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Segundo Flávio Araripe, sócio-diretor da DMR Consulting, pesquisa mostra que o Brasil é o país 
com menor grau de implantação da Sociedade da Informação entre as nações da América 
Latina. 
 
Apesar de muito ter se falado nos últimos meses sobre o crescimento da participação do 
governo brasileiro nas discussões mundiais sobre inclusão, organização da internet e 
adequação ao mundo digital, o País ainda amarga uma posição nada saudável: a de 
“lanterninha” entre as nações latinas que conduzem esforços para se consolidar na era da 
informação. 
 
Essa é a conclusão da pesquisa “Indicador da Sociedade da Informação” (ISI), realizada pela 
consultoria DMR Consulting em parceria com o Instituto de Estudos Superiores da Empresa e 
Centro para a Empresa Latino-Americana (IESE-CELA) durante o segundo trimestre do ano. 
Segundo o estudo, o Brasil encerrou o mês de junho de 2006 com o menor índice de 
implantação da sociedade da informação – com 4,52 pontos entre 10 possíveis –, atrás de 
Argentina (4,83 pontos), México (4,89 pontos) e Chile, o líder da região, com 6,11 pontos. 
 
Para compor o índice, os pesquisadores avaliaram dados sobre tecnologia da informação e 
comunicações – como o número de telefones móveis em uso, de computadores, de usuários de 
internet a cada mil habitantes e o gasto em TIC como porcentagem do PIB –, além dos 
entornos econômicos, sociais, de infra-estrutura e institucionais, que englobam variáveis como 
risco-país e até nível de corrupção.  
 
Segundo Flávio Araripe, sócio-diretor da DMR Consulting, os fatores que mais comprometeram 
a participação do País foram as variáveis incluídas nas categorias entornos, especialmente as 
econômicas. “Não existe nada específico que defina o desempenho do Brasil de forma 
apartada, mas sabe-se que o crescimento econômico tem sido o mais modesto quando 
comparado ao dos outros países. E isso tem peso significativo”, aponta. 
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