodar com sua totalidade de capacidade 

de produção e seus operadores estão plenamente treinados, o processo de 

transferência de conhecimento e tecnologia foi realizado. A transferência de 

tecnologia muitas vezes não é eficiente devido à forma como essa transferência ocorre 

pois pode acabar acontecendo de forma incompleta. Quando há falha na transferência 

de conhecimento e tecnologia essa falha não afeta apenas a empresa que está 

adquirindo a tecnologia, mas toda a cadeia de valor envolvida direta ou indiretamente 

na tecnologia (SWINNEN; KUIJPERS, 2017). 

Para Asghari e Rakhshanikia (2013) o sucesso na transferência de tecnologia 

para países em desenvolvimento vem da utilização da experiência de alguns países 

industriais e industrializados, porém somente isso não é o suficiente para que o 

processo na indústria flua bem pois pequenos detalhes podem colocar um projeto 

inteiro em ruína. O risco nesse caso está diretamente associado à comunicação 

(GÜNSEL, 2015), ou seja, quando algum detalhe não é comunicado para o adquirente 

da tecnologia este pode importar ou encomendar um equipamento e nunca conseguir 

instalá-lo devido à falta de infraestrutura, recursos ou outros fatores. 

São fatores de sucesso o comprometimento por parte do fornecedor e do 

comprador, a comunicação e interação entre ambos, assim como o movimento 

colaborativo para fazer o equipamento funcionar em sua totalidade (LEE et al., 2009).  
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O sucesso da transferência de tecnologia envolve múltiplos critérios dentre 

eles: confirmação de transferência, impacto no mercado, desenvolvimento econômico, 

vantagem política, custo de oportunidade, desenvolvimento de capital humano 

científico e técnico (BOZEMAN, 2015). 

Do ponto de vista industrial, o sucesso é tipicamente medido pelos resultados, 

através das receitas de produtos e/ou direitos de propriedade intelectual. Pelo menos 

para se tornar um sucesso comercial, os resultados da pesquisa não só precisam ser 

transferido de uma organização de pesquisa para uma organização industrial, mas 

também deve ser aplicado (PUNTER et al., 2003).  

A transferência de tecnologia é considerada sustentável quando a sua 

aplicação não mais depende das pessoas que a introduziram originalmente (PUNTER 

et al., 2003). Sucesso da transferência de tecnologia ocorre quando um problema 

percebido é atendido tecnicamente por uma solução, dentro de um intervalo de tempo 

apropriado, existindo um compromisso de ambos, do produtor e consumidor.  

O envolvimento das pessoas certas e também dos relacionamentos certos 

com instituições e governos impacta na transferência de tecnologia (GROHMANN et 

al., 2016). 

A necessidade de treinamento através de workshops e também o treinamento 

on the job é necessário para que haja realmente absorção das habilidades 

necessárias para operação do equipamento ou execução do projeto. (ASGHARI E 

RAKHSHANIKIA 2013; HEIDEN, 2016). 

Importante observar que a transferência de tecnologia deve ocorrer a um 

preço justo e para que esse preço justo ocorra diversos procedimentos devem ser 

seguidos dependendo de empresa para empresa e tecnologia para a tecnologia 

(ASGHARI; RAKHSHANIKIA, 2013). 

A capacidade absortiva compreende a aquisição, a assimilação ou 

transformação e, subsequentemente, a exploração do conhecimento científico que 

conduz a uma vantagem competitiva do ponto de vista de uma empresa (HEINZL, 

2013).  

A clara definição da estratégia organizacional é mencionada como fator de 

sucesso por diversos autores, inclusive a percepção da tecnologia e do conhecimento 

é influenciada pela estratégia. As necessidades ambientais também devem ser 

consideradas (HEIDEN, 2016). Os detalhes da negociação precisam estar claramente 

definidos em contratos (SWINNEN; KUIJPERS, 2017).   
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São fatores determinantes de sucesso a capacidade de gerenciamento da 

transferência de tecnologia (HEIDEN, 2016) e a capacidade de liderar a transferência 

de tecnologia de acordo com o tamanho de cada projeto (MOHAMED, 2012). 

2.4 DIMENSÕES DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E 
TECNOLOGIA NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS 

São denominadas por Bozeman, (2015) cinco categorias de transferência de 

tecnologia identificadas como determinantes de eficiência. Estas dimensões não são 

totalmente exaustivas, mas são amplas o suficiente para incluir a maioria das variáveis 

examinadas em estudos e atividades de transferência de tecnologia.  

1- Características do agente de transferência 

2- Características do meio de transferência 

3- Características do objeto de transferência 

4- Ambiente de demanda 

5- Características do destinatário da transferência 

No entanto, existem muitos outros fatores sobre os quais o agente de 

transferência de tecnologia não tem controle, particularmente a capacidade das 

empresas de desenvolver efetivamente a tecnologia do mercado, ou a capacidade das 

empresas de gerenciar produtos uma vez que eles foram trazidos para o mercado 

(BOZEMAN, 2015). 

O ciclo completo da transferência de conhecimento e tecnologia poderia ser 

considerado como seleção, aprendizagem, utilização, localização e criatividade em 

relação à tecnologia (ASGHARI; RAKHSHANIKIA, 2013). 

Durante o processo algumas perguntas precisam ser respondidas pelo 

receptor e pelo transferidor da tecnologia: 

Qual tecnologia deve ser transferida? 

Quais recursos nacionais devem ser alocados para a tecnologia em 

específico? 

Qual a origem da tecnologia? 

O que ocorrerá com a transferência de tecnologia no futuro? 

Porque precisamos da tecnologia?  
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Esses questionamentos foram feitos inicialmente para a tecnologia a ser 

transferida na indústria de petróleo, porém podem ser utilizados para diversos 

segmentos industriais (ASGHARI; RAKHSHANIKIA, 2013). 

Para Smart (2016), quando falamos de transferência de tecnologia não 

podemos nos limitar aquilo que estabelecemos como limite para nós mesmos porque 

não necessariamente essas são as bordas limitadoras.  O que não consideramos e 

não estabelecemos como parte do processo, do mecanismo ou da motivação pode 

impactar tão fortemente que inviabiliza o processo. Pesquisadores têm focado em seis 

elementos de transferência: 

1- Atores e setores envolvidos 

2- Tecnologias específicas envolvidas 

3- Procedimentos adotados 

4- Motivações para transferência 

5- Eficiência de transferência 

6- Determinantes, ou seja, fatores que garantem ou impedem o sucesso 

da transferência. 

Considerando o mercado, tanto de projeto quanto de manutenção de turbinas 

eólicas, Dinmohammadi (2017) define quatro critérios com nove subcritérios, levando 

em consideração o ponto de vista de investidores, fabricantes de turbinas e 

operadores de parques eólicos. 

• Critério econômico: que envolve o custo da transferência da 

tecnologia, o tempo, a resiliência com sanções econômicas e mercado 

para a tecnologia. 

• Critério social: aceitação social e empreendedorismo. 

• Critério técnico: melhoria do conhecimento e integração com 

tecnologia doméstica. 

• Critério ambiental: redução dos impactos ambientais. 

Lee (2009), por sua vez, analisou através de estudo de caso junto às 

indústrias de alta tecnologia, chegando a cinco dimensões que devem ser 

consideradas quando a empresa faz aquisição de novos equipamentos.  As cinco 

dimensões apontadas são:  

• Nível de serviço: Treinamento de operação e manutenção, manual de 

operação e serviço de suporte tecnológico, serviço de comunicação e 
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consulta, serviço de fornecimento de peças, serviço de reparo e atitude 

e qualidade do serviço. 

• Gestão e execução: Condição financeira do fornecedor, elaboração 

de termos de contrato, implementação de termos contratuais, entrega 

e instalação, transporte e instalação, marca, participação de mercado 

e posição geográfica do fornecedor. 

• Tecnologia de produção: Compatibilidade e integração de 

equipamentos, manutenção preventiva, avanço na capacidade 

produtiva, layout e arranjo das instalações, teste do equipamento e 

tecnologia avançada de processo. 

• Custos: Custos de aquisição, custos de manutenção, custo de 

treinamento e consultoria e custos de instalação. 

• Qualidade do equipamento: Estabilidade do equipamento, segurança 

do equipamento, facilidade de operação do equipamento, automação 

do equipamento, design ambiental do equipamento, equipamento de 

poluição reduzida e qualidade do produto produzida. 

Heinzl (2013) identificou os fatores que afetam a performance da transferência 

de tecnologia sendo eles: missão e estratégia; infraestrutura e recursos; capital 

humano, tecnológico e científico; projeto organizacional de pesquisa; demanda 

industrial; capacidade de utilização; modalidades de transação; condições de 

framework. 

De acordo com Calcagnini e Favaretto (2016) para que o sucesso seja 

alcançado a transferência de tecnologia deve ocorrer de forma satisfatória em todas 

as dimensões, sendo elas: recursos humanos, excelente sistemas de pesquisa, apoio 

financeiro, investimentos firmes, relacionamentos empreendedores, ativos 

intelectuais, inovação, efeitos econômicos. 

Denominadas pelos diversos autores como: fatores, categorias, critérios e 

dimensões da transferência de tecnologia, para este estudo será adotada a 

nomenclatura de dimensão.  



24 

2.5 OCTÓGONO DA INOVAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  

Há na literatura dois octógonos amplamente utilizados em suas propostas de 

aplicação, sendo o Octógono da Inovação (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009) o qual 

traz oito dimensões utilizadas para diagnosticar e direcionar a inovação dentro das 

empresas, e o Octógono da Transferência de Tecnologia (GAIA et al., 2017)  que 

avalia a performance dos TTOs, o qual também possui oito dimensões similares ao 

anterior. 

