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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório faz parte do estudo “O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil”, realizado pela 
Teleco por solicitação da TELEBRASIL & FEBRATEL e tem como objetivo analisar a posição do Brasil no 
Ranking Global Network Readiness Index (NRI) do Fórum Econômico Mundial (WEF). 

 A seção 2 apresenta à metodologia utilizada e a seção 3 a análise dos resultados do NRI para o Brasil, 
realizada até o menor nível de cada modelo de mensuração, explicitando indicadores relevantes para as TICs, 
inclusive a educação. 

Na seção 4 são apresentadas as conclusões e considerações finais. 
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2. METODOLOGIA UTILIZADA  

O "Networked Readiness Index (NRI)" publicado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) no "Global 
Information Technology Report" tem por objetivo medir, através de uma abordagem holística, o acesso e o 
impacto de TIC em um país. 

A estrutura do índice é composta de quatro subíndices e dez pilares. 

Os pilares do NRI são avaliados a partir de 53 indicadores que têm como fonte base dados estatísticos e uma 
pesquisa de opinião entre executivos participantes do Fórum Econômico Mundial. 

A pontuação de cada pilar é calculada como a média da pontuação de cada indicador, normalizado para uma 
escala de 1 (pior) a 7 (melhor). 

O NRI em sua edição de 2016 avaliou 138 países do mundo, cinco a menos que a edição de 2015, atribuindo 
uma pontuação a cada um destes países em função da estrutura de indicadores apresentada na figura a seguir. 

 

 

Figura 2.1: Estrutura de Indicadores 

 

Existe uma relação exponencial entre o PIB per capita e a pontuação no NRI obtida pelos países, como 
apresentado na figura 2.2. 
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Figura 2.2: PIB per Capita x Pontuação no NRI 

O Brasil possuía em 2015 o 60º PIB per capita entre estes 138 países. Desta forma poderia se esperar que ele 
ocupasse uma posição próxima a esta no ranking NRI. 

Para facilitar a análise da posição do Brasil em relação a este ranking adotaremos os critérios de cores 
apresentados na tabela 2.1 para a representação do NRI e seus componentes nas seções seguintes. 

 

Tabela 2.1: Critério de classificação da posição do Brasil no ranking NRI e seus componentes 

POSIÇÃO NO RANKING COR COMENTÁRIO 

Maior que 65 Vermelha Pior que o esperado 

Entre 55 e 65 Amarela Dentro do esperado 

Menor que 55 Verde Melhor que o esperado 
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3. RESULTADOS DO NRI PARA O BRASIL  

Apresenta-se a seguir a análise dos resultados do "Networked Readiness Index (NRI)" publicado no "Global 
Information Technology Report" para o Brasil conforme critérios de classificação definidos na seção 2. 

A posição do Brasil no Ranking NRI melhorou em 2016, embora continue sendo “pior que o esperado”. O Brasil 
ganhou 12 posições em 2016 em relação a 2015, ultrapassando países México, Filipinas, Marrocos e Jamaica. 
A pontuação do Brasil cresceu de 3,9 em 2015 para 4,0 em 2016, mesma pontuação obtida em 2014 e 2013. 
Desde a edição de 2012, o Brasil já perdeu 16 posições no NRI. 

 

Figura 3.1: Posição do Brasil no Ranking NRI 

A posição do Brasil é “pior que o esperado” em dois dos quatro subíndices que compõe o NRI: Ambiente (118º) 
e Impacto (79º). 

 

Figura 3.2: Posição do Brasil nos subíndices do Ranking NRI 
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Tabela 3.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os subíndices do NRI 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Ambiente 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4  

Prontidão 4,3 4,7 4,5 4,7 4,3 5,1  

Uso 3,6 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0  

Impacto - 3,7 3,8 3,6 3,6 3,5  

NRI 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0  

A melhoria de desempenho do Brasil ocorreu principalmente no subíndice de Prontidão em que ganhou 36 
posições em 2016 devido a ter sido considerado um valor menor para as tarifas de telefones celulares no Brasil.  

Analisa-se a seguir cada um destes subíndices e seus componentes. 

3.1 Subíndice de Ambiente 

O subíndice de ambiente mede a simpatia do mercado e do quadro regulatório no apoio a níveis elevados de 
uso de TIC e ao surgimento do empreendedorismo e de condições propensas para inovação.  

