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RESUMO  

 

Objetivo: Correlacionar indicadores de desenvolvimento socioeconômicos de uma amostra de 

catorze países, incluindo o Brasil, e os indicadores de desempenho em Ciência, Tecnologia e 

Inovação CT&I. 

Design/Metodologia/Abordagem: Técnicas estatísticas de correlação entre indicadores de 

Ciência, Tecnologia e Inovação publicados por Instituições Internacionais de Referência. 
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Resultados: Os resultados demonstraram elevadas correlações entre investimentos brutos em 

CT&I e o PIB, bem como a posição em produção científica (R2 = 0,85 em ambas análises). A 

correlação dos investimentos em CT&I com o ranking de competitividade foi baixo; no entanto, 

o ranking de inovação apresentou correlação mediana (R2 = 0,61) quando relacionado aos 

percentuais do PIB investidos em CT&I. As correlações entre os rankings de inovação e de 

competitividade com os IDH também foram medianas (R2 = 0,61 e R2 = 0,56, respectivamente). 

Os indicadores de CT&I não apresentaram correlação com as taxas de crescimento do PIB e as 

taxas de desemprego. 

Limitações da pesquisa: o estudo limita-se a uma amostra de catorze países, escolhidos em 

função de similaridades com o Brasil. 

Implicações práticas: direcionamento de políticas públicas para geração de conhecimento por 

meio de investimentos em ciência, tecnologia e inovação.  

Implicações sociais: este estudo infere que investir um maior percentual do PIB em CT&I pode 

promover uma maior capacidade de inovação e de desenvolvimento humano de um país, 

podendo ser uma estratégia político-econômica a ser adotada mesmo sem haver correlação com 

as taxas de desemprego. 

Originalidade/valor: o estudo é particularmente importante devido à indicação de que 

investimentos em geração de conhecimento (ciência, tecnologia e inovação) não diminuem 

necessariamente desemprego, porém melhoram o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 

 

Palavras-chave: conhecimento. inovação. tecnologia. ciência. gestão de pessoas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 

2019 
 

 

EVALUATION OF THE GENERATION OF KNOWLEDGE 

BY MEANS OF CORRELATION BETWEEN INVESTIMENTS IN 

SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION AND IMPACT ON 

SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT 

Goal: Correlate socioeconomic development indicators from a sample of fourteen countries, 

including Brazil, and performance indicators in Science, Technology and Innovation CT & I. 

Design / Methodology / Approach: Statistical correlation techniques between Science, 

Technology and Innovation indicators published by International Reference Institutions. 

Results: The results showed high correlations between gross investments in T & I and GDP, as 

well as the position in scientific production (R2 = 0.85 in both analyzes). The correlation of 

investments in ST & I with the competitiveness ranking was low; however, the innovation 

ranking presented a median correlation (R2 = 0.61) when related to the percentages of GDP 

invested in ST & I. The correlations between the rankings of innovation and competitiveness 

with the HDI were also medium (R2 = 0.61 and R2 = 0.56, respectively). The T & I indicators 

showed no correlation with GDP growth rates and unemployment rates. 

Limitations of the research: the study is limited to a sample of fourteen countries, chosen due to 

similarities with Brazil. 

Practical implications: directing public policies to generate knowledge through investments in 

science, technology and innovation. 

Social implications: this study infers that investing a higher percentage of GDP in T & I can 

promote a greater capacity for innovation and human development in a country, and can be a 

political-economic strategy to be adopted even without correlation with unemployment rates. 

Originality / value: the study is particularly important due to the indication that investments in 

knowledge generation (science, technology and innovation) do not necessarily decrease 

unemployment, but improve the Human Development Index (HDI). 

 

Keywords: knowledge. innovation. technology. science. people management. 
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1 INTRODUÇÃO 

É muito comum que as decisões, não só na política, mas também em organizações 

privadas, sejam tomadas com pouco ou nenhum fundamento em fatos e dados, o que leva a erros 

grosseiros, retrabalhos e desperdícios. 

Nesse sentido, este trabalho traz importante contribuição ao demonstrar que a análise de 

dados leva à descoberta de conhecimento e exerce papel fundamental na melhoria da qualidade 

do processo de tomada de decisão de gestores públicos e privados.  