Os pesquisadores Scherer e Carlomagno (2009) criaram a ferramenta 

denominada Octógono da Inovação, a qual diagnostica o grau de inovação das 

empresas. Estruturado em função de oito dimensões ele apresenta os principais 

pontos a serem administrados para o sucesso da gestão da inovação. Estas 

dimensões englobam desde a estratégia da inovação até o processo de 

transformação de ideias em resultados, conforme Figura 1.  

Figura 1: Octógono da Inovação 

 
Fonte: Scherer e Carlomagno, (2009) 
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Quanto melhor for o desempenho da empresa nos eixos do octógono, melhor 

será o retorno do investimento nas iniciativas inovadoras. Como a empresa irá 

trabalhar cada uma dessas dimensões depende da cultura, estratégia e objetivos da 

mesma. As oito dimensões que formam o octógono da inovação são: 

• Estratégia: trata de qual o papel da inovação na estratégia da empresa 

e a definição de onde ela quer inovar.  

• Liderança: trata a sensibilização, avaliação e apoio que as lideranças 

da organização dão para a inovação. 

• Estrutura: a estrutura organizacional deve estar adequada de forma 

centralizada ou descentralizada para inovar e gerir a inovação. 

• Pessoas: precisam estar preparadas e adequadamente estimuladas 

para inovar. 

• Cultura: precisa estimular a inovação e impacta diretamente na 

capacidade inovadora. 

• Processo: trata da forma como a empresa gera novas ideias, como as 

avalia, experimenta e seleciona quais investir.  

• Funding: trata dos recursos financeiros necessários para financiar os 

projetos inovadores.  

• Relacionamentos: trata de como a empresa utiliza seus parceiros, 

clientes e concorrentes na geração e refinamento de ideias com 

potencial inovador. 

O octógono da inovação é amplamente utilizado pelo meio empresarial e 

acadêmico. O octógono da Inovação é uma das ferramentas que auxilia tanto o 

diagnóstico das práticas de inovação quanto o desenho das políticas de gestão da 

empresa. 

Tendo octógono de inovação como base, Gaia et al., (2017) desenvolveram o 

Octógono da Transferência de Tecnologia o qual foca em uma gama de variáveis e 

na importância de cada uma delas. Tendo como conceito que transferência de 

tecnologia é o processo de mover conhecimento com um propósito.   

O trabalho desenvolvido por Gaia et al., (2017) visa a avaliação da 

performance dos Tecnology Transfer Offices (TTOs).  Foram conduzidos estudos 

sobre o desempenho desses TTOs, discutindo as variáveis propostas pelo modelo, 

trazendo como resultado uma visão das forças e fraquezas das instituições avaliadas.  
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O octógono da transferência de tecnologia considera oito dimensões para 

avaliação de desempenho deste processo, de mover conhecimento e tecnologia 

(Figura 3). O octógono de transferência de tecnologia é um processo 

multidimensional, aponta os pontos fortes e fracos, assim como pode apontar a 

desempenho como um todo dos escritórios de transferência de tecnologia. 

Figura 2: Octógono da transferência de tecnologia 

 

Fonte: Gaia et al., (2017) 
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inovação (VC, Angels, crowd financiamento, etc.). Existem relações 

bem desenvolvidas e contínuas com a comunidade empresarial local e 

comunidades comerciais mais amplas. O TTO tem sucesso substancial 

trabalhando com financiadores de inovação. 

• Ecossistema: Os agentes de transferência de tecnologia (TTOfficers) 

compreendem completamente as necessidades inovadoras divulgadas 

e não reveladas do ecossistema. 

• Estratégia:  A instituição anfitriã recompensa os pesquisadores 

através da promoção e posse de transferência de tecnologia. A 

Instituição anfitriã inclui políticas de licenciamento de tecnologia como 

parte de sua estratégia, assim patentes em especulação. TTO 

desenvolve programas formais para aumentar a conscientização do 

pesquisador sobre o escritório. 

• Visão: Classificação, por ordem de importância, dos objetivos do TTO, 

entre os seguintes: desenvolvimento econômico local, geração de 

receita, desenvolvimento da economia nacional, difusão do 

conhecimento científico e da tecnologia, atração e manutenção de 

professores através de serviços de transferência de tecnologia de 

qualidade, promoção do conhecimento, exploração comercial, 

assistência ao processo de transferência de tecnologia. Analisando 

questões como se o TTO concentra-se mais na criação de licenças do 

que na proteção de propriedade intelectual, ou concentra-se mais na 

exploração comercial do conhecimento do que na busca do 

conhecimento, ou concentra-se mais em negócios únicos do que nas 

relações de longo prazo entre universidade e empresas, e finalmente, 

se concentra mais nas licenças do que nas startups e / ou spin-offs. 

• Estrutura: Se os TTOfficers não precisam confiar em estagiários para 

desempenhar funções críticas associadas ao licenciamento, spin off ou 

processamento de patentes. Existe uma clara divisão de 

responsabilidades entre os funcionários, todos sabem exatamente qual 

o seu papel. 
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• Funding: O TTO tem financiamento suficiente para apoiar a patentes 

em especulação. A Instituição anfitriã possui fundos suficientes para 

apoiar a P&D. 

• Processo: Durante o processo de licenciamento, os TTOfficers contam 

com a participação ativa de professores/pesquisadores. O TTO possui 

um programa formal de revisão de todos os projetos de pesquisa 

financiados o que envolve a contratação de pesquisadores da linha de 

pesquisa. O TTO é responsável pela verificação de royalties. O TTO é 

responsável pela distribuição de rendimentos. Os TTOfficers revisam 

sistematicamente os relatórios anuais dos licenciados para garantir a 

conformidade.  

 

A definição das dimensões envolvidas no processo de transferência de 

conhecimento e tecnologia possibilita que o relacionamento entre provedor e receptor 

da tecnologia e conhecimento seja estruturado. 

O provedor, o receptor e a tecnologia são os três elementos mais importantes 

da transferência de tecnologia/conhecimento, isto fica claro desde os mais primordiais 

estudos (KHABIRI, 2012).  

2.6 FRAMEWORKS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM PROCESSOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA 

Para muitas empresas, o processo de aquisição de novos equipamentos 

passa apenas por três etapas, prospecção da tecnologia, orçamento e aquisição. 

Desta forma a decisão é normalmente baseada apenas no preço do equipamento 

esquecendo-se de outras dimensões. A falta de análise das demais dimensões 

normalmente acaba acarretando na não transferência da tecnologia/conhecimento, 

trazendo para dentro da empresa, um equipamento que não opera em perfeitas 

condições e pode inclusive trazer prejuízos financeiros.  

A tomada de decisão depende da capacidade de analisar informações, 

complexas ou não, fazer uma análise lógica das mesmas e decidir pelo caminho a ser 

seguido. Muitas vezes neste processo o empresário ou decisor representante da 
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indústria toma caminhos errados pela limitação de informações ou condições de 

decisão apresentadas no momento.   

Transferência de procedimentos analíticos ocorre frequentemente, porém 

existem poucos ou quase nenhum procedimento documentado que pode ser utilizado 

para direcionamento da transferência de tecnologia neste momento (OKAMOTO, 

2014). Se a transferência de tecnologia for realizada de uma forma sistemática e 

inteligente pode resultar num framework para  apoio à decisão na transferência de 

tecnologia, no desenvolvimento industrial e econômico (SMART, 2016). 

Um dos achados chave do estudo de Swinnen e Kuijpers, (2017) é que 

existem diferentes variações para transferência de tecnologia no setor privado.  

A transferência de tecnologia envolve a transferência de técnicas intangíveis, 

procedimentos e habilidades difíceis de documentar, mas necessárias para absorção 

da tecnologia, por isso a transferência deve ocorrer com o acompanhamento e a 

utilização de procedimentos e métodos tangíveis (OKAMOTO, 2014). 

Para solucionar problemas relacionados à transferência de tecnologia, 

diversas metodologias já foram utilizadas por pesquisadores, metodologias como: 

análise de custo, análise de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças (SWOT), 

metodologias multicritérios de apoio à decisão dentre outras métricas já foram 

utilizadas. Essas metodologias utilizam determinística, estocástica, fuzzy ou modelos 

combinados. Método AHP, desenvolvido pelo Professor Saaty nos anos 1970, foi um 

dos primeiros métodos para melhorar o processo de tomada de decisão priorizando 

os itens em pares. Permitindo desta forma aos tomadores de decisão organizar os 

aspectos críticos de um problema complexo em estrutura hierárquica. Já a 

metodologia fuzzy permite adicionar aspectos subjetivos ao critério de decisão 

atribuindo pesos e importância aos critérios decisórios (DINMOHAMMADI, 2017). 

Alguns dos problemas de tomada de decisão são decidir sobre a estratégia 

de transferência de conhecimento e tecnologia mais adequada para cada 

equipamento ou para todo o equipamento entre um conjunto de alternativas possíveis, 

como engenharia reversa, licenciamento estrangeiro ou chave na mão (HEINZ 2013; 

DINMOHAMMADI, 2017). 

Alguns critérios de comparação para tomada de decisão são: o investimento 

necessário para transferir tecnologia versus custo de pesquisa da tecnologia; 

confiabilidade da tecnologia em relações as políticas entre organizações; 
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confiabilidade da tecnologia para o destinatário. Estes fatores tornam complexo o 

processo de tomada de decisão (HEINZ, 2013; DINMOHAMMADI, 2017). 