Um ambiente de apoio é necessário para aumentar os impactos potenciais das TICs em impulsionar 
competitividade e bem-estar.   

O subíndice de Ambiente inclui um total de 18 variáveis distribuídas em dois pilares apresentados na figura 
3.1.1. 

 

Figura 3.1.1: Posição do Brasil no ranking para os pilares do subíndice de Ambiente 

O subíndice de Ambiente teve uma piora de desempenho em 2016, com a posição no ranking continuando a 
ser “pior que o esperado”, passando de 111 em 2015 para 118 em 2016. Sua pontuação em 2016 (3,4) é inferior 
à de 2011 (3,8). 
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Os pilares de Ambiente de Político e Regulatório e Ambiente de Negócios e Inovação apresentaram piora em 
2016, com a posição do Brasil caindo 7 posições de 2015 para 2016. 

 

Tabela 3.1.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os indicadores do subíndice de Ambiente 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Ambiente Político e Regulatório 4,1 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4  

Ambiente de Negócios e Inovação  3,5 3,4 3,3 3,6 3,4  

Subíndice de Ambiente 3,8 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4  

 

3.1.1 Ambiente de Negócios e Inovação 

O pilar do ambiente de negócios e inovação mede a capacidade e as condições do quadro de negócios para 
impulsionar o empreendedorismo, levando em conta dimensões relacionadas com a facilidade de fazer 
negócios (incluindo a presença da burocracia e encargos fiscais excessivos).  

Este pilar também mede a presença de condições que permitam o florescimento da inovação ao incluir variáveis 
sobre a disponibilidade global de tecnologia, as condições de demanda por produtos inovadores a 
disponibilidade de capital de risco para financiar projetos relacionados à inovação, e a presença de mão-de-
obra qualificada. 

A figura 3.1.1.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2016 para os indicadores que compõem o pilar de 
Ambiente de Negócios e Inovação. 

 

 

Figura 3.1.1.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Ambiente de Negócios e Inovação (2016) 
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Como se pode observar, o Brasil só apresenta desempenho razoável nos indicadores de taxa de inscrição bruta 
no ensino superior e intensidade da competição local.  

A posição do Brasil no indicador Qualidade das escolas de administração caiu 31 posições de 2015 para 2016, 
já no indicador Número de procedimentos para começar um negócio e Intensidade da competição local o país 
subiu 11 posições no ranking. 

Os indicadores de taxa tributária total (% lucros), tempo exigido e número de procedimentos para começar um 
negócio têm como fonte o relatório “Doing Business” do Banco Mundial. A fonte para o indicador de taxa de 
inscrição bruta no ensino superior é da Unesco e para os demais indicadores a pesquisa de opinião com 
executivos do Fórum Econômico Mundial. 

A tabela 3.1.1.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

 

Tabela 3.1.1.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Ambiente de Negócios e Inovação 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TENDÊNCI
A 

Tempo exigido para começar um negócio (dias) 120 119 119 108 84 83  

Taxa tributária total (% lucros) 69 67,1 69,3 68,3 69 69,2  

Número de procedimentos para começar um 
negócio 

15 13 13 13 13 12 
 

Taxa de inscrição bruta no ensino superior (%) 34,4 36,1 25,6 25,6 44,9 45,1  

Intensidade da competição local - 5,2 5,1 5,0 5,3 5,4  

Compras governamentais de produtos de 
tecnologia avançada 

- 3,9 3,8 3,5 3,4 3,1  

Disponibilidade das tecnologias recentes 5,5 5,4 5,3 5,1 4,7 4,5  

Disponibilidade de capital de risco 2,6 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5  

Qualidade das escolas de administração 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5 4,0  

Pilar de Ambiente de Negócios e Inovação - 3,5 3,4 3,3 3,6 3,4  

 

3.1.2 Ambiente Político e Regulatório 

 

O pilar de ambiente político e regulatório avalia o grau em que o quadro jurídico nacional facilita a penetração 
da TIC e o desenvolvimento seguro de atividades empresariais, tendo em conta características gerais do 
ambiente regulatório (incluindo a proteção dada aos direitos de propriedade, a independência do poder 
judiciário, a eficiência do processo legislativo) bem como dimensões mais específicas sobre TIC (a aprovação 
de leis relacionadas às TICs e as taxas de pirataria de software). 