Destarte, o conhecimento dos cenários globais é o primeiro passo para a construção de 

estratégias e políticas públicas sinérgicas e eficazes. Análises de oportunidades e ameaças, bem 

como a clareza sobre as megatendências globais, permitem os países a se prepararem para as 

constantes mudanças que afetam a sociedade e a economia do mundo atual (Marcial, 2015). 

A economia brasileira encontra-se formalmente em recessão desde o segundo trimestre de 

2014. O produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016, a taxa de crescimento 

da economia brasileira caiu de 4% a 2% ao ano e o setor público brasileiro passou de superávit 

primário de 2,2% em 2012 e para déficit primário de 2,7% em 2016 (Barbosa Filho, 2017).  

Acompanhando as quedas da economia, cortes orçamentários do governo federal foram 

realizados em diferentes áreas, incluindo ciência, tecnologia & inovação (CT&I). Em 2014, o 

Brasil destinou 1,27% do PIB em atividades de pesquisa, totalizando R$ 7,3 bilhões 

(Davidovich, 2017). 

Não obstante, em março de 2017, o orçamento de custeio e investimento do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que exclui despesas com pessoal, 

foram limitados a R$ 3,2 bilhões em 2017 - 44% menor do que o que havia sido estabelecido na 

lei orçamentária, e menos da metade do orçamento empenhado de 2014. O orçamento para 2018 

foi cerca de um terço do destinado oito anos atrás (Davidovich, 2017). Em 29 de março de 2019, 

contingenciamento de 42,27% do orçamento de CT&I para 2018 foi anunciado pelo poder 

executivo federal, passando a ter apenas R$ 2,947 bilhões para despesas discricionárias em 2019 

(SBPC, 2019). 

As megatendências são impulsionadas pela economia da inovação, cujo avanço científico 

e tecnológico esperado para as próximas décadas colocará a humanidade em uma nova era, onde 

se destacam diversas áreas, tais como: automação, robótica, nanotecnologia, biotecnologia, entre 

outras (Marcial, 2015).  
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As tecnologias da informação e comunicação (TICs) influenciam a rotina diária das 

pessoas. Logo, restringir o orçamento para CT&I é também reprimir a adaptação frente às 

constantes mudanças, caminhando contrário às megatendências atuais. 

Diante desses cortes, a comunidade científica brasileira, principalmente coordenada pela 

Academia Brasileira de Ciência (ABC) e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), mobilizam esforços para demonstrar aos governantes que recursos para “ciência não é 

gasto, é investimento!” (ABC et al., 2017).  

Afirma-se, também, que todos os países desenvolvidos e até mesmo os países em 

desenvolvimento – tal como os do BRICS - encaram educação e ciência como aposta no futuro.  

Um exemplo contrário à estratégia brasileira de desenvolvimento seria a da União 

Europeia (UE) que, diante da crise de 2009, passou a investir mais em CT&I, com o intuito de 

estimular o conhecimento adquirido e a inovação, como estratégia para promoção de crescimento 

econômica e, por consequência, geração de empregos e bem-estar social (European Union, 

2018).  

Os investimentos passaram de €17,8 bilhões (entre 2002-2006) para € 53,2 bilhões (entre 

2007-2013), € 79 bilhões (entre 2014-2020) e prevê-se aproximadamente € 100 bilhões para o 

novo programa (entre 2021-2027). Esses valores perfazem aproximadamente 2% do Produto 

Interno Bruto (PIB) da Comissão Europeia, longe do almejado pela Estratégia Europa 2020, que 

visava destinar 3% do PIB para pesquisa e inovação, e discrepante de outras lideranças do 

mundo, tais como: Coreia do Sul (4,23% em 2015), Japão (3,29% em 2015) e Estados Unidos 

(2,79% em 2015) (Bourgeais e Lopez, 2017).  

