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RESUMO 
 

No cenário econômico atual, o crescimento e o desenvolvimento dos países e regiões 
estão intimamente relacionados ao nível de investimentos em atividades de pesquisa tecnológica 
e de inovação.  

O surgimento da necessidade de mensurar a eficiência dos investimentos governamentais 
nos mecanismos de geração de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é uma realidade para as 
nações que buscam aumentar a competitividade de suas economias. Este contexto torna possível 
a identificação dos possíveis problemas e gargalos existentes no processo de geração de inovação 
para que o mesmo possa ser melhorado. 

A situação a ser estudada consiste na investigação da eficiência da alocação do capital 
público em CT&I, buscando investigar qual a contribuição dos investimentos públicos nos 
mecanismos de geração de CT&I dos estados brasileiros.  

Além disso, objetiva também estudar como ampliar o potencial de geração sem alterar os 
recursos aplicados em CT&I dos estados que possuem os mecanismos de incentivo à inovação 
tecnológica menos eficientes do país. 

Desta forma, o presente trabalho se propõe a gerar análises quantitativas e comparações, 
verificando quais dos estados brasileiros analisados conseguem se destacar na utilização dos 
recursos aplicados em inovação tecnológica. Será utilizada a técnica Análise Envoltória de Dados 
(DEA) aplicada aos recursos públicos investidos em ciência e inovação tecnológica. 

 

 

PALAVARAS-CHAVE.  Ciência, Tecnologia e Inovação; Análise Envoltória de Dados; 
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