No estudo de Dinmohammadi, (2017) um modelo de decisão AHP-TOPSIS 

integrado foi desenvolvido para avaliar e priorizar as estratégias de transferência de 

tecnologia que são aplicáveis ao projeto e fabricação de sistemas de energia eólica e 

suas estruturas associadas, Figura 3. A importância relativa dos critérios e subcritérios 

em relação ao objetivo final são computadas usando o método de autovalor, em 

seguida as alternativas de transferência de tecnologia são classificadas com base em 

sua proximidade relativa à solução ideal. O modelo foi aplicado para determinar a 

estratégia mais adequada e lucrativa de transferência de tecnologia de turbinas 

eólicas entre quatro opções sendo: engenharia reversa, treinamento nas habilidades 

da tecnologia, contratos turn-key e licenciamento da tecnologia; os resultados são 

comparados com aqueles obtidos por modelos clássicos de tomada de decisão. 

A Figura 4 apresenta os critérios, subcritérios e alternativas, de um modelo 

hierárquico construído onde a estrutura proposta inclui um objetivo final, quatro 

critérios, nove subcritérios e quatro alternativas (DINMOHAMMADI, 2017).  
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Figura 3: Metodologia AHP - TOPSIS aplicada à seleção de estratégias de transferência de 

tecnologia 

 
Fonte: Dinmohammadi, (2017) 
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Critério de avaliação 

Figura 4: Modelo hierárquico para seleção de estratégia de transferência de tecnologia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dinmohammadi, (2017)  
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A definição proposta no modelo conceitual de Gotham et al., (2011) permite 

uma melhor compreensão e consenso em relação ao significado distinto e relações 

conceituais da transferência de tecnologia e acelerar o uso baseadas em evidências 

práticas. O modelo é proposto com uma heurística que melhor articula as relações 

entre termos chave que o autor acredita serem aplicáveis em muitos campos de 

esforço. Os sete termos descritos no modelo são transferência de tecnologia, 

desenvolvimento, disseminação, implementação, tradução, adaptação e difusão, 

Figura 5. 

Figura 5: Modelo de rede de transferência de tecnologia no processo de inovação do Centro de 

Transferência de Tecnologia de Dependência 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GOTHAM et al., (2011) 

As aplicações da pesquisa incluem o estabelecimento de padrão de 

construções necessário para a investigação científica e o fornecimento de uma 

estrutura coesa a partir da qual considerar os resultados de pesquisas (GOTHAM et 

al., 2011). 

Para Asghari e Rakhshanikia (2013) a fase alfa, fase de utilização,  da 

transferência de tecnologia envolve todas as entradas e ajustes necessários até que 

a tecnologia seja introduzida em uma empresa. Já a fase beta também conhecida 

como fase de correção e inovação inclui todos os passos subsequentes a introdução, 

resultando em correções e ajustes ao ambiente, é nessa fase que ocorrem 

incrementos de produtividade conforme, Figura 6. 
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Figura 6: Fases da transferência de tecnologia 

 

 

Fonte: Asghari e Rakhshanikia, (2013) 

A Figura 7 apresenta o estudo de Asghari e Rakhshanikia (2013) que sugere 

framework teórico para aumentar a eficácia da tecnologia, a concentração nos 

seguintes itens recomenda-se: calcular e executar contrato, selecionar o método 

adequado para a tecnologia, orçamento de pesquisa, contratar um especialista em 

treinamento, fator de adaptação da tecnologia. 
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Figura 7: Framework teórico da pesquisa 
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Fonte: Asghari e Rakhshanikia, (2013) 

Questionários ou formulários longos, com modelos e frameworks complexos 

se mostram também difíceis de serem respondidos e aplicados principalmente pelo 

setor industrial que faz um grande número de aquisições diariamente, e em todos os 

processos é necessária à transferência de tecnologia, conforme Figura 8 (LEE, 2009). 
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Figura 8: Framework para transferência de tecnologia de novos equipamentos 

 

 

Fonte: Lee, (2009) 

O estudo de Lee (2009) visa fornecer uma base para as empresas avaliarem 

a compra de novos equipamentos e uma referência para fornecedores de 

equipamentos fortalecerem seu processo de transferência de tecnologia para seus 

compradores. Uma transferência de tecnologia abrangente de novos equipamentos 

deve considerar os objetivos da transferência, gerir o conhecimento do comprador e 

do fornecedor. A rede de interação entre as variáveis pode se tornar tão ampla e 

complexa que Lee (2009) a limitou três objetivos, o primeiro nível é o objetivo que visa 

facilitar a transferência de novos equipamentos com a inter-relação com a gestão do 

conhecimento e relacionamento comprador/ fornecedor. O segundo nível compreende 

os critérios de transferência de tecnologia e sua inter-relação. O terceiro nível inclui 

os subcritérios e seus inter-relacionamentos. 

Para indústrias de alta tecnologia e capital, a aquisição de equipamentos, 

especialmente o equipamento crítico, é muito importante para ganhar vantagem 

competitiva em um mercado global feroz. Uma utilização eficaz e eficiente do 

equipamento só pode ser feita se a empresa compradora entende totalmente o 

equipamento, e isto está relacionado à transferência de tecnologia, gestão do 

conhecimento e relacionamento com fornecedores (LEE, 2009). 
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O modelo conceitual apresentado por Mohamed (2012), apresenta a 

interelação entre o suporte à transferência de tecnologia, a infraestrutura de  

transferência de tecnologia, o ambiente de transferência de tecnologia, a capacidade 

de aprendizagem da industria e a performance da transferência, Figura 9. Se esta 

interelação não estiver em equilíbrio a transferência do conhecimento e da tecnologia 

será impactado negativamente.  

Figura 9: Modelo conceitual para transferência de tecnologia na indústria petrolífera da Líbia 

 
Fonte: Mohamed, (2012) 

Para Mohamed (2012), nos países em desenvolvimento a transferência de 

tecnologia é uma solução para a melhoria dos setores industrial e econômico. No 

entanto, o sucesso de qualquer transferência depende da escolha adequada da 

tecnologia, do fornecedor certo, bem como da capacidade de absorção da tecnologia. 
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Avaliar o efeito da transferência de tecnologia na indústria do petróleo é crucial para 

qualquer empresa do segmento. Isto é mais importante do que nunca, uma vez que o 

preço dos produtos petrolíferos e o custo da produção de petróleo aumentaram 

dramaticamente nos últimos anos.  

Uma pesquisa de questionário foi administrada nas indústrias de petróleo da 

Líbia, houve 201 respostas de profissionais da indústria de petróleo que foram 

analisadas usando modelagem de equações estruturais, análise fatorial exploratória 

e análise fatorial confirmatória. Além disso, a significância das inter-relações diretas e 

indiretas entre os fatores do modelo foi determinada. Um modelo de framework foi 

proposto incluindo três facilitadores de processo: suporte do governo, características 

do anfitrião e capacidade de aprendizagem da tecnologia, e um fator de resultado 

denominado performance de transferência de tecnologia, Figura 10 (MOHAMED, 

2012). 

Figura 10: modelo de caminho para transferência de tecnologia na indústria de petróleo 

 

Fonte: Mohamed, (2012) 

Os resultados sugeriram que o fator de apoio governamental (apoio 

governamental, leis e regulamentos, estratégia da indústria petrolífera, padrões 

internacionais de qualidade e tecnologia da informação) e fator de capacidade de 

aprendizagem da tecnologia (supervisão, adoção, trabalho em equipe, absorção, 

Suporte do governo
Performance de transferência de 

tecnologia

Características do anfitrião
capacidade de aprendizagem da 

tecnologia



39 

treinamento, complexidade tecnológica e indústria conhecimento) foram determinados 

como os principais preceptores do desempenho da indústria do petróleo. Já no novo 

modelo os efeitos diretos do original não se materializaram estatisticamente. Os 

coeficientes de caminho das características do anfitrião não conseguiram alcançar 

significância estatística; portanto, os caminhos foram retirados do modelo especificado 

conforme Figura 11 (MOHAMED, 2012). 

Figura 11: Modelo redefinido de caminho para transferência de tecnologia na indústria de 

petróleo 

 

 
Fonte: Mohamed, (2012) 

Todo problema de tomada de decisão é orientado para a seleção das 
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diferentes cenários (OZDOGANM, 2010). 
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transferência de conhecimento e tecnologia quando da aquisição de novos 

equipamentos pelo setor industrial conforme Figura 12. 

Figura 12: Framework de apoio à tomada de decisão na transferência de conhecimento e 

tecnologia quando da aquisição de equipamentos industriais 
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Fonte: Autoria própria 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A estrutura da pesquisa pode ser observada na Figura 13. 

Figura 13 Estrutura da pesquisa 
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A pesquisa do presente estudo se classifica como bibliográfica, do ponto de 

vista da sua natureza a pesquisa é aplicada, quanto à forma de abordagem do 

problema a pesquisa é qualitativa, do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa é 

descritiva, do ponto de vista dos procedimentos técnicos uma pesquisa bibliográfica 

documental. 

Foram pesquisadas três bases de dados sendo elas Science Direct, Scopus 

e Web of Science.  As bases foram escolhidas levando em consideração sua 

importância e publicações no tema proposto pela pesquisa. O período da pesquisa 

compreende o período de 2008 a 2017 visando levantar os dados das pesquisas dos 

últimos dez anos. 

