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Resumo:  

Este estudo procura analisar indicadores sobre o desempenho de países, 
relacionando indicadores de investimento em pesquisa e desenvolvimento, 
patentes e inovação de países da União Europeia, Brasil, Japão e Estados 
Unidos. O estudo sobre a inovação, competitividade do país, teoria 
evolucionária, relacionamentos entre governo-universidade-indústria são 
objetos de estudo e interesse de diversos pesquisadores, organizações e 
políticas governamentais visando ao crescimento econômico e 
desenvolvimento da nação. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas 
variáveis proxy que explicam os construtos-chave da pesquisa (Desempenho-
país, Inovação Tecnológica) a partir das definições e conceitos desses 
construtos. Os indicadores foram levantados nas bases de dados secundários 
do World Bank, da Organisation for Economic Co-Operation and Development 
(OECD); Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO); World Intellectual Property Organization (WIPO); Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Para a averiguação dos dados e 
teste das hipóteses propostas, foram feitas análises descritivas das variáveis 
do estudo e, posteriormente, análises multivariadas e de modelagem de 
equações estruturais. Para o estudo, foram testados oito modelos de 
mensuração com os dados coletados. Inicialmente, testaram-se quatro 
modelos baseados nas proposições de Castellacci, com variações dos países 
utilizados. Posteriormente, testaram-se quatro modelos fundamentados nos 
construtos do diamante do Porter, também com diferentes amostras de países. 
A aplicação de diferentes combinações de países objetivou avaliar as variações 
no comportamento do modelo, dependendo do nível de desenvolvimento e 
competitividade dos elementos da amostra. A primeira modelagem de 
equações estruturais (MEE) de cada modelo avaliou os resultados com todos 
os países (amostra completa). Em seguida, retiraram-se das análises os EUA, 
depois o Japão e, por fim, o Brasil, o que permite inferências sobre o efeito 
desses países na 
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avaliação da competitividade, inovação e desempenho das nações. Conclui-se 
que, em geral, os modelos avaliados possuem ajuste médio e que os valores 
encontrados para o modelo do Diamante de Porter são sensivelmente 
melhores do que os do modelo Evolucionário de Castellacci. Ainda, as 
amostras que apresentaram melhor ajuste ao modelo de Porter foram as 
amostras completas e a amostra sem o Brasil. É possível que o modelo em 
questão se ajuste melhor a amostras com grande quantidade de países 
desenvolvidos, pois ambos os modelos com melhor ajuste contam com EUA e 
Japão, além da UE. 
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