
A primeira sociedade da informação do mundo  
Ethevaldo Siqueira  
 
A Finlândia é um país único. Na geografia, tem 200 mil lagos. Fala uma língua parecida com o 
húngaro, que não tem nenhuma relação com as línguas indo-européias. Na ética, é o país com 
o menor índice de corrupção no mundo, segundo a organização Transparência Internacional. O 
Parlamento planeja com competência o futuro da economia e fixa os objetivos sociais a serem 
alcançados. E, acreditem, goza de boa imagem e a maioria de seus políticos é considerada 
honesta. Em todos os níveis do sistema educacional, o professor é bem pago e respeitado pela 
sociedade. Em conseqüência, o país conta com um dos melhores sistemas educacionais do 
mundo. Na administração pública não há nepotismo. Do ponto de vista das modernas 
tecnologias, é a primeira sociedade da informação do mundo, baseada na inovação e na 
educação, com investimentos em pesquisa e desenvolvimento superiores a 3,5% de seu 
Produto Interno Bruto (PIB). 
 
Tenho acompanhado o desenvolvimento desse país ao longo dos últimos 30 anos. Minha 
primeira visita foi em 1977. A última há pouco mais de três semanas. Por isso, acho que vale a 
pena atualizar nossa visão da Finlândia, que ostenta um dos três melhores Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo.  
 
País pouco maior do que a soma dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, por volta de 
350 mil quilômetros quadrados, a Finlândia tem uma população de 5,3 milhões de habitantes - 
ou seja, metade da população do município da capital paulista. 
 
Depois de longo período de domínio sueco, a Finlândia conquista sua independência em 1917, 
mas passa a viver espremida entre a antiga União Soviética e o Ocidente. Sua opção pela 
neutralidade foi questão de sobrevivência. Nas últimas décadas, contudo, os finlandeses 
construíram uma das sociedades mais justas, ricas e avançadas do mundo. 
 
BONS PROFESSORES  
 
Jari Kolvisto, conselheiro educacional, diz que o professor finlandês orgulha-se de seu trabalho, 
é bem remunerado e desfruta de prestígio e status perante a sociedade. Nos níveis primário e 
médio, a escola finlandesa não revela nenhum modismo tecnológico, como a obsessão pelo 
uso do computador: “Nada temos contra a proposta do prof. Nicholas Negroponte, de um 
laptop por criança. Aqui, o professor trabalha com grupos de sete alunos por computador, 
sempre sob sua orientação, pois o uso individual pode ser dispersivo.” 
 
O cidadão, no entanto, usa intensivamente o computador. Aliás, nenhum outro país investe 
tanto na preparação do usuário do computador, com um programa destinado a treinar todo 
cidadão para o uso correto de computadores, com o sugestivo nome de Computer Driving 
License - que é resultado de uma grande cooperação entre governo, empresas privadas, 
sindicatos de empregados e patronais, instituições educacionais e especialistas das áreas de 
tecnologia da informação (TI) e telecomunicações.  
 
O GRANDE SALTO 
 
Até os anos 1980, a economia finlandesa ainda se baseava na indústria de papel, do couro e 
da metalurgia. Em 1991, como a maioria dos países do Leste europeu, o país enfrentou uma 
de suas maiores crises. Foi nesse momento que decidiu planejar seu futuro e sua recuperação 
com base noutro modelo de desenvolvimento, o que significou mudar radicalmente o perfil de 
sua estrutura econômica e social. Foi uma espécie de New Deal, a estratégia de Roosevelt para 
retirar os Estados Unidos da profunda recessão dos anos 1930, mas com foco na ação das 
empresas privadas.  
 
Jyrki Pukkinen, do Departamento de Políticas de Desenvolvimento da Finlândia, explica que 
uma economia baseada no conhecimento está focalizada muito mais na produção e no 
intercâmbio de bens imateriais e produz crescimento econômico sem consumir recursos 
naturais ou destruir o meio ambiente. Ao mesmo tempo, uma economia do conhecimento 



desenvolve novos modos sustentáveis de produção e operação para outros modos de produção 
ainda baseados na utilização de recursos naturais. 
 
O PODER DAS PPPs 
 
Numerosas entidades nacionais finlandesas estabelecem uma ponte entre governo e iniciativa 
privada, nas áreas de planejamento, pesquisa e educação. São as verdadeiras parcerias 
público-privadas de que tanta se fala no Brasil. Um dos melhores exemplos desse tipo de 
instituição é o Instituto de Pesquisa Econômica da Finlândia (ETLA, na sigla finlandesa).  
 
Pekka Ylä-Anttila, diretor de pesquisa do instituto, afirma que, para explicar a rápida 
transformação da Finlândia, nada mais impreciso do que se falar em milagre finlandês: “As 
políticas públicas tiveram papel relevante na transformação da Finlândia na primeira sociedade 
da informação do mundo. Mas não foram tudo. O que realmente contou foi a grande parceria 
entre poder público e iniciativa privada, num processo alavancado pelos negócios e no poder 
do mercado.” 
 
Na visão de Jorma Routti, ex-ministro e professor da Universidade da Finlândia, “não basta 
contar com uma boa educação, sem que o restante da economia não esteja preparado para a 
implantação de uma verdadeira sociedade da informação”. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 jun. 2008, Economia, p. B18. 