 

A figura 3.1.2.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2015 para os indicadores que compõem o pilar de 
Ambiente de Político e Regulatório. 
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Figura 3.1.2.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Ambiente Político e Regulatório (2016) 

Os indicadores de número de dias para cumprir um contrato têm como fonte o relatório “Doing Business” do 
Banco mundial. A fonte para o indicador de pirataria de software é a Business Software Alliance e para os 
demais indicadores a pesquisa de opinião com executivos do Fórum Econômico Mundial. 

Como se pode observar, o Brasil só apresenta bom desempenho no indicador de Índice de pirataria de software. 
No indicador Eficácia do sistema legal na resolução de litígios o país caiu 17 posições de 2015 para 2016. 

A tabela 3.1.2.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

 

Tabela 3.1.2.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Ambiente Político e Regulatório 

 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TENDÊNCI
A 

Eficácia dos órgãos legislativos 2,4 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4  

Número de procedimentos para cumprimento de contrato 45 45 44 44 44 44  

Número de dias para cumprir um contrato (dias) 616 731 731 731 731 731  

Eficácia do sistema legal na resolução de litígios 3,4 3,5 3,5 3,3 3,2 2,8  

Proteção à propriedade intelectual 3,1 3,2 3,5 3,5 3,3 3,7  

Eficácia do sistema legal em regulamentos difíceis 3,5 3,7 3,8 3,5 3,1 2,9  

Independência Judicial 3,5 3,7 3,8 3,9 3,6 3,4  

Leis relacionadas a TICs 4,5 4,4 4,4 4,2 3,9 3,7  

Índice de pirataria de software (% softwares instalados) 56 54 53 53 50 50  

Ambiente Político e Regulatório 4,1 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4  
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3.2 Subíndice de Prontidão 

O subíndice de prontidão mede o grau em que a sociedade está preparada para fazer bom uso de uma 
infraestrutura de TIC acessível. 

O subíndice de prontidão inclui um total de 11 variáveis distribuídas em três pilares apresentados na figura 
3.2.1. 

 

Figura 3.2.1: Posição do Brasil no Ranking para os pilares do subíndice de Prontidão 

O pilar “Acessibilidade” apresentou ótimo desempenho melhorando a posição no ranking em 63 posições em 
2016. 

 

Tabela 3.2.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os indicadores do subíndice de Prontidão 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Habilidades - 4,7 4,4 4,6 3,9 4,5  

Acessibilidade - 5,3 5,0 5,0 4,6 6,2  

Infraestrutura - 4 4,2 4,5 4,5 4,5  

Subíndice de Prontidão 4,3 4,7 4,5 4,7 4,3 5,1  

 

3.2.1 Infraestrutura 

O pilar da infraestrutura (quatro variáveis) capta o desenvolvimento de infraestruturas de TIC (incluindo 
cobertura da rede móvel, largura de banda internacional da Internet e servidores de internet seguros, e 
produção de eletricidade). 

A figura 3.2.1.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2015 para os indicadores que compõem o pilar de 
Infraestrutura 
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Figura 3.2.1.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Infraestrutura (2016) 

O Brasil apresenta uma posição “melhor que o esperado” no indicador de cobertura da rede móvel que têm 
como fonte a UIT.  

O indicador de produção de eletricidade (Banco Mundial), a posição do Brasil é “pior que o esperado”. A fonte 
para o indicador de servidores de internet é o Banco Mundial. 

A tabela 3.2.1.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

 

Tabela 3.2.1.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Infraestrutura 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Produção de eletricidade (kWh/per capita) 2.341 2.419 2.414 2.700 2.700 2.792  

Servidores de internet seguros/milhão de hab. 25,9 40,7 54,2 54,3 57,4 68,6  

Largura de banda internacional da Internet  
(Kbps por usuário) 

21,1 12,6 28 44,8 42,9 43,0  

Cobertura da rede móvel (%) 96,6 99,9 100 100 100 100  

Infraestrutura - 4,0 4,2 4,5 4,5 4,5  

Nota: O indicador acessibilidade de conteúdo digital deixou de ser incluído no pilar de Infraestrutura em 2015. 

