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Ambiente regulatório e de mercado prejudicaram nota do País, que vai bem em uso de 
tecnologia.  
 
O Brasil caiu uma posição e passa a ocupar a 53 colocação do ranking mundial de tecnologia 
divulgado ontem pelo Fórum Econômico Mundial, com 122 países. Trata-se do quarto ano 
consecutivo de queda do País no índice que avalia o nível de preparo dos países para usar 
tecnologias da informação e comunicação (TCI).  
 
O Brasil estreou na 38 posição, no estudo relativo a 2001, que avaliou 75 países. No segundo 
ano, subiu para 29, caindo logo depois para 39. Entre 2003 e 2004, o País perdeu sete 
posições, para o 46 lugar. No ano seguinte, com mais uma queda, ficou na 52 posição.  
 
Entre os latino-americanos, o Chile tem a melhor colocação, mesmo perdendo dois lugares e 
ficando em 31 no ranking global. O México ocupou a posição do Brasil, atingindo o 49 lugar.  
 
Segundo o relatório, a maior parte dos países da região subiu posições, citando além do caso 
mexicano, a Argentina (63), Peru (78) e Uruguai (60).  
 
"Eu não veria a posição do Brasil como uma grande queda, prefiro dizer que ele permanece 
estável", diz a economista sênior da rede de competitividade global do Fórum Econômico 
Mundial, Irene Mia. Na sua avaliação, os principais pontos fracos do País são o excesso de 
regulamentação e o ambiente de mercado ineficiente. Nesse sentido, pesam variáveis como 
regulamentação governamental, o efeito e extensão das taxas, o tempo e quantidades de 
documentos para abrir um negócio.  
 
Segundo o consultor do Yankee Group, Júlio Püschel, o governo brasileiro não considera 
telecomunicações como infra-estrutura básica. "No Pacote de Aceleração do Crescimento 
(PAC), não foi nem citada como infra-estrutura, apesar de hoje ser tão importante quanto 
energia ou transporte", comentou. "Não sei se isso é a conseqüência ou a causa do governo 
não ter uma agenda regulatória. Vemos questões importantes, como Wimax, IPTV e 
convergência não serem decididas."  
 
A economista do Fórum Econômico Mundial cita ainda como fraqueza a qualidade do sistema 
de educação, especialmente em ciências e matemática. "O Brasil tem um excelente sistema de 
universidades estaduais, porém poucos conseguem alcançá-lo, então é preciso prover ao 
mercado recursos humanos necessários para atingir a TCI. Nisso, o Brasil é muito semelhante 
ao restante da América Latina", afirma.  
 
Por outro lado, Irene Mia destaca que o investimento em P&D é "significativamente alto" em 
relação ao restante da região. "A difusão de TCI e E-government também parece ser 
fundamental na agenda do governo. Uma eficiente liderança vinda do governo tem sido chave 
no sucesso dos mais bem-sucedidos países no ranking".  
 
Para a economista, além da posição do governo e o foco em P&D, o fato de o Brasil exportar 
produtos de alta tecnologia e ter um mercado financeiro sofisticado são fatores encorajadores. 
"Mas a melhora do Brasil no futuro é relacionada à capacidade de superar os problemas 
estruturais em educação e excesso de regulamentação do mercado", afirma.  
 
Dos países que compõem o Bric, a Rússia (70) foi a única que ganhou posições. Assim como o 
Brasil, Índia (44) e China (com queda de nove posições, para 59) perderam espaço. O último, 
que desde 2004 já é o maior exportador de produtos de TI e comunicações do mundo, 
enfrenta problemas pelo governo ainda demonstrar pouca preocupação em ter uma política 
que estimule os benefícios possíveis à economia e à sociedade com o uso de TCI.  
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A Dinamarca chegou pela primeira vez ao topo do ranking do Fórum Econômico Mundial que 
avalia o grau de preparação das redes tecnológicas. O país nórdico tirou os Estados Unidos da 
ponta, que estiveram alternadamente na liderança em três dos seis anos de pesquisa e agora 
caíram para o sétimo posto.  
 
O país mais rico do mundo perdeu devido ao ótimo desempenho das nações nórdicas, e elas, 
com exceção da Islândia, ganharam posições. A liderança da Dinamarca foi acompanhada por 
melhorias da Suécia, Finlândia (líder em 2002) e Noruega. Dessa forma, pela primeira vez 
todos os cinco ficaram entre os dez primeiros.  
 
Este ano 122 países foram avaliados. Eram 75 em 2001, quando começou a pesquisa.  
 
Primeira em 2004, Cingapura voltou a cair uma posição, ficando em terceiro, mas mantém o 
destaque frente a vários outros países da Ásia e Oceania, que ficaram entre a 10 e 20 posição: 
Hong Kong, Taiwan, Japão Austrália e Coréia do Sul. 
  
Entre os 20 primeiros, a Holanda teve o melhor desempenho este ano, subindo 6 posições. 
Mas o país mais surpreendente foi a Estônia, república desmembrada da União Soviética e que 
pela primeira vez chegou entre os 20 melhores, ao subir três posições, a partir da 23 do ano 
passado.  
 
O caso do país recebeu até menção especial no estudo, por ter criado sistemas que fazem 
parte do dia-a-dia da maior parte dos seus 1,4 milhão de habitantes. Tudo isso disparado com 
o governo do primeiro-ministro de 1992 a 2002, Maart Laar, que criou uma política de apoio a 
TI e foi pioneiro em e-goverment. Em 200, o parlamento aprovou proposta para garantir 
acesso gratuito à internet a todos seus cidadãos.  
 
Quem mantém tendência de queda são os países africanos, que não acompanham na mesma 
velocidade os avanços feitos no resto do mundo. Todos os africanos - exceto Tunísia (a melhor 
colocada, em 35, 18 postos à frente do Brasil), Argélia e Nigéria - caíram no ranking. Oito dos 
dez piores colocados são africanos, incluindo os quatro "lanternas".  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 mar. 2007. Ti & Telecom, p. C1-2. 
 