Quadro 1 - Combinações de palavras chave 

Palavras chave Base de Dados Total 

Science Direct Web of Science Scopus 

“Technology 
transfer” and 
Framework 
 
“Technology 
transfer” and model 
 
“Technology 
transfer” and 
issues 
 
“Technology 
transfer” and 
challenges 
 
“Technology 
transfer” and 
problems 
 
“Technology 
transfer” and 
effectiveness 

Year: 2008-2017  
Title, abstract, 
keywords: 
((“technology 
transfer”) AND 
“framework”)  
 
((“technology 
transfer”) AND 
“model”) 
 
((“technology 
transfer”) AND 
“issues”) 
 
((“technology 
transfer”) AND 
“challenges”) 
 
((“technology 
transfer”) AND 
“problems”) 
 
((“technology 
transfer”) AND 
“effectiveness”) 

Você pesquisou por: Título: 
(“Technology transfer” and 
Framework)  

 

("Technology transfer" and 
model) 

("Technology transfer" and 
issues) 

("Technology transfer" and 
challenges) 

("Technology transfer" and 
problems) 

("Technology transfer" and 
effectiveness) 

Tempo Estipulado:  2008-
2017. Índices:  SCI-
EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, CPCI-S, CPCI-
SSH, ESCI.  

TITLE ( "Technology 
transfer"  AND  frame
work )   

( "Technology 
transfer"  AND  model
 )  

( "TECHNOLOGY 
TRANSFER"  AND  I
SSUES )  

( "Technology 
transfer"  AND  challe
nges )  

( "Technology 
transfer"  AND  proble
ms )  

( "Technology 
transfer"  AND  effecti
veness )  

 

AND  PUBYEAR  >  2
007  AND  PUBYEAR
  <  2018  -  

 

 45 77 32 154 

 
Fonte: Autoria própria 

A pesquisa adotou as seguintes palavras chave: “technology transfer”; and 

framework, and model, and issues, and challenges, and problems, and effectiveness.  
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A pesquisa buscou estas palavras chave somente no título (Title) do artigo, pois por 

se tratar de uma situação específica de modelo ou estrutura ela já deverá aparecer no 

título. O Quadro 1 apresenta a ordenação das palavras chave e o número de artigos 

encontrados nas combinações. 

Do total de 154 artigos localizados sobraram 63 após a retirada dos repetidos 

em duas ou até mesmo nas três bases de dados. Deste total, foram lidos seus títulos 

e abstract localizando os que estão em conformidade com o tema proposto. Dos 35 

artigos que foram analisados em sua íntegra, 24 artigos foram referenciados nesta 

dissertação como base para o referencial bibliográfico e pesquisa. A Tabela 1 

apresenta os autores citados nesta dissertação e seus totais de citações em 

publicações.   

Tabela 1 - Autores citados na dissertação e totais de citações em publicações 

Autores 
nº de 

citações 

1. Bozeman, 2000 1.782 

2. Lee et al., 2009 160 

3. Bozeman, 2015 94 

4. Khabiri, 2012 26 

5. Heinzl, 2013 23 

6. Gotham et al., 2011 22 

7. Mohamed, 2012 22 

8. Pueyo, 2013 22 

9. Landry et al., 2013 20 

10. Asghari e Rakhshanikia, 2013 14 

11. Lane, 2012 11 

12. Günsel, 2015 10 

13. Calcagnini e Favaretto, 2016 7 

14. Grohmann et al., 2016) 5 

15. Okamoto, 2014 5 

16. Dinmohammadi, 2017 3 

17. Kundu et al., 2015 3 

18. McAdam, 2017 3 

19. Oh et al., 2016 3 

20. Yamane et al., 2015 3 

21. Heiden et al., 2016 2 

22. Novickis et al., 2017 2 

23. Smart, 2016 2 

24. Swinnen e Kuijpers, 2017 2 

Fonte: Autoria própria 



46 

Uma das mais importantes etapas desta dissertação é a definição das 

dimensões que impactam a transferência de conhecimento e tecnologia para o setor 

industrial quando o mesmo decide adquirir um equipamento visando atender ou 

ampliar o setor produtivo da empresa. 

Com base no levantamento bibliográfico realizado chegou-se a oito 

dimensões sendo elas: pessoas, relacionamento, ecossistema, estratégia, liderança, 

infraestrutura, recursos financeiros e processo.    

Dentro da dimensão de pessoas, temos as variáveis de quem são os 

envolvidos na transferência de tecnologia/conhecimento, suas qualificações, 

experiências, habilidades e competências. Considerar as pessoas envolvidas na 

transferência de tecnologia, o capital humano que estará utilizando a máquina, é ponto 

importante (KUNDU et al., 2015).   

O capital humano influencia na absorção da tecnologia. Muitas vezes as 

habilidades básicas precisam ser ensinadas, tornando o capital humano uma das 

dimensões do sucesso (MOHAMED, 2012; HEIDEN 2016). O treinamento da mão de 

obra local, treinamento oferecido pelo fabricante da tecnologia é necessário, mas 

também precisa ser avaliada a capacidade de absorção do conhecimento por parte 

da empresa receptora (PUEYO, 2013). Ter pessoas disponíveis não significa 

capacidade de absorver o conhecimento necessário para operar os equipamentos.  

As indústrias precisam da mínima capacidade de absorção do conhecimento 

para sobreviver no ambiente competitivo e esse tem sido um grande desafio para 

transferência de tecnologia baseada em conhecimento (LANE, 2012). 

   A dimensão do relacionamento traz como variáveis a interação com outros 

stakeholders como bancos, outras organizações, fornecedores, etc. Empresas cujos 

fundadores têm relações indiretas com investidores de risco tem maior possibilidade 

de receber financiamento e menos chances de falhar. Além disso, empresários tomam 

decisões de localização com base em uma variedade de fatores, incluindo 

relacionamentos com a entidade de licenciamento (BOZEMAN, 2015). 

No processo de transferência de tecnologia/conhecimento, que engloba a 

aquisição de novos equipamentos por parte da indústria, a relação do comprador com 

o fornecedor e a gestão do conhecimento também devem ser enfatizados (LEE et al., 

2009).  
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O relacionamento entre os envolvidos, stakeholders é fator de sucesso 

(SWINNEN; KUIJPERS, 2017).  Além do entendimento das necessidades dos 

stakeholders, o entendimento da necessidade do usuário final também é um desafio 

segundo Mcadam (2017).  

Transferência de tecnologia é um processo multidimensional que promove 

intencionalmente o uso de uma inovação, o processo começa no desenvolvimento, 

disseminação e se estende até a implementação o que requer o envolvimento de 

múltiplos stakeholders (GOTHAM et al., 2011; LANE 2012). 

A assistência do transferidor fortalece o relacionamento entre este e o 

receptor da tecnologia (KUNDU et al., 2015). Ao fazer isso, o transferidor garante 

sucesso no processo desafiador de transferência de conhecimento e tecnologia 

envolvendo a complexidade da tecnologia, a capacidade do provedor de repassar o 

conhecimento, a capacidade de aprendizagem do receptor e, principalmente, a 

complexa interação entre as duas partes (LEE et al., 2009).  

Ecossistema é a dimensão que aponta as variáveis de adequação à mudança 

e à legislação da empresa. Averiguação se a empresa e o ambiente estão preparados 

para receber o novo equipamento sem transtornos. A cultura da empresa precisa estar 

de acordo com a tecnologia adotada, preparando assim um ecossistema para a 

transferência de tecnologia (MOHAMED, 2012).   

A dimensão da estratégia considera as variáveis do contrato, da clareza de 

objetivos, visão, missão e cultura estabelecida pela indústria. A cultura, assim como a 

visão e a missão de empresas dispostas a mudanças e novos ambientes, com 

gestores envolvidos na decisão e na contextualização das mudanças, impactam o 

sucesso da transferência de tecnologia.  (LANE, 2012). 

A cultura do aprendizado precisa estar presente assim como educação 

continuada e treinamento para absorção do conhecimento e transferência da 

tecnologia com sucesso (KUNDU et al., 2015).  Pois a transferência de tecnologia está 

sujeita a condições ambientais mais diversificadas, assim como a transferência de 

conhecimento fica sujeita às diferenças culturais, criando assim desafios (LEE et al., 

2009). 

Os objetivos e estratégias do transferidor e do receptor devem ter uma 

consonância comum no objetivo do negócio, esse é um conceito fundamento a fim de 

evitar falhas (KUNDU et al., 2015). 
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Os desafios para alcançar os objetivos propostos se tornam ainda maiores 

quando atravessam as diferentes culturas dentro da academia ou da indústria e os 

diferentes níveis hierárquicos (LANE, 2012). Na indústria a cultura precisa estar 

preparada para receber novas tecnologias, do contrário investimentos são feitos sem 

sucesso.  Além disso, acordos redigidos de forma a apontar as responsabilidades em 

concordância com a cultura da empresa, devem ser condizentes com a implantação 

de novos equipamentos e tecnologias. 

Liderança como dimensão apresenta as variáveis de como as lideranças 

formais e informais apoiam, promovem e comunicam a transferência de tecnologia. 

Dentro dos mais variados níveis de hierarquia da indústria as lideranças apontam e 

promovem a transferência de tecnologia contribuindo para o seu sucesso.  A falta de 

comunicação entre empresas e centros de pesquisa é um destacado motivo de muitos 

projetos permanecerem nos laboratórios e não chegarem à indústria (NOVICKIS et 

al., 2017).  Enquanto os gestores da indústria estão à procura de modelos 

abrangentes, a academia tem desenvolvido dezenas de novos modelos para 

transferência de tecnologia, porém não se comunicam com as aspirações reais dos 

usuários em potencial (KUNDU et al., 2015). 