 

3.2.2 Acessibilidade 

O pilar da acessibilidade avalia o custo do acesso as TICs, via telefonia móvel ou banda larga fixa, bem como 
o nível de competição na Internet e nos setores da telefonia que determinam este custo. 

A figura 3.2.2.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2016 para os três indicadores que compõe o pilar 
de Acessibilidade. 
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Figura 3.2.2.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Acessibilidade (2016) 

Os indicadores foram calculados pelo WEF a partir de dados da UIT. 

A tabela 3.2.2.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

 

Tabela 3.2.2.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Acessibilidade 

 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Tarifas para telefones celulares  
(PPP $/min) 

0,89 0,73 0,68 0,65 0,73 0,31  

Tarifas para banda larga fixa (PPP 
$/mês) 

32,1 17,6 16,6 15,8 18,5 17,62  

Índice de competição dos setores de 
Internet e telefonia 

6 2 2 2 2 2  

Acessibilidade - 5,3 5 5,0 4,6 6,2  

O Brasil apesar de apresenta uma pontuação “pior que a esperada” no indicador de tarifas de telefones 
celulares, mas subiu 49 posições no ranking em 2016, devido a ter sido adotado neste ano um valor mais baixo 
(US$ 0,31 PPP por minuto) que no ano anterior l (US$ 0,65 PPP por minuto). Estes valores têm como fonte a 
UIT e não correspondem aos valores praticados no Brasil. A Teleco estimou o preço médio do minuto, a partir 
do ARPU e do MOU do Brasil, como sendo US$ 0,08 PPP por minuto, o que colocaria o Brasil entre a 13ª e 
15ª posição no ranking para este indicador. 

3.2.3 Habilidades 

O pilar das habilidades (quatro variáveis) mede a habilidade da sociedade em fazer uso efetivo das TICs graças 
à existência de competências educacionais básicas captadas pela qualidade do sistema educacional, o nível 
de alfabetização dos adultos, e a taxa de escolarização do ensino médio. 

A figura 3.2.3.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2016 para os indicadores que compõem o pilar de 
Habilidades.  
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Figura 3.2.3.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Habilidades (2016) 

 

As taxas de analfabetismo e inscrição na educação secundária tem como fonte a Unesco, os demais 
indicadores têm como fonte a pesquisa de opinião com executivos do Fórum Econômico Mundial. 

Os indicadores de habilidades, qualidade da educação matemática e de ciências, de qualidade do sistema 
educacional e taxa de analfabetismo entre adultos apresentaram posição no ranking “pior que a esperado” 
(ranking mais alto e as notas mais baixas). O indicador qualidade do sistema educacional caiu 6 posições de 
2015 para 2016. 

A tabela 3.2.3.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  
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Tabela 3.2.3.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Habilidades 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Qualidade da educação matemática e de 
ciências 

2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5  

Qualidade do sistema educacional 3,1 3 3 3 2,7 2,4  

Taxa de analfabetismo entre adultos (%) 90 90 90,3 90,4 92,6 92,6  

Taxa de inscrição na educação secundária 
(%) 

- 101,3 105,8 105,8 * 99,4 - 

Habilidades - 4,7 4,4 4,6 3,9 4,5  

Nota: O relatório WEF-GIT de 2015 considerou que não havia informações disponíveis do indicador taxa de 
inscrição na educação secundária (%) para o Brasil. 

3.3 Subíndice de Uso 

O subíndice de uso avalia os esforços individuais dos principais agentes sociais — isto é, indivíduos, empresas, 
e governo — para aumentar a capacidade de uso das TICs bem como o real uso delas nas atividades diárias 
com outros agentes. 

O subíndice de uso inclui um total de 16 variáveis distribuídas em três pilares apresentados na figura 3.3.1. 

 

 

Figura 3.3.1: Posição do Brasil no ranking para os pilares do subíndice de Uso (2016) 

A posição do Brasil no ranking para os três pilares está “dentro ou pior do que o esperado” em 2016. 
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Tabela 3.2.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os indicadores do subíndice de Uso 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Uso Individual 3,5 3,3 4,0 4,2 4,4 4,8  

Uso de Negócios 3,5 4 3,9 3,9 3,8 3,7  

Uso Governamental 3,8 4 4,4 4,3 3,9 3,6  

Subíndice de Uso 3,6 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0  

 

 

3.3.1 Uso Individual 

O pilar do uso individual (sete variáveis) mede a penetração das TICs e difusão no nível individual, usando 
indicadores tais como o número de acessos de telefones móveis, indivíduos usando a Internet, domicílios com 
PC, domicílios com acesso à Internet, ambos os acessos à banda larga fixa e móvel, e o uso de redes sociais. 