 

2 AS MEGATENDÊNCIAS GLOBAIS E OS INVESTIMENTOS EM CT&I PARA A 

PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

 

Atualmente associa-se o crescimento econômico às futuras inovações, que exige melhorias e 

investimentos em ciência e inovação desde a pesquisa básica à comercialização, da educação à 

digitalização industrial. O estímulo à inovação gera a adaptação que o mercado necessita diante de 

mundo mutável e instável. São muitos os desafios socioeconômicos da vida moderna, sanados ou 

retardados pelos avanços da pesquisa e inovação, que auxiliam na concretização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável definidos pela Agenda 2030 da ONU (UNESCO, 2019). 
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O futuro é incerto, cuja imprevisibilidade e globalização repercutem em mudanças 

improváveis, imprevisíveis e altamente disruptivas em curto espaço de tempo. Não obstante, 

permanecem megatendências globais - social, econômica, política, ambiental ou tecnológica – que se 

configuram como mudanças que são lentas, porém, uma vez que se enraízam, exercem influência 

duradoura sobre muitas atividades, processos e percepções (Boumphrey e Brehmer, 2017). Essa 

relativa estabilidade permite predizer um provável futuro de médio em longo prazo, com algum grau 

de confiança, e norteiam, hoje, a governança de organizações públicas e privadas.  

De acordo com relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), as megatendências que afetam a CT&I e que, por conseguinte, podem utilizar de suas 

ferramentas para perpassar a instabilidade do cotidiano e atender o esperado desenvolvimento 

econômico e social, são agrupadas em oito áreas temáticas, a saber: demografia; recursos naturais e 

energia; alterações climáticas e ambiente; globalização; papel do governo; economia, emprego e 

produtividade; sociedade; e saúde, desigualdade e bem-estar (OECD, 2016). 

O desenvolvimento econômico dos países está assentado, cada vez mais, na inovação baseado 

no desenvolvimento científico e tecnológico. Não é por acaso que vários países, a exemplo de 

Estados Unidos e China, têm colocado a inovação como eixo central de suas estratégias de retomada 

crescimento após a crise de 2008 (Brasil, 2016).  

O desafio de promover a capacidade de converter ideias em valor é fator preponderante para o 

sucesso da atividade empresarial de um país. Em um cenário competitivo crescente, inovações 

tecnológicas acrescentam valor aos produtos, bem como ganhos em processos produtivos. A 

promoção de uma cultura inovadora é fundamental para as nações que buscam a ampliação de seus 

mercados, a geração de empregos qualificados, o aumento da renda dos trabalhadores e a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos (Brasil, 2016). 

Barros Neto (2018, p. 146) vê relação direta entre o desenvolvimento social, o 

empreendedorismo e inovação. 

Há uma relação direta entre o desenvolvimento de uma sociedade e o número de 

empreendedores que são estimulados a surgir, pois a atividade dos empreendedores afeta de 

forma significativa vários aspectos sociais que atestam a importância dos empreendedores 

para o desenvolvimento coletivo, como os que apontamos a seguir. 

 Inovação: empreendedores e suas empresas são reconhecidos por estimularem a inovação em 

uma sociedade e conseguem fazer isso de forma mais eficiente do que as grandes empresas, 

porque estas normalmente são mais lentas e cautelosas em aplicar inovações. O 

empreendedor, por outro lado, tem mais agilidade e flexibilidade em gerar, fomentar e aplicar 

as inovações. De fato, a maioria das inovações importantes e impactantes da atualidade foi 



 

 

 

 

 

 

 

8 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 

2019 
 

criação de pequenos empreendedores, muitas vezes com ínfimos recursos além de 

criatividade e persistência (Barros Neto, 2018, p. 146). 

 

Neste contexto, muitos índices internacionais são amplamente utilizados por empresas e 

governos para direcionar estratégias de investimento e parcerias, visto que eles agrupam diferentes 

parâmetros em áreas específicas e ranqueiam países, a exemplo do Global Innovation Index e do 

Global Competitiveness Index, que refletem a capacidade de competitividade e inovação entre países. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por sua vez, compara o grau de desenvolvimento 

econômico e a qualidade de vida oferecida à população.  

