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Título do Resumo: Avaliação de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação 
na América Latina: evidências e tendências 

Modalidade: Pôster-Resumo 

Eixo: Metodologias de avaliação e mensuração de impactos de programas, políticas e ações 

de CT&I 

Tema: Indicadores de avaliação de resultados e impactos dos programas de fomento em 

CT&I / Ferramentas ou procedimentos de análise de dados e informações na CT&I 

Introdução: Este trabalho apresenta um projeto em andamento cujo objetivo é sistematizar 
e analisar a prática da avaliação de políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) na 
América Latina. O projeto é uma parceria com a iniciativa Science and Innovation Policy 
Evaluations Repository (SIPER) orientada à construção de um repositório online contendo 
avaliações de políticas de CTI, informações descritivas e de análise de tais avaliações. 
Metodologia: O projeto organiza-se em: (1) Identificação e coleta das avaliações de 
políticas de CTI na América Latina. (2) Classificação das avaliações e das políticas 
avaliadas com base em um questionário do repositório SIPER. (3) Análise das informações 
e discução do estado-da-arte da avaliação de políticas de CTI na região. Resultado: Foram 
coletadas até o momento cerca de 120 avaliações, metade delas caracterizadas e inseridas 
no SIPER. Análises iniciais indicam a predominância de avaliações orientadas a empresas, 
por meio de suporte financeiro direto ou indireto. São em sua maioria avaliações 
conduzidas por equipes externas à política ou mistas, realizadas durante seu funcionamento 
e de caráter somativo. Há ênfase no uso de indicadores econômicos e, minoritariamente, 
científicos, tecnológicos e sociais para mensuração de resultados e de impactos. 
Sobressaem-se avaliações quase-experimentais e não experimentais, que utilizam bases de 
dados secundários, assim como dados primários coletados por meio de surveys e 
entrevistas. Empregam-se predominantemente análises econométricas e estatísticas. 
Conclusão: As análises realizadas indicam um crescente movimento de institucionalização 
das práticas de avaliação de políticas de CTI na região, em consonância com a importância 
crescente destas políticas e da percepção sobre sua contribuição para o desenvolvimento 
econômico e social dos países. Todavia, são poucas as variações nos desenhos 
metodológicos e indicadores empregados, evidenciando a necessidade de avanços 
substantivos neste campo. Referência: EDLER, J. et al. (2012) .The practice of evaluation 
in innovation policy in Europe. Research Evaluation 21(3), 167-182. 
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