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Relatório sobre tecnologia da informação global ressalta segregação digital persistente na 
América Latina 
 

• Foi lançada hoje a 11ª edição do The Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World, com foco especial nos impactos transformacionais das TICs sobre a economia e a sociedade.  

• A metodologia aprimorada do relatório introduz um novo conjunto de indicadores calcados em impactos para 
mensurar a prontidão da conexão em redes na competitividade dos países.   

• Apesar do desempenho econômico vigoroso dos últimos dez anos, a América Latina não consegue aproveitar 
plenamente as TICs para fomentar a competitividade e o bem-estar.  

• Barbados (35º), Porto Rico (36º), Chile (38º) e Uruguai (44º) ocupam as posições mais elevadas na América 
Latina. 

• Leia a íntegra do relatório, assista a entrevistas e obtenha acesso a dados e outros materiais em: 
www.weforum.org/gitr. 

 
Nova York, EUA, 4 de abril de 2012 – O Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World (Relatório sobre Tecnologia da Informação Global 2012: Vivendo em um mundo hiperconectado), lançado hoje 
pelo Fórum Econômico Mundial, destaca que os países latino-americanos e caribenhos continuam atrasados na 
adoção das tecnologias da informação e comunicação (TICs). Barbados (35º), Porto Rico (36º), Chile (38º) e Uruguai 
(44º) lideram o ranking regional.  
 
Embora a região seja diversificada, três razões para este atraso são o investimento insuficiente no desenvolvimento 
de sua infraestrutura de TIC, a base de competências fraca em função da má qualidade dos sistemas educacionais 
e, em muitos países, condições de negócios desfavoráveis ao estímulo ao empreendedorismo e à inovação.  
 
Apesar das melhorias em muitos fatores de competitividade, os países do BRICS, liderados pela China, na 51ª 
posição, e com o Brasil na 65ª, ainda enfrentam desafios importantes para adotar e explorar mais plenamente as 
TICs. Uma base de competências insuficiente e debilidades institucionais, principalmente no universo dos negócios, 
constituem uma série de deficiências que sufocam o empreendedorismo e a inovação. 
 
Suécia (1ª) e Cingapura (2ª) encabeçam os rankings no relatório deste ano em termos do 
aproveitamento das TICs para impulsionar a competitividade do país. Suíça (5ª), Países 
Baixos (6ª), Estados Unidos (8ª), Canadá (9ª) e Reino Unido (10ª) também demonstram 

forte desempenho entre os 10 primeiros da lista. 
 
A preparação para as TICs na África subsaariana ainda é 
baixa, com a maioria dos países registrando atrasos 
consideráveis em termos de conectividade devido ao 
desenvolvimento insuficiente da infraestrutura de TICs, 
que continua a ser demasiado cara, e demonstrando 
baixos níveis de competência, que não permitem o uso 
eficiente da tecnologia disponível. Mesmo nos países onde 
a infraestrutura de TICs recebeu melhorias, seus impactos 
na competitividade e bem-estar deixam a desejar, 
resultando em uma nova segregação digital.  
 
Com alcance recorde de 142 economias em todo o mundo, o relatório continua a ser 
a avaliação internacional mais abrangente e abalizada do impacto das TICs sobre a 
competitividade e o bem-estar dos países. Após um processo de revisão de dois 
anos, o Índice de Prontidão da Conexão em Redes (NRI, na sigla em inglês) 
apresentado no relatório evoluiu de modo a captar os principais fatores 
determinantes de um setor de TIC em rápida mutação e continua a ser importante 
para os decisores dos setores público e privado. 
 



O NRI ampliou o foco sobre os impactos das TICs a fim de adequar-se melhor a áreas de política pública. Foram 
acrescentados novos indicadores importantes, como assinaturas de banda larga em dispositivos móveis, e retirados 
alguns indicadores desatualizados. 
 
“O Índice de Prontidão da Conexão em Redes foi adotado por vários governos como uma ferramenta valiosa para a 
avaliação e aplicação da tecnologia na competitividade e no desenvolvimento. O sucesso do NRI ressalta a 
importância da continuidade da evolução de sua metodologia para acompanhar o dinamismo da tecnologia e as 
novas oportunidades criadas por ela”, afirmou Soumitra Dutta, Professor de Negócios e Tecnologia na Roland 
Berger do INSEAD e coeditor do relatório. “Para mensurar esse impacto de forma eficaz, introduzimos este ano um 
novo conjunto de indicadores baseados em impactos, que avaliam não apenas a disponibilidade de tecnologia mas 
também como as economias maximizam sua aplicação. Considerando como as TICs tornaram-se onipresentes, o 
foco deslocou-se do acesso para fazer o melhor uso delas para aprimorar a inovação empresarial, governança, 
participação política dos cidadãos e coesão social”, acrescentou Dutta. 
 
Com o tema Vivendo em um mundo hiperconectado, o relatório explora as causas e consequências de se viver em 
um ambiente onde a Internet é acessível e imediata, as pessoas e empresas podem se comunicar instantaneamente 
e as máquinas são interligadas. O crescimento exponencial dos dispositivos móveis, o grande volume de dados e as 
mídias sociais são um vetor desse processo de hiperconectividade e, consequentemente, estamos vendo 
transformações fundamentais em todos os segmentos da sociedade. O relatório deste ano acompanha como as 
sociedades exploram as TICs para obter vantagens competitivas importantes e aumentar o bem-estar social. 
 