Na Estratégia Nacional de CT&I 2016-2022, destacam-se como desafios para o Brasil: i) a 

busca de uma trajetória de emparelhamento com as nações mais desenvolvidas no campo da CT&I; 

ii) a promoção da inovação sendo crucial para o aumento da produtividade e da competitividade em 

um cenário de acelerado processo de abertura de mercados; e iii) o desenvolvimento sustentável e a 

inclusão produtiva e social (Brasil, 2016).  

A CT&I auxilia o mundo a agir num “oceano azul” diante das megatendências globais. A 

estratégia de “oceano azul” prima por criar e inovar na proposta de valor, tornando irrelevante a 

competitiva concorrência atual (Kim e Maulborgne, 2005).  

A inovação do valor faz-se de suma importância para gerar um ambiente organizacional 

sustentável e, por isso, a associação de tecnologias aos produtos e processos, estar na vanguarda do 

conhecimento científico, associar colaboradores com elevada capacitação e altamente engajados, faz 

da pesquisa e desenvolvimento primordiais para atender o crescimento empresarial e institucional 

almejado. 

Assim, o insuficiente investimento em CT&I desencadeia uma insustentabilidade no 

crescimento econômico e um baixo poder de inovação do país – perpetuando processos e geração de 

produtos apenas no “oceano vermelho”. Segundo Kim & Maulborgne (2005), oceano vermelho é o 

mercado conhecido, onde os concorrentes disputam os mesmos mercados, no qual proporciona 

intensa competitividade. 

O desenvolvimento socioeconômico das nações tem apresentado uma relação cada vez mais 

direta com o desenvolvimento científico e tecnológico. Posicionar o Brasil entre os países de maior 

destaque mundial em pesquisa e inovação é um grande desafio.  
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Identificar a correlação entre os investimentos em CT&I e o desenvolvimento 

socioeconômico de grandes lideranças mundiais, incluindo o Brasil, pode ser primordial para o país 

avançar na recuperação sustentável de sua economia.  

Assim sendo, este trabalho teve como objetivo precípuo identificar a relação entre indicadores 

de CT&I e de desenvolvimento socioeconômico no ano de 2018, por meio de análises comparativas 

entre países líderes econômicos mundiais, incluindo o Brasil, tais como Estados Unidos, China, 

Alemanha, Israel, Argentina, entre outros, selecionados por sua significância em termos de CT&I. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para que as análises comparativas entre indicadores socioeconômicos e de CT&I fossem 

realizadas, escolheram-se alguns países para coleta de dados.  

A escolha baseou-se em diferentes parâmetros, a saber: (i) países que têm cooperação ativa 

com o Brasil, ou seja, que apresentam acordos de cooperação na área de CT&I em vigor e diversas 

atividades em andamento; e (ii) países expoentes em produção científica, inovação e competitividade 

no mundo. 

Dentre todos os países se enquadram nas características acima, realizou-se uma categorização 

a fim de equilibrar o número de países conforme as seguintes características: PIB, IDH e o quanto se 

investe em CT&I (percentual do PIB).  

Quatro grupos foram criados, cujos países em cada grupo têm os seguintes indicadores em 

comum: 

• Grupo 1) países líderes da economia mundial (maiores PIB), com elevado IDH (países 

desenvolvidos) e com expressivos investimentos em CT&I.  

• Grupo 2) países líderes da economia mundial ou com PIB expressivos (acima de U$ 1 

trilhão/ano), com IDH mediano (países em desenvolvimento) e que apresentam 

representatividade em CT&I.  

• Grupo 3) países com PIB mais baixo (abaixo de U$ 1 trilhão/ano), com elevado IDH 

(países desenvolvidos) e com alto percentual do PIB investidos em CT&I.  

• Grupo 4) países com PIB mais baixo (abaixo de U$ 1 trilhão/ano) e baixo 

investimento em CT&I. 
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Os países escolhidos e agrupados em cada grupo podem ser visualizados no Quadro 1. A 

categorização em grupos apenas auxiliou na escolha dos países para o estudo.  

As análises descritas a seguir não consideraram as correlações em cada grupo distintamente – 

forma agrupados todos em um único bloco. 