A figura 3.3.1.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2016 para os indicadores que compõem o pilar de 
Uso Individual. 

 

Figura 3.3.1.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Uso Individual (2016) 

 

O indicador de uso de redes sociais tem como fonte a pesquisa de opinião com executivos do Fórum Econômico 
Mundial e os demais indicadores a UIT. 

O Brasil apresenta uma posição no ranking “pior que a esperada” para os indicadores de domicílios com 
acessos à internet, usuários de internet e domicílios com PC. Sua posição é “melhor que o esperado” em 
acessos banda larga móvel, acessos móveis e uso de redes sociais. 

A tabela 3.3.1.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  
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Tabela 3.3.1.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Uso Individual 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Usuários de Internet (%) 39,2 40,7 45 49,8 51,6 57,6  

Domicílios com PC (%) 32,3 34,9 45,4 49,9 48,8 52,0  

Acessos de banda larga fixa (/100 hab.)  6,8 8,6 9,2 10,1 11,7  

Domicílios com acessos à internet (%)  27,1 37,8 45,4 42,4 48,0  

Acessos de banda larga móvel (/100 hab.)  6,3 20,9 33,7 51,5 78,2  

Acessos móveis (/100 hab.) 89,8 104,1 124,3 125 135,3 139,0  

Uso de redes sociais 5,3 5,5 5,8 6 6 5,9  

Uso Individual 3,5 3,3 4 4,2 4,4 4,8  

     

3.3.2 Uso de Negócios 

 

O pilar do uso nos negócios (seis variáveis) capta a extensão do uso da internet nos negócios bem como os 
esforços das empresas em uma economia para integrar as TICs dentro de um ambiente, conhecedor de 
tecnologia, propício à inovação que gera ganhos de produtividade. Consequentemente, este pilar mede a 
capacidade da empresa em absorver tecnologia, bem como sua capacidade global de inovar e de produzir 
novidade tecnológicas medidas pelo número de pedidos de patentes do Tratado de Cooperação de Patentes 
(PCT).  

O pilar mede também o grau de formação de pessoal disponível, o qual indica o grau em que a gestão e os 
funcionários são mais capazes de identificar e desenvolver inovações de negócios.  

A figura 3.3.2.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2016 para os indicadores que compõem o pilar de 
Uso de Negócios. 

 

 

Figura 3.3.2.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Uso de Negócios (2016) 

O indicador de pedidos de patentes tem como fonte a OCDE e os demais indicadores a pesquisa de opinião 
com executivos do Fórum Econômico Mundial. 
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A posição do Brasil está “dentro ou melhor que o esperado” em todos os indicadores deste pilar com exceção 
do indicador Capacidade de Inovação que está “pior que o esperado” e subiu 36 pontos em 2016. 

A tabela 3.3.2.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

 

 

Tabela 3.3.2.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Uso de Negócios 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Uso de internet Business-to-business  5,7 5,5 5,1 4,6 4,6  

Pedidos de patentes PCT 2,3 2,7 2,8 3 3,5 3,4  

Nível de absorção de tecnologia da empresa 5,2 5,2 5,2 5,0 4,8 4,8  

Extensão de formação de pessoal  4,4 4,4 4,3 4,3 4,0  

Capacidade de inovação 3,8 3,8 3,7 4 4,1 3,8  

Uso de internet Business-to-consumer   5,3 5,2 5,1 5,0  

Uso de Negócios 3,5 4 3,9 3,9 3,8 3,7  

  

 

 

 

3.3.3 Uso Governamental 

O pilar do uso governamental (três variáveis) fornece percepções sobre a importância que os governos dão a 
realização de políticas de TIC para competitividade e para melhorar o bem-estar de seus cidadãos, o esforço 
que eles fazem para implementar suas visões para o desenvolvimento de TIC, e o número de serviços que os 
governos prestam online. 

