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Pesquisa do WEF revela que o País perdeu mais seis posições e ficou em 52º- lugar.  
 
O Brasil mais uma vez perdeu no quesito competitividade no índice de infra-estrutura de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (ICT) no mercado global, de acordo com pesquisa anual 
do World Economic Forum (WEF).  
 
Conforme dados do relatório divulgado ontem em Genebra (Suíça), o País recuou seis posições em 
2005 e ficou na 52 posição do ranking entre 115 países, atrás de nações bem menores em 
dimensões geográficas e população como Irlanda, Estônia, República Tcheca, Chipre, Grécia, 
Lituânia, Jordânia e Letônia, classificados, respectivamente, nas 20, 23, 32, 43, 44e 51 posições.  
 
Em 2004, o Brasil escorregou oito degraus, passando do 39 para o 46 lugar no ranking entre 104 
países pesquisados. Um ano antes, despencou dez posições em relação a 2002, quando se 
encontrava na 29 posição global. O relatório - que analista as condições do ICT em uma economia 
em três dimensões: o ambiente macroeconômico geral, regulatório e de infra-estrutura - e suas 
conseqüências serão discutidos durante o encontro latino-americano do WEF, em São Paulo, entre 
os dias 5 e 6 de abril.  
 
Na opinião de Hugo Valério, diretor de assuntos estratégicos da HP Brasil, uma das maiores 
empresas globais de TI instaladas no País, essa perda de competitividade "é reflexo do alto peso 
da tributação na produção e da falta uma política governamental de desenvolvimento tecnológico 
bem definida, visando o aumento da inclusão digital e da informatização dos serviços públicos."  
 
"Apesar do mau desempenho no ranking, o Brasil tem alguns pontos de excelência tecnológica", 
diz Valério, em tom atenuador, citando como exemplos a declaração de imposto de renda pela 
internet, as eleições eletrônicas e o pregão eletrônico de compras governamentais. "Mas o cidadão 
ainda tem muito poucos serviços públicos informatizados", acrescentou.  
 
No entanto, o Brasil ficou com a segunda melhor classificação entre os vizinhos da América Latina. 
O Chile foi o primeiro, em 29, seis posições a mais do que em 2004.  
 
A Secretaria de Política de Informática (Sepin), ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
do governo brasileiro, questionou, como no ano passado, os resultados da pesquisa do WEF, 
alegando que a metodologia é baseada em opiniões e coloca países muito diferentes numa mesma 
amostra. "Os problemas existem, mas o governo tem se mobilizado para alavancar o setor de TI 
com iniciativas como as leis de Inovação e dos benefícios fiscais da MP do Bem. Como essas leis 
entraram em vigor no final do ano passado, os reflexos serão percebidos a partir deste ano", 
informou a assessoria da Secretaria. Uma das iniciativas recentes do MCT foi o anúncio de R$ 900 
milhões em investimentos em recursos humanos até 2009, desde cursos de inglês até pós-
graduação, informou a assessoria, sem revelar o total preciso de investimentos já realizados em 
TI.  
 
"A educação é um dos caminhos, mas não o único, para melhorar o índice de competitividade", 
afirma Valério. Segundo ele, houve benefícios com a MP do Bem, como o encolhimento do 
mercado cinza de computadores (aqueles sem marca, montados com peças contrabandeadas) de 
74% para 60%. "Mas a carga tributária ainda é elevada para produtos que não são contemplados 
pela MP", diz ele. Com a MP, houve uma redução de 9,25% nos impostos federais para 
computadores de até R$ 2,5 mil, mas para outros produtos mais caros, servidores ou memória, o 
peso tributário ainda gira em torno de 25% e 30%, afirma. "No caso dos importados, os tributos 
chegam a impactar entre 65% e 70%", acrescenta.  
 



No Chile, por exemplo, não existe imposto de importação, lembra Valério, apontando um dos 
motivos da melhor competitividade do país governado pela socialista Michelle Bachelet.  
 
Na liderança do ranking do relatório do Fórum estão os Estados Unidos (EUA), que ganhou quatro 
posições sobre 2004 e tirou do primeiro lugar Cingapura, como vice-líder. Segundo dados do WEF, 
a recuperação dos EUA, que é líder em inovação tecnológica, é resultado da melhoria da estrutura 
física e de um ambiente que fomenta o mercado e alto nível de uso das últimas tecnologias entre 
governo e empresas.  
 
Cingapura, por sua vez, consolidou-se entre os líderes por possuir um ambiente regulatório 
excelente, sistemas de educação e treinamento de altíssima qualidade, diz o estudo.  
 
Os países nórdicos mantiveram-se entre os dez primeiros colocados, e, segundo Valério, investem 
pesado em seus centros de desenvolvimento de TI.  
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