Com o intuito de inferir a correlação dos indicadores de CT&I com o desenvolvimento social 

e econômico dos países selecionados, foram coletados indicadores que expressassem a riqueza do 

país - a exemplo do PIB (em US$) e taxa de crescimento do PIB (%) – e a qualidade de vida da 

população - taxa de desemprego (%) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (IMF, 2019; 

UNDP, 2018). 

 

QUADRO 1 - SELEÇÃO DE PAÍSES PARA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE INDICADORES 

SOCIOECONÔMICOS E DESEMPENHO EM CT&I 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Estados Unidos China Países Baixos Turquia 

Japão Índia Suíça Argentina 

Alemanha Brasil Israel Chile 

Coreia do Sul México -- -- 

Fonte dos dados: Desjardins (2018), IMF (2018) e UNDP (2018). 

 

Adicionalmente, identificaram-se indicadores de desenvolvimento em CT&I em 2018, tais 

como: investimentos brutos em CT&I (em US$) (Desjardins, 2018); percentuais de investimento em 

CT&I com relação ao PIB (%) (UNDP, 2018); posição no Global Innovation Index 2018 (Dutta et 

al., 2018); posição no Scimago Journal & Country Rank 2017 (SJR, 2017); e posição no Global 

Competitiveness Index 2018 (Schwab, 2018). 

A partir do levantamento dos dados de desenvolvimento socioeconômico e dos indicadores de 

CT&I dos países selecionados foram realizadas análises de correlação, por meio da definição de linha 

de linhas de tendências lineares ou exponenciais dos dados.  

A partir da linha de tendência, foram identificados os coeficientes de determinação (R2), que, 

por fim, inferem o grau de correlação entre os dados coletados. Neste estudo, definiram-se como 

elevada correlação dados que apresentam R2 acima de 0,8. Quando o R2 foi próximo de 0,6, 

considerou-se uma correlação mediana; R2 abaixo de 0,5 foram considerados com baixa correlação 

ou correlação inexistente. 

Assim sendo, conforme Severino (2018) esta é uma pesquisa aplicada (aplicação prática da 

ciência), quantitativa (utiliza da linguagem matemática), experimental (testa a causalidade das 
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variáveis estudadas), ex-post facto (realizada após fatos do passado) e descritiva (o pesquisador 

levanta os dados e não interfere no fenômeno estudado) usando métodos estatísticos apontados por 

Sweeney e Williams (2013). 

Dessa maneira, o próximo tópico apresenta tabelas elaboradas pelos autores com base nas 

fontes pesquisadas e referenciadas, cujos dados foram organizados para permitir a aplicação das 

técnicas estatísticas e facilitar as análises.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados de desenvolvimento socioeconômico e de desempenho em CT&I dos países 

selecionados podem ser visualizados na Tabela 1. 

Os países que mais investem em CT&I (em US$) são, em ordem decrescente, Estados 

Unidos e China. O Brasil, por sua vez, encontra-se na sétima posição entre os países 

selecionados. Já o Chile é o país que menos investe em CT&I dentre os países aqui analisados, 

tanto com relação aos valores brutos de investimento quanto ao percentual do PIB, sendo o 

menor PIB também.  

Embora Israel seja o segundo menor PIB, seu investimento bruto em CT&I equipara aos 

da Suíça e do México. Isso porque Israel, assim como a Coreia do Sul, é o país que mais aposta 

suas estratégias de desenvolvimento em CT&I com relação ao percentual do PIB (4,3%). 

 

TABELA 1 - COMPARAÇÃO ENTRE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E DE 

DESENVOLVIMENTO EM CT&I DE 14 PAÍSES 

 
Fonte: Desjardins (2018), Dutta et al. (2018), IMF (2018), Schwab (2018), SJR (2017) e UNDP (2018). 
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A correlação entre o PIB e os investimentos em CT&I no ano de 2018 (em US$) demonstram 

alta correlação exponencial (R2 = 0,85), como demonstrado no Gráfico 1. Entretanto, quando se 

comparou os PIB dos países selecionados com os percentuais do PIB investidos em CT&I não foi 

evidenciada correlação (R2 = 0,13).  

