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São Paulo é a única cidade do
Brasil citada na lista dos 25 mu-
nicípios do mundo com alto de-
sempenho no nível de maturi-
dade e desenvolvimento em tec-
nologias de informação e comu-
nicação, segundo ranking de
pesquisa da Ericsson, compa-
nhia sueca de tecnologia, e da
consultoria de gestão Arthur D.
Little. O ranking foi divulgado
nesta semana no Fórum de Ino-
vação da companhia na Califór-
nia, Estados Unidos, e com-
preende cidades de todos os
continentes. No primeiro lugar
está Cingapura, capital que leva
o mesmo nome do país, seguida
de Estocolmo, capital da Suécia,
e Seul, capital da Coreia do Sul.

Buenos Aires e Cidade do
México são as outras duas cida-
des latinas que constam no gru-
po das cidades desenvolvidas
em tecnologia da informação.
Características como o esforço
para a inclusão digital e até in-
formações sobre como a cidade
lida com questões ambientais –
geração de energia, uso de
smart grid, o que faz para ven-
cer a poluição e reduzir as emis-
sões de CO2, também contri-
buem para o ranking.

São Paulo destacou-se pela
inclusão digital, acesso a pes-
soas com deficiência, uso de
tecnologia para aumentar a efi-
ciência dos processos na cidade
e a transparência no governo fo-
ram citadas por Erik Kruse, do
laboratório Sociedade Conecta-
da da Ericsson, responsável pela
pesquisa. “São detalhes sobre a
cidade que devem ser observa-
das por outros governos e serem
usados como exemplo”, disse.

De acordo com a companhia,
Cingapura alcançou o primeiro
lugar por impulsionar a inova-

ção em e-saúde que consiste na
integração dos serviços de saú-
de por meio de tecnologia, e é
pioneira na gestão de conges-
tionamentos no trânsito.

Estocolmo entrou na lista
pela colaboração em pesquisa e
transferência de conhecimento,
e Seul usa as tecnologias de in-
formação e comunicação para
realizar iniciativas verdes.

Esta é a primeira edição da
pesquisa, que leva em conta in-
formações das esferas pública e
privada. De acordo com Kruse,
foram escolhidas cidades popu-

losas — à exceção de Estocolmo
— que constavam no ranking da
ONU em um primeiro momen-
to. Depois, elas foram analisa-
das seguindo os critérios da
pesquisa. A ideia, explica Kruse,
é que nas próximas edições três
índices que dizem respeito ao
governo, às empresas e à pró-
pria cidade sejam incluídos.

Ele afirma ainda que, após o
término do levantamento, dez
cidades que não constavam na
lista inscreveram-se para serem
analisadas na próxima edição. ■
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MERCADO

Intel eleva dividendos em 16%
no terceiro trimestre e ações sobem
A Intel elevou seus dividendos em 16 % para o terceiro trimestre, no
segundo aumento da remuneração aos acionistas em seis meses, diante
da expectativa da empresa de alta demanda por computadores em 2011.
As ações da companhia avançavam cerca de 1,7 %. A Intel declarou um
dividendo de US$ 0,21 , acima da previsão anterior de US$ 0,181 por
ação. Em novembro, a Intel já tinha aumentado o seu dividendo em 15%.

INTERNET

Symantec diz que Facebook pode ter
deixado vazar informações pessoais

Ericsson destaca São Paulo por
alto desempenho tecnológico

Informações pessoais de usuários do Facebook podem ter vazado
acidentalmente para terceiros, especialmente anunciantes, ao longo
dos últimos anos, informou a Symantec em seu blog. Terceiros teriam
tido acesso a informações pessoais tais como perfis, fotos e chats
e poderiam ter tido a capacidade de postar mensagens. O Facebook
confirmou a falha e informou que tomou medidas para resolver o problema.

Pesquisa feita
em conjunto com
consultoria Arthur
D. Little elabora
lista das 25 cidades
mais desenvolvidas

Divulgação

A primeira edição
da pesquisa leva em
conta informações
das esferas
pública e privada

● Estocolmo entrou na
lista das cidades mais
desenvolvidas tecnologicamente
em função das pesquisas e
transferência de conhecimento.

● Cingapura alcançou
o primeiro lugar da lista
por impulsionar a inovação
em sistemas de saúde
e uso da tecnologia para
gerenciar o trânsito.

CIDADES EM DESTAQUE

Marcela Beltrão

Capital paulista é a única
cidade brasileira entre as mais
avançadas em inclusão digital
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