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O Brasil foi classificado como o 38º país do mundo com maior desenvolvimento de tecnologias de 
conectividade, segundo o Ranking Anual de e-Readiness, elaborado pela revista The Economist, 
em parceria com a IBM. O resultado conquistado em 2005 é três posições pior que o de um ano 
atrás. 
 
De acordo com a pesquisa, o país perdeu colocações porque o estudo passou a dar maior 
importância à difusão da banda larga no desenvolvimento digital das nações. Como o Brasil ainda 
é carente neste quesito, com penetração próxima de 1% da população, a mudança na 
metodologia acabou prejudicando sua avaliação. 
 
Entre os países da América Latina que participaram do ranking, o Brasil está melhor apenas que a 
Argentina, posicionada em 39º lugar. Já o Chile aparece no 31º posto, enquanto o México, em 
36º, foi o único da região que conseguiu subir quatro degraus em um ano, principalmente devido 
a um programa público que abriu 3,2 mil quiosques de acesso gratuito à internet. 
 
O primeiro colocado da lista, como em 2003, foi a Dinamarca, que este ano é seguida pelos 
Estados Unidos e pela Suécia. Cabe ressaltar que sete países europeus ocupam as dez primeiras 
posições do ranking.  
 
Restrições latinas 
O estudo afirma que as nações latino-americanas não se desenvolvem mais tecnologicamente 
devido a uma série de fatores mais ou menos comum entre elas, como desigualdade de renda da 
população, infra-estrutura deficiente e base de conhecimento tecnológico ainda em evolução. 
 
Apesar destas restrições, a pesquisa menciona medidas implementadas por estes países, inclusive 
o Brasil, que têm contribuído, ao menos, pelo crescimento acelerado do número de internautas e 
de usuários de celulares nestes locais. Os maiores investimentos em tecnologia e a adoção de 
políticas governamentais para difundir a tecnologia da informação são exemplos desta prática.  
 
Vale dizer que o Brasil acabou de aprovar uma medida provisória que concede descontos 
tributários para a venda final de computadores avaliados em até R$ 1,4 mil. A iniciativa faz parte 
de um programa chamado "PC Conectado", cujo principal objetivo é democratizar o acesso à 
informática e à internet. O Brasil ainda é elogiado por seus sistema de votação eletrônica. 
 
O estudo da The Economist e da IBM levou em conta diversas variáveis, como acesso a banda 
larga e penetração de serviços móveis, inovações tecnológicas e presença de hotspots, que 
permitem conexão sem fio em locais públicos, como aeroportos e hotéis. 
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