 

 

GRÁFICO 1 - CORRELAÇÃO ENTRE O PIB DE 2018 E OS INVESTIMENTOS EM CT&I NO ANO 

DE 2018, EM VALORES BRUTOS (US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos dados: Desjardins (2018) e IMF (2019). 

 

Avaliaram-se, também, as correlações entre o quanto se investiu em CT&I em 2018 (valores 

brutos em US$ e percentual do PIB) e as posições no Global Competitiveness Index 2018 (GCI), no 

Global Innovation Index 2018 (GII) e no Scimago Journal & Country Rank 2017 (SJR) (Gráficos 2 e 

3). 

GRÁFICO 2 - CORRELAÇÃO ENTRE OS INVESTIMENTOS EM CT&I EM 2018 (EM US$ 

BILHÕES) E AS POSIÇÕES NO GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2018, NO GLOBAL INNOVATION 

INDEX 2018 E NO SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK 2017 
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Fonte dos dados: Desjardins (2018), Dutta et al. (2018), Schwab (2018) e SJR (2017). 

 

No Gráfico 2, verifica-se que há elevada correlação exponencial entre o quanto realmente se 

investe em CT&I (US$) e a posição no SJR (R2 = 0,85). Não obstante, a correlação linear do GII e a 

correlação exponencial do CGI com os investimentos brutos em CT&I foram baixas (R2 = 0,43 e R2 = 

0,32, respectivamente).  Isso pode ser explicado porque o SJR considera, precipuamente, os números 

de publicações e citações – resultados concretos dos investimentos em CT&I e, por isso, refletem o 

volume de projetos de pesquisa e bolsas concedidas. 

Já os CGI e GII são rankings mais complexos, considerando mais fatores para determinação 

do index que determina a posição no ranking. O GII, por exemplo, além de considerar o número de 

patentes, leva em consideração os ambientes de negócio, políticos e regulatórios, bem como recursos 

humanos, infraestruturas, sofisticação de mercado e negócios. Já o GCI considera bastante a 

confiança no mercado analisado, tal como a transparência, direitos de propriedade, segurança, capital 

social, dentre outros. 

GRÁFICO 3 - CORRELAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DO PIB INVESTIMENTOS EM CT&I EM 

2018 E AS POSIÇÕES NO GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2018, NO GLOBAL INNOVATION INDEX 

2018 E NO SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK 2017 
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Fonte dos dados: Dutta et al. (2018), Schwab (2018), SJR (2017) e UNDP (2018). 

 

Já o Gráfico 3 demonstra a correlação nos rankings de acordo com o percentual do PIB 

investido em CT&I. Neste contexto, o SJR não apresenta elevada correlação quando comparado aos 

investimentos brutos (R2 de somente 0,26). As correlações do GCI para investimentos brutos ou 

percentual do PIB foram semelhantes (R2 próximo de 0,45 para ambos). Já o GII apresentou 

correlação linear um pouco mais acentuada quando considerado o percentual do PIB investido em 

CT&I, embora a correlação ainda seja moderada (R2 = 0,61).  

 

4.1 Impactos dos investimentos em CT&I para o desenvolvimento socioeconômico 

 

Na seção anterior, foram avaliados como os investimentos em CT&I proporcionam melhores 

posições dos países no âmbito da pesquisa, inovação e competitividade. Utiliza-se do discurso de que 

o investimento em CT&I proporciona o desenvolvimento econômico do país e geração de emprego.  

Assim, nessa seção busca-se analisar as correlações entre investimento em CT&I e posições 

no SJR, GCI & GII e parâmetros de desenvolvimento econômico (taxa de crescimento do PIB) e 

social (Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e taxa de desemprego). 

No que diz aspecto as correlações entre as taxas de crescimento do PIB e os investimentos em 

CT&I - tanto investimento bruto (US$) quanto o percentual do PIB -, bem como as posições no 
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Global Innovation Index e no Global Competitiveness Index, não foram encontrados quaisquer 

correlações para o ano de 2018 (R2 negativos - dados não demonstrados). 