A dimensão de infraestrutura aponta as variáveis da estrutura física: área, 

prédio, água, luz, internet, etc. Tudo precisa estar disponível na quantidade e condição 

exigida.  A empresa que receberá o equipamento precisa ter sua infraestrutura 

adequada para receber esta tecnologia. Os ajustes necessários devem ser apontados 

pelo fornecedor e os custos de instalação (HEIDEN, 2016; MOHAMED 2012; 

SWINNEN; KUIJPERS, 2017).  Pois por uma indústria atuar num segmento não a 

torna apta a receber sem mudanças as novas tecnologias do segmento. Na indústria, 

a margem de erro para qualquer processo ou procedimento é muito pequena e uma 

falha pode significar a falência desta. 

A dimensão dos recursos financeiros apresenta as variáveis de custos com 

treinamento, manutenção, instalação, movimentação, etc.; impostos, origem dos 

recursos e investimentos (SWINNEN; KUIJPERS, 2017; DINMOHAMMADI, 2017; 

HEINZ, 2013; LANE, 2012; SCHERER; CARLOMAGNO, 2009; GAIA et al., 2017).      

 A falta do cálculo do retorno do investimento ou o dimensionamento 

inadequado dos recursos financeiros impossibilita a transferência da tecnologia. 

Quando se fala de recursos monetários é importante verificar os requisitos de cada 
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um dos provedores dos recursos monetários (LANE, 2012).  O retorno do investimento 

ou lucro com a transferência da tecnologia deve ser analisado (HEIDEN, 2016) assim 

como o acesso ao financiamento (SWINNEN; KUIJPERS, 2017).   

Se parte do investimento será realizado via financiamento bancário, os 

requisitos para obter tal recurso precisam ser analisados e pré-atendidos para garantir 

a origem do recurso. 

O processo como dimensão traz as variáveis de logística, movimentação, 

capacidade produtiva do equipamento, qualidade e origem da matéria prima, 

treinamento para operação e manutenção do equipamento.   

A integração dos equipamentos novos com os existentes deve ser levada em 

consideração, assim como, o transporte, produção e estocagem desse equipamento 

(SWINNEN; KUIJPERS, 2017).  As variáveis relacionadas ao processo levam também 

em consideração a localização, o design do produto, assim como o startup do 

equipamento e assistência externa quando necessário (KUNDU et al., 2015).  

Além disso, o treinamento, enquanto processo indispensável para absorção 

da nova tecnologia e do novo conhecimento, deve ser considerado.  O estudo de 

Grohmann (2016) mostrou que o treinamento foi fundamental para o sucesso da 

implementação do projeto de transferência de tecnologia para a fabricação de vacinas. 

Não treinar a mão de obra no prazo correto e suficiente para manutenção e operação 

do equipamento pode prejudicar seriamente a implementação do mesmo. 
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Quadro 2 - Dimensões, suas variáveis e questões proposta para o Framework 

 

Dimensões propostas e suas 

variáveis 

Questão proposta para o checklist de apoio 

1- Pessoas: quem são as pessoas 

envolvidas na transferência de 

tecnologia, qual sua qualificação, 

experiência, habilidades, 

competências. 

Com relação à equipe que trabalhará com o equipamento 

1- A mão de obra já está disponível na empresa compradora 

ou há mão de obra disponível para contratação? Sim    Não 

2- Relacionamentos: o sucesso 

depende da interação com outros 

stakeholders como bancos, outras 

organizações, fornecedores, etc. 

2- Se há mais de uma empresa envolvida no fornecimento do 

equipamento, houve reuniões conjuntas entre os diversos 

fornecedores e todos estão de acordo?  Sim   Não  

3- A obtenção dos aportes monetários para aquisição do 

equipamento foram verificadas e garantidos em todas as 

origens, sejam estes recursos próprios ou via financiamento? 

Sim     Não 

3- Ecossistema: adequação à 

mudança e legislação. 

 

4- O equipamento atende a legislação de segurança vigente 

no país do comprador? Sim     Não 

5- O equipamento atende a legislação ambiental vigente no 

país do comprador?  Sim     Não 

6- O equipamento atende às exigências fiscais do país do 

comprador? Sim     Não 

7- O equipamento atende às exigências das agencias 

reguladora do país do comprador? Sim     Não 

4- Estratégia:  Contrato, a clareza 

de objetivos, visão, missão e 

cultura estabelecida pela indústria.  

 

8- Os detalhes do negócio estão claramente acordados em 

contrato? Sim     Não 

9- A visão e missão da empresa compradora permitem a 

absorção da tecnologia proposta pelo equipamento? ? Pois a 

empresa possui uma visão e uma missão claramente 

estabelecida, e todos são engajados nesta, e ela visa 

aquisição de tecnologias  Sim     Não 

10- Foram analisadas propostas de equipamentos de outros 

fornecedores?  Sim   Não  

  



51 

5- Liderança: como as lideranças 

formais e informais apoiam, 

promovem e comunicam a 

transferência de tecnologia. 

11- Considerando os níveis decisórios da empresa, diretoria, 

gerência, supervisão, operacional; assim como o fato de um 

setor afetar o outro; todos os níveis decisórios e todos os 

setores participaram do processo de tomada de decisão da 

aquisição do equipamento?  Sim     Não 

12- As lideranças formais e informais promovem mudanças e 

facilita a absorção de novas tecnologias? Sim     Não 

6- Infraestrutura: a estrutura 

física: área, prédio, água, luz, 

internet, etc. Tudo precisa estar 

disponível na quantidade e 

condição exigida.  

 

13- Quando a instalação do equipamento impactar com outros 

equipamentos pré-existentes ou adquiridos neste conjunto, o 

fornecedor proverá o equipamento perfeitamente integrado 

com estes?  Sim   Não   

14- Definiu-se entre o fornecedor ou comprador a 

responsabilidade da instalação do equipamento? Sim  Não  

15- Existem peças de reposição disponíveis no país/ mercado 

para manutenção do equipamento? Sim     Não 

7 - Recursos Financeiros: Custos 

(treinamento, manutenção, 

instalação, movimentação, etc) 

impostos, origem dos recursos e 

investimentos.  

 

16- O retorno do investimento foi avaliado pela empresa 

compradora? Sim     Não 

17- A empresa previu uma reserva monetária para 

eventualidades no investimento para instalação e operação até 

startup completo do equipamento? Sim   Não  

18- O montante do investimento considerou: 

___O  equipamento 

___A infraestrutura para receber o equipamento (preparo de 

piso água, luz, internet, etc) 

___O transporte, 

___A movimentação dos componentes do equipamento (com 

guincho, grua, munk ou outro meio) 

___Os impostos incidentes sobre a transação comercial 

19- Os valores abaixo foram previamente estabelecidos e 

considerados: 

___Manutenção preventiva  

___Manutenção corretiva 

___Assistência técnica 

20- Os valores dos treinamentos foram considerados na 

negociação para não gerarem gastos extras não verificados?  

Sim    Não  
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8- Processo: logística, capacidade 

produtiva do equipamento, 

qualidade e origem da matéria 

prima. Treinamento para operação 

e manutenção. 

 

21- A qualidade do produto produzido pelo equipamento 

atende às exigências do comprador? Sim     Não 

22- O fornecedor fará o startup do equipamento? Sim   Não  

23- Foi verificada a disponibilidade de matéria prima na 

qualidade exigida pelo equipamento?  Sim  Não  

24- O fornecedor fará o treinamento da mão de obra em tempo 

hábil para o start-up do equipamento?  Sim   Não  

25- O fornecedor proverá manual de operação e manutenção 

do equipamento na língua do comprador?  Sim   Não  

Fonte: Autoria própria 

Tais dimensões juntamente com suas variáveis, Quadro 2, formularam as 

bases do checklist para apoio à decisão na transferência de conhecimento e 

tecnologia na aquisição de equipamentos industriais pois são variáveis que precisam 

ser consideradas antes do fechamento de negócio da aquisição de um novo 

equipamento pelo setor industrial. Esse momento antes da aquisição é o momento da 

tomada de decisão. 

Através do levantamento bibliográfico chegou-se às oito dimensões 

supracitadas, considerando que as metodologias do Octógono da Inovação 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2009) e Octógono da Transferência de Tecnologia 

(GAIA et al., 2017) também consideram oito dimensões cada, propõe-se aqui a partir 

da sobreposição dos mesmo, o Octógono da Transferência de conhecimento e 

tecnologia Industrial (Industrial Knowledge and Technology Transfer Octagon). 

