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Resumo 
 
 

Barbosa, Celso Leonardo de Jesus; Botelho, Antonio José Junqueira 
(Orientador). Proposta de metodologia de avaliação do impacto 
empreendedor da universidade de pesquisa: estudo de caso da PUC-
Rio. Rio de Janeiro, 2010. 119 p. Dissertação de Mestrado – Programa de 
Pós-Graduação em Metrologia. Área de concentração: Metrologia para 
Qualidade e Inovação (Pós MQI), Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. 

 

O surgimento de uma economia empreendedora baseada na inovação, ao 

longo das duas últimas décadas, gerou novas demandas para a sociedade e definiu 

novas funções e papéis para a universidade de pesquisa e para a metrologia. Nesse 

sentido, por um lado, à medida que a universidade de pesquisa se transforma em 

uma universidade empreendedora com auxílio do governo, crescem as demandas 

sociais e políticas por resultados. Por outro, a metrologia é chamada a evoluir seus 

conceitos e métricas para atender a demandas do setor de serviços e dos processos 

de inovação, dominantes na economia empreendedora. Assim, os resultados dessa 

pesquisa para dissertação de mestrado produzem uma metodologia de avaliação 

de impacto que poderá ser de fato aplicada e gerar um ativo importante para a 

PUC-Rio, assim como para outras universidades de pesquisa que busquem trilhar 

um caminho semelhante. E, principalmente, fornecer respostas à sociedade. O 

autor da presente dissertação, como empreendedor e egresso da PUC-Rio, tem por 

motivação, contribuir para uma melhor caracterização da IES empreendedora no 

país, ao propor a mensuração do seu impacto empreendedor. Além de contribuir 

para a emergente literatura internacional sobre o tema, o trabalho traz, também, 

uma relevante contribuição empírica para o país, uma vez que não existem aqui 

estudos semelhantes. O presente trabalho apresenta uma proposta de metodologia 

de avaliação do impacto empreendedor da universidade de pesquisa. Esta foi 

desenvolvida a partir da análise do conceito de universidade empreendedora, de 

referenciais teóricos sobre impactos socioeconômicos de universidades, das 

transformações no papel e na dinâmica destas causadas pela evolução de uma 

economia empreendedora e, nesse contexto, de conceitos e métricas emergentes 

de uma metrologia para serviços e voltada à inovação. 

Palavras-chave 

Metrologia; metodologia; avaliação; impacto empreendedor; universidade 
de pesquisa; PUC-Rio. 
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Abstract 

 
 

 

Barbosa, Celso Leonardo de Jesus; Botelho, Antonio José Junqueira.  
(Advisor). A proposal for entrepreneurial impact assessment 
methodology of a research university: the case PUC-Rio. Rio de Janeiro, 
2010. 119 p. MSc. Dissertation – Programa de Pós-Graduação em 
Metrologia. Área de concentração: Metrologia para Qualidade e Inovação 
(Pós MQI), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Over the past two decades, the emergence of an entrepreneurial economy 

based on innovation has generated new demands on society and set new tasks and 

roles for university research and metrology. Accordingly, on the one hand, as the 

research university becomes an enterprising university with government 

assistance, there are growing social and political demands for results. On the other 

hand, the metrology is required to evolve its concepts and metrics to meet the 

demands of the service sector and innovation processes which are dominant in the 

entrepreneurial economy. Thus, the result of this research is a methodology for 

impact assessment that may actually be implemented and may generate an 

important asset to PUC, as well as other research universities that seek to tread a 

similar path. And above all, this study provides answers to society. The author, as 

an entrepreneur and alumni of PUC, is motivated by the belief that it may 

contribute to a better characterization of the entrepreneurial university in the 

country by measuring the impact of entrepreneurship. Besides this thesis 

contributes to the emerging international literature on the subject, the work also 

brings an important empirical contribution to the country since there are no 

similar studies. This paper proposes a methodology for assessing the impact of 

entrepreneurship of research universities. It was developed from the analysis of 

the concept of entrepreneurial university, the theoretical framework on socio-

economic impacts of universities, transformations on their roles and on the 

dynamics caused by the evolution of an entrepreneurial economy, and in this 

context, concepts and emerging metrics of a metrology which is service-oriented 

and focused on innovation. 
 

Keywords 
 

Metrology; methodology; evaluation; entrepreneurial impact; Research 
University;   PUC-Rio. 
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