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O Brasil subiu cinco posições no
ranking do Relatório Global de
Tecnologia da Informação do
Fórum Econômico Mundial
(WEF, na sigla em inglês). Ela-
borado em parceria com a fran-
cesa Insead, uma das maiores
escolas de negócios do mundo,
o estudo avalia a capacidade
dos países de se beneficiarem
da tecnologia da informação e
comunicação (TIC) para me-
lhorar sua competitividade
econômica e a qualidade de vi-
das de seus cidadãos.

Com o avanço, o Brasil ocupa
agora a 56ª colocação do levan-
tamento. Segundo Thierry Gei-
ger, economista do WEF, essa
melhora é fruto da importância
que a TIC passou a ter para o go-
verno brasileiro, que considera
essas tecnologias importantes
para ampliar a competitividade
do país, além de usá-las para
aumentar o acesso da população
a serviços básicos.

Geiger observa, porém, que a
pontuação nominal do país no
estudo praticamente ficou está-
vel, passado de 3,80 para 3,90
pontos. “Foi uma melhora pe-
quena, mas suficiente para fa-
zer o país avançar cinco posi-
ções na classificação geral por-
que 138 países participaram do
estudo”, afirma Geiger. Pri-
meira colocada, a Suécia obteve
5,60 pontos. O pior foi o Chade,
com 2,59 pontos.

Obstáculos
De acordo com o economista,
problemas antigos impedem um
melhor desempenho do Brasil
no levantamento. “Muitos dos
desafios do país estão ligados ao
ambiente de negócios, como
elevada burocracia e impostos
elevados”, afirma.

Outra barreiras para o me-
lhor uso da TIC pelo Brasil, se-
gundo Geiger, é a baixa quali-
dade do ensino nacional e o pre-
ço elevado dos serviços de tele-
comunicações, como acesso à
internet banda larga. “Esse fa-
tores limitam a expansão tecno-
lógica”, diz o economista.

O índice classifica os países de
acordo com seu desempenho em

três áreas: ambiente (regulatório,
empresarial e infraestrutura),
preparo dos indivíduos, empresas
e governos no que diz respeito ao
aproveitamento da TIC e, por fim,
o efetivo uso dessas tecnologias.

O desempenho do Brasil foi
melhor no quesito uso da TIC
pela iniciativa privada (37º co-
locação), preparo das empresas
para essas tecnologias (41º) e no
uso da TIC pelo governo (48º). O
país ficou pior classificado em
ambiente de mercado (93º) e no
preparo dos indivíduos para o
uso da tecnologia (110º).

Na classificação geral o Brasil

ficou atrás dos vizinhos Chile e
Uruguai, que ocupam a 39ª e 45ª
colocações, respectivamente, e
na terceira colocação quando
apenas o grupo dos Brics é consi-
derado, atrás da China (36ª) e Ín-
dia (48ª) e à frente da Rússia (77ª).

Dianteira
Suécia e Cingapura continuam
ocupando, respectivamente, o pri-
meiro e segundo lugares do índice,
confirmando a liderança dos países
nórdicos e dos tigres asiáticos na
adoçãodenovastecnologias.

A Finlândia subiu da sexta para
a terceira posição, enquanto Suíça

e Estados Unidos permaneceram
na quarta e quinta colocação, res-
pectivamente. A lista dos dez pri-
meiros se completa com Taiwan,
Dinamarca, Canadá, Noruega e
Coreia do Sul, nesta ordem.

“É impressionante perceber
que os cinco países nórdicos e os
quatro tigres asiáticos estão entre
os 16 primeiros colocados. Esses
países se tornaram economias
baseadas no conhecimento e
comprovam que não é possível se
tornar uma nação voltada à ino-
vação sem investir intensamente
em capital humano, educação e
treinamento”, afirma Geiger. ■

Brasil sobe cinco posições em
ranking global de tecnologia
Burocracia e impostos elevados dificultam maiores avanços, afirma economista do Fórum Econômico Mundial

“É impressionante
perceber que os cinco
países nórdicos e os
quatro tigres asiáticos
estão entre os 16
primeiros colocados

Thierry Geiger,
economista da WEF
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Iniciativa privada: Brasil obteve
seu melhor desempenho no uso
da tecnologia pelas empresas

AUTOPEÇAS

Faturamento das fabricantes deve
ultrapassar US$ 53 bilhões em 2011
A indústria de autopeças deve faturar US$ 53,4 bilhões em 2011,
de acordo com as estimativas do Sindicato Nacional da Indústria
de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).
Segundo balanço anual do setor, o faturamento foi US$ 49,8 bilhões
em 2010, com um crescimento de 14,2% ante 2009. Os investimentos
subiram de US$ 631 milhões, em 2009, para US$ 1,5 bilhão em 2010.
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