O octógono apresentado na imagem em vermelho refere-se ao Octógono da 

Inovação composto pelas dimensões: pessoas, relacionamento, cultura, estratégia, 

liderança, estrutura, funding e processo.  A imagem em azul por sua vez se refere ao 

Octógono da Transferência de Tecnologia proposto por Gaia et al., (2017) composto 

pelas dimensões: pessoas, relacionamento, ecossistema, estratégia, visão, estrutura, 

funding e processo.  Os dois octógonos são sobrepostos pelo Octógono da 

Transferência de conhecimento e tecnologia Industrial, sendo este último em verde, o 

qual vem propor novo conceito de dimensões e variáveis conforme discutido e 

apresentado na presente pesquisa (Figura 14).  
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Figura 14: Octógono da transferência de tecnologia industrial, sobreposto ao Octógono da 

Inovação e Octógono da Transferência de Tecnologia 

 

 
 

Fonte: Adaptado de  Scherer e Carlomagno, (2009) e Gaia et al., (2017) 

 

 

   

Os modelos de framework utilizados normalmente como auxílio na tomada de 

decisão avaliam qual o mais vantajoso orçamento; ou mais vantajoso equipamento; 

ou entre os critérios ambientais,  infraestrutura,  custo e facilidade de absorção da 

tecnologia (DINMOHAMMADI, 2017). Nenhum dos modelos analisa se as perguntas 

básicas iniciais foram feitas. Perguntas estas que são decisivas para o sucesso da 

transferência de conhecimento e tecnologia e levam a uma decisão mais provável de 

sucesso.   
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Figura 15: Octógono da transferência de tecnologia industrial

 

Fonte: Autoria própria 

Com base na literatura e nos frameworks e modelos apresentados na revisão 

bibliográfica e principalmente no framework teórico apresentado anteriormente na 

Figura 12 é proposto aqui o framework de apoio à tomada de decisão buscando 

excelência em performance na transferência de conhecimento e tecnologia quando 

da aquisição de novos equipamentos pelo setor industrial conforme Figura 16. 

O framework de apoio a tomada de decisão na transferência de conhecimento 

e tecnologia vem servir de direcionador para a assertividade na aquisição de 

equipamentos industriais. Trazendo um passo a passo que pode vir a ser utilizado. 

Apresentando uma metodologia simples e um framework passível de ser segui 
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Figura 16: Framework de apoio à tomada de decisão na transferência de conhecimento e tecnologia 

quando da aquisição de equipamentos industriais 

 
 

Fonte: Autoria própria 

3.1 TESTE PILOTO 

Um teste piloto foi realizado através da entrevista da autora desta pesquisa 

com quatro tomadores de decisão de quatro diferentes indústrias. Este teste visou 

avaliar a concordância das dimensões propostas e suas variáveis, assim como a 

qualidade das perguntas do checklist de apoio. Procurou-se avaliar se as perguntas 

que compõem o checklist seriam plenamente entendidas, sem a necessidade de 

explicações adicionais, e se alguma questão teria dupla interpretação ou falha de 

interpretação.  

O teste piloto foi realizado por acessibilidade e conveniência, devido ao 

conhecimento da autora para com os entrevistados. Segundo Gil (2008) esta é a 

menos rigorosa forma de amostragem e não tem rigor estatístico, sendo os elementos 

selecionados de acordo com o acesso do autor, sendo aplicado para estudos 

qualitativos.  

 As empresas foram selecionadas por acessibilidade, porém a amostra 

culminou com empresas de quatro portes distintos.  
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 Ao selecionar os sujeitos da pesquisa, a autora avaliou se a empresa faz 

aquisições de equipamentos industriais visando à transferência de conhecimento e 

tecnologia e se o entrevistado participa de forma ativa na decisão desta aquisição. 

As empresas representadas são de portes distintos, sendo uma familiar de 

médio porte, uma familiar de pequeno porte e duas de grande porte, sendo uma 

destas, multinacional, identificadas da seguinte forma: 

• Empresa 1: Empresa de médio porte de cunho familiar, é 

composta por dois sócios, localizada no médio vale do Itajaí, 

região empreendedora com muitas empresas de sucesso a nível 

nacional. Faz aquisições de equipamento industriais dos quais 

tem necessidades em feiras e através de levantamento de dados 

e orçamentos com empresas fabricantes. Um dos sócios 

proprietários é o maior decisor no processo, porém troca ideias de 

forma informal com o outro sócio para a tomada de decisão. 

Quem respondeu o checklist foi um dos sócios proprietários, o 

qual é responsável pela equipe técnica e de produção da 

empresa, sendo este o responsável pela especificação dos 

equipamentos que são adquiridos pela empresa e responsável 

pela seleção de pessoal a ser contratado quando necessário. O 

entrevistado possui ensino médio, e mais de 30 anos de 

experiência no mercado em que atua. 

• Empresa 2: Outra empresa a participar do piloto através de seu 

representante é multinacional instalada no Brasil, possui um 

processo estruturado de aquisição de equipamentos e compras 

diversas. Neste processo estruturado de compras a empresa 

disponibiliza planilhas que devem ser preenchidas, assim como 

instruções de trabalho a serem seguidas. A empresa possui 

departamento de desenvolvimento de novos projetos e 

departamento de compras estruturados. O entrevistado possui 

mais de 20 anos de experiência em diferentes empresas, sempre 

no setor de compras, possui pós-graduação e atualmente faz 

mestrado profissional internacional. 
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• Empresa 3: A terceira empresa é de grande porte possui um 

processo semiestruturado de aquisição, porém a tomada de 

decisão passa por diversos setores sem responsabilidades ou 

procedimentos claros quanto quem é o verdadeiro responsável 

pela tomada de decisão e quais os procedimentos a serem 

adotados. O entrevistado é diretor da empresa e sócio proprietário 

da mesma, possui mais de 40 anos de experiência na indústria e 

é empreendedor nato. Possui ainda outras empresas além da 

apontada na entrevista, sendo que o empreendedor possui ensino 

técnico de nível médio. 

• Empresa 4: A quarta empresa é de pequeno porte e o proprietário 

faz as aquisições de acordo com a necessidade que julgar 

adequada. Não possui nenhum processo estruturado para 

compra de equipamentos. A empresa é administrada pelo 

proprietário o qual não precisa consultar nenhum outro envolvido 

para a tomada de decisão. O entrevistado é sócio proprietário da 

empresa e faz praticamente toda a parte administrativa da 

mesma, sendo ele responsável pelo departamento de vendas, 

compras, financeiro tendo apenas dois assistentes 

administrativos para lhe auxilia. 

Dois dos entrevistados possuem nível superior, dois possuem apenas nível 

médio, todos possuem vasta experiência na administração de empresas e na 

aquisição de equipamentos industriais. Todos fizeram aquisições nos últimos 12 

meses e visam à transferência de conhecimento e tecnologia quando fazem a 

aquisição de equipamento industrial. 

As empresas participantes do piloto fizeram aquisições de equipamentos, 

como retroescavadeiras, máquinas de processamento de pré-moldados, motores e 

painéis industriais, máquinas de processamento de papel, ensacadeiras, centros de 

usinagem dentre outros equipamentos. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O presente trabalho trouxe a proposta desenvolver um framework de apoio à 

tomada de decisão buscando excelência em performance na transferência de 

conhecimento e tecnologia quando da aquisição de novos equipamentos pelo setor 

industrial.  

O objetivo proposto foi alcançado através da pesquisa e definição das 

variáveis que interferem no processo de transferência de conhecimento e tecnologia 

quando da aquisição de novo equipamento pelo setor industrial; pesquisa e definição 

de quais são os principais desafios encontrados pelas indústrias para a transferência 

de tecnologia/conhecimento; através da elencagem de questionamentos aplicáveis à 

tomada de decisão quando a indústria faz aquisição de equipamentos industriais e 

através da proposta do framework de apoio à tomada de decisão na transferência de 

tecnologia/ conhecimento quando da aquisição de equipamentos industriais. 

O framework é acompanhado de um checklist de apoio que permitirá que os 

representantes da indústria façam os questionamentos adequados assim que 

receberem os primeiros orçamentos, podendo fazer estes questionamentos também 

na solicitação dos mesmos.   

Para a realização de tarefas, muitas vezes mesmo que comuns, a utilização 

de frameworks assegura a sequencia de todos os passos em todos os procedimentos.  

Desta forma o framework de apoio à tomada de decisão na transferência de 

tecnologia/ conhecimento quando da aquisição de equipamentos industriais visa esta 

sequencia de passos toda vez que um equipamento novo for adquirido pela indústria.  

Por sua vez o checklist de apoio, com critérios dentro das oito dimensões, é 

um checklist bi-critério sem escalas de decisão, sendo as possibilidades de resposta 

apenas sim ou não, mas ainda assim já fica pré-determinado, que a melhor opção de 

resposta para garantia de sucesso, é a resposta sim, demonstrando que o critério foi 

atendido.  

 Caso fosse atribuída escala para os critérios provavelmente a maioria dos 

usuários atribuiria grau de importância aos mesmos. Porém a literatura mostra casos 

de falha quando um dos critérios não é atendido, ou seja, eles não podem ter escala 

ou grau de importância, são todos critérios que precisam ser atendidos para garantir 

o maior sucesso da transferência de tecnologia/conhecimento. Como poderia o 
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atendimento da legislação ambiental ser mais ou menos importante do que o cálculo 

do retorno do investimento ou envolvimento da liderança? 

Com o alcance dos objetivos anteriormente expostos, chegou-se ao 

desenvolvimento do checklist de apoio à decisão proposto conforme Quadro 3. 

Quadro 3 - Checklist de apoio à tomada de decisão na transferência de tecnologia industrial 

Dimensões Perguntas de acordo com as variáveis Alternativas de 
resposta 

P
e
s

s
o

a
s

 Com relação à equipe que trabalhará com o equipamento 

  
1- A mão de obra já está disponível na empresa 
compradora ou Há mão de obra disponível para 
contratação?  

 

R
e
la

c
io

n
a
m

e
n

to
s

 2- Se há mais de uma empresa envolvida no fornecimento 
do equipamento, houve reuniões conjuntas entre os 
diversos fornecedores e todos estão de acordo? 