“A hiperconectividade está redefinindo as relações entre indivíduos, consumidores e empresas, cidadãos e Estado, e 
estamos começando a ver transformações fundamentais em todas as áreas da economia e da sociedade”, declarou 
Robert Greenhill, Diretor de Negócios do Fórum Econômico Mundial. “Com a convergência dos setores, as 
organizações tradicionais e infraestruturas industriais estão se deparando com novos desafios. inevitavelmente, isso 
trará consequências para a política e regulamentação, já que os órgãos regulatórios terão de mediar as fronteiras 
indistintas entre os setores e segmentos e serão obrigados a supervisionar mais facetas de forma generalizada”, 
acrescentou. 
 
“Acreditamos que, em uma nova era de hiperconectividade, as TICs permitirão um novo capítulo arrojado que está 
entrelaçado com o crescimento contínuo da economia global”, declarou Sun Yafang, Presidente do Conselho da 
Huawei Technologies. ”A importância das TICs vai além de seu papel de motor de crescimento econômico futuro, já 
que dispositivos inteligentes e serviços na nuvem continuam a ocupar espaço crescente em nosso quotidiano. Ao 
integrar estrategicamente as TICs como parte dos planos gerais de crescimento econômico, os países estão melhor 
posicionados para tirar proveito da economia global hiperconectada e aumentar a competitividade em escala global.” 
 
“Os aplicativos digitais oferecem um potencial inédito para o desenvolvimento econômico, social e político”, afirmou 
Karim Sabbagh, Sócio Sênior e Diretor Global de Comunicação da divisão de Mídia e Tecnologia da Booz & 
Company. “Os governantes precisam estar cientes de oportunidades de crescimento e transformação e de como 
podem formular políticas que promovam a universalização oportuna da digitalização. Eles precisam viabilizar a 
criação de novos modelos digitais em ritmo mais rápido que o do colapso dos modelos antigos”, acrescentou. 
 
O relatório é fruto de uma longa parceria entre o Fórum Econômico Mundial e o INSEAD, destacada escola 
internacional de administração de empresas, no âmbito do Programa de Parcerias Setoriais do Fórum, sobretudo sua 
equipe do setor de tecnologias da informação e telecomunicações, e o Centro de Competitividade e Desempenho 
Global. 
 
O Índice de Prontidão da Conexão em Redes utiliza uma combinação de dados de fontes públicas e os resultados da 
Pesquisa de Opinião de Executivos, uma pesquisa anual abrangente realizada pelo Fórum em colaboração com 
institutos parceiros, uma rede de mais de 150 institutos de pesquisa e entidades de negócios de relevo. Essa 
pesquisa com a participação de mais de 15.000 executivos lança luz sobre áreas determinantes para a prontidão da 
conexão em redes. 
 
A apresentação do ranking do NRI é seguida por contribuições de acadêmicos e especialistas setoriais, que 
exploram as causas e consequências de se viver em um mundo hiperconectado para indivíduos, empresas e 
governos, inclusive o seguinte: 
1. Convergência das TICs 
2. Problemas de um mundo hiperconectado, com foco no papel da regulamentação 
3. Neutralidade das redes 
4. Importância crescente da banda larga móvel para a emancipação dos indivíduos 
5. Custo da banda larga 
6. O papel da tecnologia e análise da memória para o controle do poder do grande volume de dados 
7. O papel da análise em tempo real para se decifrar o grande volume de dados 
8. O valor dos vestígios digitais para a estratégia comercial e a formulação de políticas públicas 
9. A promessa e os perigos da hiperconectividade para as organizações e sociedades 
10. A maximização do impacto da digitalização 



11. O efeito da tecnologia na educação 
 
Além disso, são abordados dois estudos de caso de políticas ressaltando os esforços para se desenvolver e difundir 
os efeitos positivos das TICs no Azerbaijão e Ilhas Maurício. 
 
O relatório contém perfis detalhados dos 142 países apresentados no estudo, oferecendo um breve panorama do 
nível de adoção das TICs em  cada economia e seus impactos econômicos e sociais. Também é apresentada uma 
extensa seção de tabelas de dados referente aos 53 indicadores utilizados no cálculo do índice. 
 
Os editores do relatório são: Soumitra Dutta, Professor de Negócios e Tecnologia da Roland Berger do INSEAD, e 
Beñat Bilbao, Diretor Adjunto e Economista do Centro de Competitividade e Desempenho Global do Fórum 
Econômico Mundial. 
 
Notas aos editores 
• Página do Fórum no Facebook: http://wef.ch/facebook 
• Twitter: http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet 
• Blog do Fórum: http://wef.ch/blog 
• Próximos eventos do Fórum: http://wef.ch/events 
• Inscrição para novos lançamentos do Fórum: http://wef.ch/news 
 
O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente, comprometida com a melhora da situação mundial, que envolve 
líderes empresariais, políticos e acadêmicos, além de outros líderes da sociedade para moldar as prioridades globais, regionais e setoriais.  
 
Constituído como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 e sediado em Genebra, na Suíça, o Fórum não está atrelado a interesses políticos, 
partidários ou nacionais (www.weforum.org). 

 

 

Caso não deseje receber mais notícias do Fórum Econômico Mundial, clique aqui. 