Considerando os IDH de 2018, as análises de correlação com os investimentos em CT&I no 

mesmo ano demonstraram que, quando foram considerados os valores brutos (US$), não houve a 

identificação de correlação nos países analisados (R2 = 0,008). Entretanto, quando considerado o 

percentual de investimento do PIB em CT&I, a correlação foi moderada (R2 = 0,42), conforme 

demonstrado no Gráfico 4. Vale ressaltar que o IDH é um índice complexo e multifatorial, que inclui 

como um dos seus parâmetros o percentual do PIB investido em CT&I, e não o investimento bruto. 

 

GRÁFICO 4 - CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) E OS 

PERCENTUAIS DO PIB INVESTIMENTOS EM CT&I EM 2018 

 

Fonte: UNDP (2018). 
 

Já quando se avaliaram as correlações dos IDH em 2018 e as posições no GCI, GII e SJR, 

verificaram-se correlações exponenciais mediana nos dois primeiros (R2 próximos de 0,6) e 

inexistência de correlação com o último (R2 negativo) (Gráfico 5). 

Quando analisadas as taxas de desemprego e os investimentos em CT&I - em valores brutos 

(US$) e os percentuais do PIB – foram identificadas baixas correlações (R2 = 0,2 para ambos).  

 

GRÁFICO 5 - CORRELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) E AS 

POSIÇÕES NO GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2018, NO GLOBAL INNOVATION INDEX 2018 E NO 

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK 2017     
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Fonte dos dados: Dutta et al. (2018), Schwab (2018), SJR (2017) e UNDP (2018). 

 

Assim como demonstrado no Gráfico 6, as correlações entre as taxas de desemprego de 2018 

e as posições GCI, GII e SJR também foram inexpressivas (R2 abaixo de 0,2). 

 

GRÁFICO 6 - CORRELAÇÃO ENTRE TAXA DE DESEMPREGO DE 2018 (%) E AS POSIÇÕES 

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2018, GLOBAL INNOVATION INDEX 2018 E SCIMAGO JOURNAL 

& COUNTRY RANK 2017 

 
 

Fonte dos dados: Dutta et al. (2018), IMF (2019), Schwab (2018) e SJR (2017). 

 

Observa-se, portanto, que países com elevados PIB adotam a estratégia de investir expressivos 

montantes de recursos em CT&I, a exemplo de Estados Unidos e China. 

 

5. INOVAÇÃO E INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Conforme dados levantados e analisados nesta pesquisa, países que apresentam elevados PIB 

adotam a estratégia de investir expressivos montantes de recursos em CT&I, a exemplo de Estados 

Unidos e China.  

Não obstante, há países com PIB moderados que adotam a estratégia de destinar elevado 

percentual do seu PIB, tal como Países Baixos, Suíça e Israel.  

O Brasil, por sua vez, embora não seja o país que pouco investe em CT&I, tal como o Chile, 

encontra-se na sétima posição entre os países selecionados.  
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Ao se avaliar a correlação do grau de inovação do país, inferida pela posição no Global 

Innovation Index, verificou-se maior correlação quando se considerou o percentual do PIB investido 

do que quando considerado o valor bruto de investimento em CT&I.  

O Brasil ocupa a 64ª posição no Global Innovation Index 2018 (Dutta et al., 2018) e a 72º 

posição no Global Competitiveness Index 2018 (Schwab, 2018), o que demonstra pouca aderência a 

estratégia da teoria “Oceano Azul”, não criando ambientes de negócios e regulação propícia para 

estimular a inovação e, por conseguinte, maior competitividade.  

Não obstante, o País é o 14º em termo de publicações científicas no Scimago Journal & 

Country Rank 2017 (SJR, 2017), podendo indicar que não há poucos recursos sendo investidos no 

país em pesquisa – como a própria tabela comparativa apresentou -, mas sim a estratégia de negócio 

em investir em inovação, aqui inferida pelo percentual do PIB que o país investe em CT&I, pode ser 

o fator limitante.  

As correlações do IDH e as posições no Global Competitiveness Index 2018, no Global 

Innovation Index 2018 e no Scimago Journal & Country Rank 2017 demonstram correlações 

moderada nos dois primeiros.  