 

3- A obtenção dos aportes monetários para aquisição do 
equipamento foram verificadas e garantidos em todas as 
origens, sejam estes recursos próprios ou via 
financiamento? 

 

E
c
o

s
s
is

te
m

a
 

4- O equipamento atende a legislação de segurança vigente 
no país do comprador? 

 

5- O equipamento atende a legislação ambiental vigente no 
país do comprador? 

 

6- O equipamento atende às exigências fiscais do país do 
comprador? 

 

7- O equipamento atende às exigências das agencias 
reguladora do país do comprador? 

 

E
s
tr

a
té

g
ia

 

8- Os detalhes do negócio estão claramente acordados em 
contrato? 

 

9- A visão e missão da empresa compradora permitem a 

absorção da tecnologia proposta pelo equipamento? ? Pois 

a empresa possui uma visão e uma missão claramente 
estabelecida, e todos são engajados nesta, e ela visa 
aquisição de tecnologias? 

 

10- Foram analisadas propostas de equipamentos de 
outros fornecedores? 

 

L
id

e
ra

n
ç

a
 

11- Considerando os níveis decisórios da empresa, 
diretoria, gerência, supervisão, operacional; assim como o 
fato de um setor afetar o outro; todos os níveis decisórios e 
todos os setores participaram do processo de tomada de 
decisão da aquisição do equipamento? 

 

12- As lideranças formais e informais promovem mudanças 
e facilita a absorção de novas tecnologias? 
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In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 

13- Quando a instalação do equipamento impactar com 
outros equipamentos pré-existentes ou adquiridos neste 
conjunto, o fornecedor proverá o equipamento 
perfeitamente integrado com estes?   

 

14- Definiu-se entre o fornecedor ou comprador a 
responsabilidade da instalação do equipamento? 

 

15- Existem peças de reposição disponíveis no país/ 
mercado para manutenção do equipamento?  

 

R
e
c
u

rs
o

s
 F

in
a
n

c
e
ir

o
s

 

16- O retorno do investimento foi avaliado pela empresa 
compradora? 

 

17- A empresa previu uma reserva monetária para 
eventualidades no investimento para instalação e operação 
até startup completo do equipamento?  

 

18- O montante do investimento considerou: 
  

O equipamento 
 

A infraestrutura para receber o equipamento (preparo de 
piso água, luz, internet, etc) 

 

O transporte 
 

A movimentação dos componentes do equipamento (com 
guincho, grua, munk ou outro meio) 

 

Os impostos incidentes sobre a transação comercial 
 

19- Os valores abaixo foram previamente estabelecidos e 
considerados:   
Manutenção preventiva  

 

Manutenção corretiva 
 

Assistência técnica 
 

20- Os valores dos treinamentos foram considerados na 
negociação para não gerarem gastos extras não 
verificados? 

 

P
ro

c
e
s
s
o

 

21- A qualidade do produto produzido pelo equipamento 
atende às exigências do comprador? 

 

22- O fornecedor fará o startup do equipamento? 
 

23- Foi verificada a disponibilidade de matéria prima na 
qualidade exigida pelo equipamento? 

 

24- O fornecedor fará o treinamento da mão de obra em 
tempo hábil para o start-up do equipamento? 

 

25- O fornecedor proverá manual de operação e 
manutenção do equipamento na língua do comprador? 

 

Fonte: Autoria própria 
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Desenvolvido em Microsoft Excel, o checklist de apoio proposto engloba as 

oito dimensões do “Octógono da Transferência de conhecimento e tecnologia 

Industrial” juntamente com suas variáveis, sendo composto de vinte e cinco 

questionamentos onde as alternativas de resposta são; Figura 15: 

- em análise: opção para quando o questionamento ainda não possui resposta 

conclusiva, ou seja, ainda se busca responder o questionamento. 

- sim: para quando a pergunta foi analisada e a resposta é positiva atendendo 

o questionamento. 

- não: para quando a pergunta foi analisada e a resposta é negativa, não 

atendendo o questionamento. 

Figura 17: Alternativas de resposta do checklist de apoio 

 

Fonte: Autoria própria 

O objetivo é que o checklist depois de respondido resulte em um octógono 

perfeito (Figura 18) onde todas as variáveis foram devidamente analisadas dentro das 
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oito dimensões, tendo todas as alternativas respondidas com sim. Quando um 

questionamento ainda não foi analisado ou foi atendido de forma negativa, através da 

resposta não, o octógono mostra um ponto de fragilidade o qual pode significar o 

insucesso da transferência de tecnologia.  

Figura 18: Octógono em branco, com todas as perguntas em análise

 

Fonte: Autoria própria 

Na demonstração de resultado da Figura 17 a dimensão de Recursos 

Financeiros e Estratégia estão em desequilíbrio. 
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Figura 19: Demonstração de resultado com duas dimensões em desequilíbrio 

 

Fonte: Autoria própria 

Quando questionados, todos entrevistados do teste piloto, concordaram com 

o conceito de transferência de tecnologia proposto neste estudo, o qual determina que 

a transferência de conhecimento e tecnologia no segmento industrial ocorre quando 

uma indústria adquire um equipamento e este é plenamente instalado, operando em 

sua totalidade, com a equipe treinada para operação e manutenção. 

O teste piloto visou verificar se as perguntadas estão claras e não possuem 

falta de interpretação, necessitando de explicações auxiliares. A resposta dos 

entrevistados apontou que nenhuma dessas situações ocorreu. As vinte e cinco 

perguntas foram perfeitamente entendidas pelos entrevistados sem necessidade de 

explicações adicionais ou esclarecimentos sobre a intenção da pergunta. Nenhuma 

variável adicional foi acrescentada pelos entrevistados e nenhuma crítica às 

dimensões ocorreu por parte dos mesmos. 

Os quatro entrevistados afirmaram que cada uma das perguntas é relevante 

para apoio à tomada de decisão quando da aquisição de equipamentos industriais. 
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Todos consideraram extremamente relevantes as dimensões propostas para 

consideração e elogiaram o trabalho proposto. 

Também foi recebida com satisfação a proposta de aplicativo para uso do 

empresário e seus tomadores de decisão. Como sugestão de dois dos entrevistados, 

os sujeitos das empresas 2 e 3, levantou-se a possibilidade de utilização do checklist 

de apoio proposto como treinamento para funcionários do setor de compras, assim 

como outros envolvidos no processo de aquisição e tomada de decisão, mesmo para 

empresas que já possuem um processo estruturado para aquisições. 

O sujeito da empresa 2, multinacional, mencionou “este material seria muito 

interessante para treinamento da minha equipe de compras”. 

A ferramenta do checklist de apoio foi apontado, pelo sujeito da empresa 1, 

como “negócio interessante para ser utilizado principalmente quando estiver em feiras 

fazendo aquisição de equipamentos. Nestes momentos é muito difícil lembrar-se de 

todas as coisas que precisam ser avaliadas.” 

O sujeito da empresa 4, ainda mencionou “ferramenta boa para ser utilizada 

por todos que fazem solicitação ou aquisição de equipamentos sejam para reposição 

ou para novos equipamentos de produção”. 

A proposta é que o checklist de apoio à decisão vire um aplicativo, o qual pode 

ser utilizado por diversas pessoas, dos mais variados níveis hierárquicos, e setores 

dentro da indústria de forma prática e fácil. Esta proposta foi vista com grande 

receptividade por parte dos entrevistados. 

O acordo em contrato dos detalhes do negócio foi apontado como uma das 

variáveis mais críticas de toda negociação de aquisição de equipamentos e 

transferência de tecnologia. Este ponto crítico é seguido de perto pela adequação ou 

disponibilização de infraestrutura para recebimento do equipamento. O diálogo entre 

provedor e receptor precisa ser muito clara e muito objetiva para que essa adequação 

de infraestrutura aconteça da forma adequada.  

Foi mencionado pelos entrevistados que normalmente o provedor do 

equipamento não quer mencionar a necessidade de adequação de infraestrutura para 

ocultar o real custo da implantação do novo equipamento, assim como não assumir 

responsabilidades sobre as informações prestadas. 

A realização da amostragem com eficácia em quatro portes de empresas 

mostrou que o checklist de apoio à decisão pode ser aplicado para qualquer tamanho 

de indústria nacional ou internacional. 
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O framework proposto facilita a aplicação do checklist e permite ao tomador 

de decisão ter uma sequencia na realização dos procedimentos no momento da 

aquisição de equipamentos industriais facilitando a sua tomada de decisão, visando o 

sucesso na transferência de tecnologia/ conhecimento. 

O octógono da transferência de conhecimento e tecnologia industrial permite 

uma visualização gráfica da situação, apontando as dimensões com potenciais 

fragilidades, permitindo ao decisor uma tomada de decisão consciente das dimensões 

que podem precisar de ações futuras, assim como caso considere a situação arriscada 

a decisão de não aquisição do equipamento.  
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5 CONCLUSÕES 

Podem ser encontrados diversos casos de empresas que fizeram a aquisição 

de equipamentos sem a transferência da tecnologia/conhecimento, esta transferência 

não ocorreu muitas vezes devido a problemas que podem ser considerados simples. 

Mas, uma vez não abordados no momento exato da aquisição, é difícil consertar a 

situação posteriormente. Este tipo de situação foi vista diversas vezes pela autora 

deste trabalho durante os seus 25 anos de experiência na indústria, tendo atuado 

desde o chão de fábrica, coordenação de vendas, gerência comercial e gerência geral 

de indústria de equipamentos. 