A figura 3.3.3.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2015 para os indicadores que compõem o pilar de 
Uso Governamental. 

 

 



 

  

 

Rankings Globais Relevantes – Análise da posição do Brasil no NRI  Página 19 de 24 
 

Figura 3.3.3.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Uso Governamental (2016) 

O Brasil apresenta uma posição “melhor que a esperada” no indicador de serviços online do governo, que tem 
como fonte as Nações Unidas, e ocupa uma posição no ranking “pior que o esperado” nos demais indicadores, 
que têm como fonte a pesquisa de opinião com executivos do Fórum Econômico Mundial. 

A tabela 3.3.3.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

A tendência para os indicadores é de queda. 

 

Tabela 3.3.3.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Uso Governamental 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Importância das TICs para a visão de futuro do governo  4,7 3,9 3,7 3,3 3,1  

Sucesso governamental na promoção da TIC 4,4 0,37 4,2 4,1 3,7 3,2  

Índice de Serviços Online do Governo 0,37 4 0,67 0,67 0,6 0,6  

Uso Governamental 3,8 4 4,4 4,3 3,9 3,6  

 

3.4 Subíndice de Impacto 

 

O subíndice de impacto mede os impactos econômicos e sociais provenientes das TICs para impulsionar a 
competitividade e o bem-estar e que refletem a transformação em direção a uma economia e sociedade 
conhecedoras de tecnologias e de TIC. 

O subíndice de Impacto inclui um total de oito variáveis distribuídas em dois pilares apresentados na figura 
3.4.1. 

 

Figura 3.4.1: Posição do Brasil no ranking para os pilares do subíndice de Impacto (2016) 



 

  

 

Rankings Globais Relevantes – Análise da posição do Brasil no NRI  Página 20 de 24 
 

A posição do Brasil no ranking para os pilares de impactos econômicos e sociais está “pior que o esperado”. 

 

Tabela 3.2.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os indicadores do subíndice de Impacto 

PONTUAÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Impactos Econômicos 3,5 3,4 3,3 3,1 3.1  

Impactos Sociais 3,9 4,1 3,9 4,0 3,9  

Subíndice de Impacto 3,7 3,8 3,6 3,6 3,5  

 

3.4.1 Impactos Econômicos 

O pilar dos impactos econômicos (quatro variáveis) mede o efeito das TICs na competitividade graças à geração 
de inovações tecnológicas e não tecnológicas, na forma de patentes, novos produtos e processos, e novas 
práticas organizacionais. Além disso, mede a mudança global de uma economia e direção a atividades mais 
intensivas em conhecimento. 

A figura 3.4.1.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2015 para os indicadores que compõem o pilar de 
Impactos Econômicos. 

 

 

Figura 3.4.1.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Impactos Econômicos (2016) 

 

O indicador de pedidos de patente em TIC tem como fonte a OCDE e o de força de trabalho a ILO. A fonte para 
os demais indicadores é a pesquisa de opinião com executivos do Fórum Econômico Mundial. 

O Brasil apresentada um desempenho “pior que o esperado” em todos os indicadores exceto no indicador 
Pedidos de patentes PCT ou TIC que apresenta desempenho “dentro do esperado”.  

O indicador Impacto das TICs nos novos modelos organizacionais caiu 33 posições em 2015. 
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A tabela 3.4.1.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

 

 

Tabela 3.4.1.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do Ranking Impactos Econômicos 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TEND 
ÊNCIA 

Parcela da força de trabalho empregada atividades intensivas em 
conhecimentos (%) 

 19,3 19,3 20,5 21,0 21,6  

Pedidos de patentes PCT em TIC - 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5  

Impacto das TICs em novos serviços e produtos 5,3 5,2 5 4,7 4,2 4,3  

Impacto das TICs nos novos modelos organizacionais 4,9 4,8 4,7 4,5 4,0 4,0  

Impactos Econômicos - 3,5 3,4 3,3 3,1 3,1  

 

3.4.2 Impactos Sociais 

O pilar dos impactos sociais (quarto variáveis) visa avaliar as melhorias provocadas pela TIC no bem-estar que 
resulta de impactos no ambiente, educação, consumo de energia, progresso da saúde ou mais ativa 
participação civil. 