Os três índices correlacionados são multifatoriais e têm similaridades de parâmetros. Esse fato 

pode possivelmente explicar a presença de correlação entre os países avaliados.  

Com o mundo cada vez mais inserido na indústria 4.0, a transformação digital e a adaptação 

às megatendências globais passam a ser imprescindível.  

Neste contexto, talvez investir em CT&I não necessariamente proporcione mais empregos, ao 

contrário do que muitos afirmam e como demonstrado na ausência de correlação entre os indicadores 

de CT&I e as taxas de desemprego.  

Isso possivelmente é explicado porque as máquinas hoje cada vez mais estão substituindo a 

mão de obra humana e, assim, necessariamente a população terá que investir mais em capacitação.  

Investimentos em CT&I, como também envolvem os recursos em concessão de bolsas de 

pesquisa, auxiliam na formação de recursos humanos; contudo, embora não tenha sido um dado 

analisado neste trabalho, o investimento em educação deve ter mais correlação com a taxa de 

desemprego que o próprio investimento em CT&I.  

Cabe ressaltar que, embora todos dados de correlação acima demonstrados sejam 

categorizados como estatisticamente insignificantes, haja vista que correspondem a R2 menores que 

0,95 (erro acima de 5%), podem ajudar a inferir tendências. Ressalta-se, também, que neste estudo 
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foram escolhidos países que apresentavam expressiva relação com o Brasil no âmbito da CT&I e não 

necessariamente representam um número amostral considerável para análise estatística. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Infere-se que países que adotam como estratégia destinar um maior percentual do seu PIB 

em CT&I são aqueles que usam mais da inovação para promover o seu desenvolvimento. Não é 

necessariamente o montante bruto de investidos em CT&I que define o grau de inovação de um 

país, mas sim a priorização que o país dá para área.  

É possível que os países que invistam um percentual maior do seu PIB em CT&I também 

invistam mais em proporcionar ambientes de negócios dinâmicos, com regulação que 

desburocratiza e confere segurança aos processos, que estimulem a criatividade e inovação. 

Verificou-se que países com maior grau de inovação e competitividade econômica 

apresentam, também, melhores índices de desenvolvimento socioeconômico.  

Depreende-se, portanto, que destinar um maior percentual do PIB para CT&I melhor à 

posição no ranking de inovação, pode ser uma estratégia que auxilie o país a melhorar o seu 

desenvolvimento humano. 

Tendo em vista que não se demonstrou correlação entre investimentos em CT&I e taxa de 

desemprego, infere-se que as megatendências globais de digitalização e investir nela por meio da 

pesquisa e inovação pode sim ter um impacto negativo na taxa de desemprego.  

Portanto, afirmar que investimento em CT&I pode ser equivocado, devendo-se afirmar 

que se exige da população maior capacitação técnica. O mesmo pode ser verificado quando se 

observou a ausência de correlação dos investimentos e o percentual de crescimento do PIB. 

Neste estudo, todas as correlações acima são inferências, e não afirmações. No entanto, 

estão aqui demonstrados indicativos de correlação positiva dos investimentos em CT&I e o 

desenvolvimento social e econômico de um país. 

Em face do exposto, reforça-se a importância do uso de fatos e dados para geração de 

conhecimento e a importância de se estimular esse tipo de análise principalmente na 

Administração Pública, uma vez que desta forma é possível um melhor direcionamento de 

políticas públicas para geração de conhecimento por meio de investimentos em ciência, 

tecnologia e inovação, como demonstrado pelos países pesquisados.  
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Com perspectiva do estudo, sugerem-se análises comparativas mais acuradas entre os 

países e/ou os grupos selecionados e o Brasil, especialmente nos indicadores que apresentaram 

elevada ou moderada correlações, a fim de identificar boas estratégias que poderiam ser 

utilizadas para possíveis políticas públicas.  

Adicionalmente, pode-se ampliar o número amostral ou de indicadores. Neste estudo, 

alguns indicadores utilizados foram índices que, por serem multifatoriais, podem distorcer a 

correlação direta aqui realizada. Logo, uma proposta seria escolher alguns parâmetros 

específicos de cada índice e faz a correlação direta. 
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