Um dos cases que pode ser mencionado é o de uma mineração localizada na 

região metropolitana de Florianópolis a qual fez aquisição de dois equipamentos 

originários da Europa e há mais de 12 meses está com o equipamento parado, pois 

no momento da aquisição, a instalação e o treinamento por parte de técnicos do outro 

país não foram considerados, e neste caso a contratação a posteriori da instalação e 

do treinamento tornou o projeto economicamente inviável. 

Outro case a ser mencionado é de uma metalúrgica localizada nos Campos 

Gerais a qual fez a aquisição de um equipamento sem avaliar a infraestrutura 

necessária para instalação do mesmo. O equipamento que deveria custar dez milhões 

de reais com o projeto finalizado instalado, já custou para empresa mais de vinte 

milhões sendo que o equipamento jamais operará em sua capacidade total de 

produção devido à incapacidade de adaptação da estrutura física da empresa para 

comportar o equipamento. 

Uma terceira empresa também localizada na região dos Campos Gerais fez a 

aquisição de um equipamento importado advindo da Europa o qual levou 

aproximadamente nove meses para ser fabricado, transportado e instalado na 

empresa. Somente após este processo concluído a empresa buscou mão de obra 

qualificada para operação do equipamento sendo que essa mão de obra qualificada 

não foi encontrada na região. Faltando nesta situação o preparo antecipado da mão 

de obra, treinamento quem sabe até mesmo no exterior. Caso esses procedimentos 

tivessem sido feitos anteriormente, o equipamento poderia ser instalado e já estar 

operando com mão de obra qualificada. 
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São situações como estas que levam ao desenvolvimento do framework 

proposto para auxiliar na tomada de decisão na aquisição de equipamentos pelo setor 

industrial. 

O framework para apoio à tomada de decisão na transferência tecnológica e 

conhecimento de novos equipamentos industriais mostrou-se útil para as indústrias, 

apontando os passos a serem seguidos no momento de uma aquisição de 

equipamentos, visando maior assertividade desta em seus processos de tomada de 

decisão.  Na literatura foram encontrados apenas modelos de apoio à decisão para 

transferência de tecnologia entre universidade e empresas como o proposto por 

HEINZL (2013) e framework elencando a importância de cada variável (LEE et al., 

2009).  Nenhum framework com definição de variáveis para  apoio à tomada de 

decisão com foco específico para o segmento industrial foi encontrado.  

O Framework inclui em seus passos a elaboração de orçamento, visando 

esclarecer o maior número de dúvidas sobre o equipamento e o atendimento dos 

questionamentos por parte do fornecedor. Propondo para utilização em seus passos 

a utilização do checklist de  apoio à decisão, visando eficácia na transferência de 

tecnologia/ conhecimento, assim como poderá servir de verificador após a tomada de 

orçamentos para verificar quais variáveis ainda ficaram sem esclarecimento. 

A ferramenta do checklist de apoio à decisão resulta em um octógono, que 

pode não trazer a solução total, porém traz um grande direcionamento para apoio à 

tomada de decisão, fazendo com que alguns pontos que parecem óbvios não sejam 

esquecidos por terem uma sequência lógica e fundamentada em diversos trabalhos 

de transferência de conhecimento e tecnologia de equipamentos industriais.  

O framework, assim como o checklist de apoio e o octógono propostos são 

úteis para apoio à tomada de decisão tornando-se importantes ferramentas para 

aquisições de equipamentos industriais. 

A proposta é a comercialização da solução, como instrumento de tomada de 

decisão, através do desenvolvimento de um aplicativo (o qual já está em fase de 

elaboração) com sugestões de alteração de rota caso algumas das variáveis do 

checklist de apoio não estejam sendo atendidas. Por exemplo, caso o retorno do 

investimento não tenha sido calculado sugere-se o cálculo do mesmo. Caso não tenha 

sido verificada a disponibilidade de mão de obra, sugere-se a verificação desta 

disponibilidade com sugestões de como fazer estes procedimentos, visando resultar 
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em um octógono perfeito e um maior sucesso na transferência de 

tecnologia/conhecimento. 

Conforme apontado nas entrevistas há interesse por parte da indústria na 

utilização da solução proposta. 

Trabalhos futuros também podem incluir a ampliação do modelo para a 

aquisição de serviços, softwares e até mesmo plantas industriais.  
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

Orientador: Prof. Dr. João Luiz Kovaleski 

Coorientação: Prof.ª Dr.ª Silvia Gaia 

Mestranda: Janete von Zeschau Tomelin 

 

FRAMEWORK PARA  APOIO À TOMADA DE DECISÃO NA TRANSFERÊNCIA 
TECNOLÓGICA DE NOVOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

 

Esta pesquisa é parte integrante do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da UTFPR-PG, tem como objetivo geral: Desenvolver 

framework de  apoio à tomada de decisão buscando excelência em performance na 

transferência de tecnologia quando da aquisição de novos equipamentos pelo setor 

industrial.  

As informações fornecidas são de caráter sigiloso. Assim, comprometo-me em 

manter o anonimato dos interlocutores. As seguintes perguntas foram feitas a 4 

decisores de empresas. 

 

As primeiras perguntas fazem um diagnostico do entrevistado. 

1- Você faz aquisição de equipamentos industriais? 

2- Quais os tipos de equipamentos que você adquire? 

A aquisição de equipamentos é um processo de transferência de tecnologia, quando 
o equipamento opera em sua totalidade e os operadores estão plenamente treinados 
para manutenção e operação.  

Você tem experiência de situações onde a transferência de tecnologia não ocorreu? 

Fale de alguns exemplos: 

Quando você faz a aquisição de equipamentos industriais é importante verificar as 
seguintes variáveis. 

 
1. A mão de obra já está disponível na empresa compradora ou há mão de obra disponível 

para contratação? Sim    Não  
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2. O fornecedor fará o treinamento da mão de obra em tempo hábil para o start-up do 
equipamento?  Sim   Não  

3. Os valores dos treinamentos foram considerados na negociação para não gerarem 
gastos extras não verificados?  Sim    Não  

4. Definiu- se entre o fornecedor ou comprador a responsabilidade da instalação do 
equipamento? Sim  Não  

5. O fornecedor fará o startup do equipamento? Sim   Não  

6. Quando a instalação do equipamento impactar com outros equipamentos pré-
existentes ou adquiridos neste conjunto, o fornecedor proverá o equipamento perfeitamente 
integrado com estes?  Sim  Não   

7. Os valores abaixo foram previamente estabelecidos e considerados: 

___Manutenção Preventiva  

___Manutenção Corretiva 

___Assistência técnica 

8. Se há mais de uma empresa envolvida no fornecimento do equipamento, houve 
reuniões conjuntas entre os diversos fornecedores e todos estão de acordo?  Sim   Não  

9. O fornecedor proverá manual de operação e manutenção do equipamento na língua 
do comprador?  Sim   Não  

10. O equipamento atende a legislação de segurança vigente no país do comprador? Sim     
Não 

11. O equipamento atende a legislação ambiental vigente no país do comprador?  Sim     
Não 

12. O equipamento atende às exigências fiscais do país do comprador?           Sim     Não 

13.  O equipamento atende às exigências das agencias reguladora do país do comprador? 
Sim     Não 

14. Os detalhes do negócio estão claramente acordados em contrato? Sim     Não 

15. A visão e missão da empresa compradora permite a absorção da tecnologia proposta 
pelo equipamento? Pois a empresa possui uma visão e uma missão claramente estabelecida, 
e todos são engajados nesta, e ela visa aquisição de tecnologias.    Sim     Não 

16. Foram analisadas propostas de equipamentos de outros fornecedores?      Sim   Não  

17. Considerando os níveis decisórios da empresa, diretoria, gerência, supervisão, 
operacional; assim como o fato de um setor afetar o outro; todos os níveis decisórios e todos 
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os setores participaram do processo de tomada de decisão da aquisição do equipamento?  
Sim     Não 

18.  As  lideranças formais e informais  promovem mudanças e facilita a absorção de novas 
tecnologias? Sim     Não   

19. O retorno do investimento foi avaliado pela empresa compradora? Sim     Não  

20.  A empresa previu uma reserva monetária para eventualidades no investimento para 
instalação e operação até startup completo do equipamento? Sim   Não  

21. A obtenção dos aportes monetários para aquisição do equipamento foram verificados 
e garantidos em todas as origens, sejam estes recursos próprios ou via financiamento? Sim     
Não  

22.  O montante do investimento considerou: 

___O EQUIPAMENTO 

___A infraestrutura para receber o equipamento ( preparo de piso água, luz, interrnet 
e outras provisões) 

___O transporte, 

___A movimentação dos componentes do equipamento (com guincho, grua, munk 
ou outro meio) 

___Os impostos incidentes sobre a transação comercial 

23. A qualidade do produto produzido pelo equipamento atende às exigências do 
comprador? Sim     Não 

24. Foi verificada a disponibilidade de matéria prima na qualidade exigida pelo 
equipamento?  Sim  Não 

25. Existem peças de reposição disponíveis no país/ mercado para manutenção do 
equipamento? Sim     Não 

Você utilizaria um aplicativo com este framework sempre que fizer a aquisição de equipamento 
industrial?   

 

Você recomendaria o aplicativo para outros usuários dentro e fora de sua empresa? 

 

Você estaria disposto a pagar R$1,99 pelo aplicativo?  

Você estaria disposto a pagar R$50,00 pelo aplicativo?  