 Foca na medição do grau no qual governos estão se tornando mais eficientes em usar TICs e fornecer maiores 
serviços online para seus cidadãos, e melhorando assim a sua e-participação. Também mede o grau em que 
TICs estão presentes na educação, como um agente para os potenciais benefícios que estão associados com 
a utilização das TICs na educação. 

A figura 3.4.2.1 apresenta a posição do Brasil no ranking de 2015 para os indicadores que compõem o pilar de 
Impactos Sociais. 

 

Figura 3.4.2.1: Posição do Brasil no Ranking para os indicadores do pilar Impactos Sociais (2016) 



 

  

 

Rankings Globais Relevantes – Análise da posição do Brasil no NRI  Página 22 de 24 
 

O indicador de participação eletrônica, único em que o Brasil apresenta um desempenho “melhor que o 
esperado” tem como fonte as Nações Unidas. A fonte para os demais indicadores é a pesquisa de opinião com 
executivos do Fórum Econômico Mundial. 

O indicador Uso de TIC e eficiência governamental, que caiu 35 posições em 2015, foi o responsável pelo 
desempenho “pior que o esperado” do pilar Impactos Sociais. 

A tabela 3.4.1.1 apresenta a evolução da pontuação do Brasil para estes indicadores.  

 

Tabela 3.4.1.1: Evolução da Pontuação do Brasil para os Indicadores do pilar Impactos Sociais 

PONTUAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TENDÊNCIA 

Acessos à internet nas escolas 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6  

Impacto das TICs no acesso a serviços básicos 4,7 4,6 4,2 3,9 3,6 3,5  

Uso de TIC e eficiência governamental 4,9 4,7 4,4 4,2 3,7 3,4  

Índice da participação eletrônica 0,29 0,29 0,5 0,5 0,7 0,71  

Impactos Sociais - 3,9 4,1 3,9 4,0 3,9  
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4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A figura 4.1 apresenta a posição do Brasil no ranking NRI e seus componentes classificados segundo código 
de cores da Tabela 4.1 para os resultados obtidos em 2014, 2015 e 2016. 

 

Figura 4.1: Posição do Brasil no Ranking NRI (2016) 
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Tabela 4.1: Critério de classificação da posição do Brasil no ranking NRI e seus componentes 

POSIÇÃO NO RANKING COR COMENTÁRIO 

Maior que 65 Vermelha Pior que o esperado 

Entre 55 e 65 Amarela Dentro do esperado 

Menor que 55 Verde Melhor que o esperado 

 

Os critérios de classificação da posição do Brasil foram estabelecidos tendo em vista existir uma relação 
exponencial entre o PIB per capita e a pontuação no NRI obtida pelos países. O Brasil possuía em 2015 o 60º 
PIB per capita entre estes 138 países. Desta forma poderia esperar que ele ocupasse uma posição próxima a 
esta no ranking NRI. 

 
A posição do Brasil no ranking NRI em 2016 (72) foi “pior do que o esperado”, classificação alcançada por dois 
dos quatros subíndices que o compõe (Ambiente e Impacto). A posição do Brasil nos subíndices de Uso e 
Prontidão foi “dentro do esperado”. 
 

A melhora na posição do Brasil ocorreu no subíndice de Prontidão onde foi considerado um valor para as tarifas 
de telefones celulares mais baixa (US$ 0,31 PPP por minuto) que no ano anterior l (US$ 0,65 PPP por minuto). 
Estes valores têm como fonte a UIT e não correspondem aos valores praticados no Brasil. A Teleco estimou o 
preço médio do minuto, a partir do ARPU e do MOU do Brasil, como sendo US$ 0,08 PPP por minuto, o que 
colocaria o Brasil entre a 13ª e 15ª posição no ranking para este indicador. 
 
O Brasil apresenta também um bom desempenho no subíndice de Uso classificado como “dentro do esperado” 
e que manteve a nota do ano anterior (4.0). 
 
A posição pior do Brasil é alcançada no ranking do subíndice de Ambiente (118), onde os dois pilares que o 
compõe ocupam uma posição no ranking “pior que o esperado”. No pilar Ambiente de Negócios e Inovação oito 
dos dez indicadores ocupam posições “piores que o esperado” no ranking. A posição do Brasil no subíndice de 
Impacto piorou também em 2016 com a perda de quatro posições no ranking. 
 


