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RESUMO 

 

Corrêa, Cecília Araújo Rabelo. Sociedade da Informação e do Conhecimento: Análise das 
Condições de Inserção dos Estados Brasileiros. 2011. 125f. Dissertação (Mestrado em 
Administração Pública). Escola de Governo Professor Paulo Neves Coelho, Fundação João 
Pinheiro, Belo Horizonte, 2011. 

 

A expressão Sociedade da Informação e do Conhecimento é utilizada para caracterizar o novo 

padrão de acumulação capitalista que assume maior relevância e significado a partir dos anos 

90. Nesse novo padrão tecnológico e produtivo, a informação, o conhecimento e as inovações 

tecnológicas passam a ser fatores determinantes do desenvolvimento socioeconômico de uma 

nação. O processo de inserção nesta sociedade é global e heterogêneo e as diferenciações nas 

condições reunidas pelos países e por seus estados levam a diferentes possibilidades de 

desenvolvimento. O Brasil possui uma grande desigualdade interna que afeta a capacidade de 

inserção dos estados e do país nesta nova Sociedade. O objetivo deste trabalho é analisar as 

condições de inserção dos estados brasileiros no padrão tecno-produtivo que ora se configura 

no Brasil e no mundo. O Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros 

(IISIC-E), desenvolvido durante a pesquisa, foi a ferramenta utilizada para retratar as 

condições dos estados brasileiros de se inserirem na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. Os resultados encontrados evidenciaram a grande desigualdade regional 

existente entre as Unidades Federativas do Brasil e o longo caminho que deve ser traçado para 

maior uniformidade do quadro no país. As políticas públicas desenvolvidas no Brasil devem 

ser políticas de integração, que forneçam subsídios para o desenvolvimento do acesso às 

novas tecnologias e das habilidades necessárias para sua utilização. O governo federal surge 

como agente importante que incentive os governos estaduais na priorização desse setor nas 

agendas, tanto no investimento em setores de Ciência & Tecnologia como na utilização das 

novas tecnologias pelos governos. O quadro retratado no estudo contribui para a constatação 

de que as políticas públicas devem ter caráter regionalizado, com medidas diferenciadas, que 

levem em consideração as fragilidades e potencialidades locais. 

 

Palavras-Chave: Sociedade da Informação e do Conhecimento; Mensuração da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento; Condições de Inserção dos Estados 

Brasileiros.



 
 

ABSTRACT 

 

Corrêa, Cecília Araújo Rabelo. Information and Knowledge Society: Analysis for Conditions 
of Insertion in Brazilians States. 2011. 130f. Dissertação (Mestrado em Administração 
Pública). Escola de Governo Professor Paulo Neves Coelho, Fundação João Pinheiro, Belo 
Horizonte, 2011. 

 

The term Information Society and Knowledge is used to characterize the new patterns of 

capital accumulation that assumes greater relevance and meaning in the 90s. In this new 

productive, technological standard, information, knowledge and technological innovations 

have become determinants of the socio-economic development of a nation. The process of 

insertion in this global society is heterogeneous and the differences in the conditions met by 

the countries and their states lead to different opportunities. Brazil has a great internal 

inequality that affects the capability for integration of the states and the country in this new 

society. The aim of this paper is to analyze the conditions of insertion of the Brazilian states 

in the techno-productive standard now taking shape worldwide and in Brazil. The Index 

Analysis of the Conditions of Entry of Brazilian States (IISIC-E), developed during the 

research, was the tool used to portray the conditions of the Brazilian states of being grouped 

in the Society of Information and Knowledge. The results showed the great inequality 

between the regional Federal Units in Brazil and the long road that must be traced in order to 

achieve uniformity in the country. Public policies in Brazil should be developed based on 

integration policies, which provide subsidies for the development and access to new 

technologies and skills necessary for their use. The federal government appears as an 

important agent that encourages state governments in prioritizing this industry in the agendas, 

both in the sectors of investment in Science & Technology as to the use of new technologies. 

The image portrayed in the study contributes to the realization that public policies should be 

regionalized, with different measures, which take into account the weaknesses and potentials 

of various locations. 

 

Keywords: Information and Knowledge Society; Methods of Measuring the Information and 

Knowledge Society; Conditions for Insertion of the Brazilians States. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os diferentes países do mundo vêm passando desde a década de 90, e de maneira mais 

acentuada a partir do século XXI, por uma mudança na dinâmica tecnológica que tem 

resultado em profundas mudanças sociais e econômicas. O período é marcado pelo aumento 

da velocidade de disseminação das tecnologias da informação e das comunicações (TIC), e 

pela geração e difusão de inovações tecnológicas, em ritmo acelerado. 

Este cenário de transformações da sociedade contemporânea é denominado de diferentes 

maneiras por autores que estudam o fenômeno como Castells (1996), Levy (1997), Leonard-

Barton (1998), Choo (1998), Lastres e Albagli (1999) e Rocha (2003). Algumas das 

expressões utilizadas para se referir a este contexto de mudança são: Sociedade ou Era da 

Informação, Sociedade do Conhecimento, Sociedade Pós-Industrial, Sociedade em Rede, 

Economia Informacional, Economia da Inovação. 

No contexto deste trabalho, a Sociedade da Informação e do Conhecimento (SIC) pode ser 

entendida como o atual momento vivenciado pelas sociedades, e que se configura a partir das 

profundas transformações vivenciadas pela economia mundial nas duas últimas décadas. Ou 

seja, nesta dissertação, a SIC corresponde ao padrão tecnológico e produtivo em que a 

informação, o conhecimento e as inovações tecnológicas passam a ser fatores determinantes 

do desenvolvimento socioeconômico de um país, região ou localidade (LASTRES e 

ALBAGLI, 1999; ROCHA, 2003; FJP, 2010).  

Porém, a inserção dos países na SIC não tem se mostrado um movimento linear e homogêneo. 

Há diferenciações na inclusão digital entre os países e também no interior deles, 

principalmente naqueles caracterizados pela existência de elevados níveis de desigualdade 

social e econômica. As condições de inserção de países, regiões e localidades nesta Sociedade 

variam de acordo com especificidades locais. Segundo Lugones (2002), o processo de 

transição rumo à Sociedade da Informação e do Conhecimento é global e heterogêneo, visto 

que depende de características distintas de cada localidade, país, população bem como, 

também, do esforço realizado para aproveitar eventuais benefícios advindos do novo contexto. 

As novas Tecnologias da Informação e das Comunicações que se desenvolveram com o 

advento da SIC ganham crescente importância, e, em virtude de sua relevância para o 
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desenvolvimento social e econômico, começaram a integrar a agenda de prioridades dos 

governos. A consciência da importância do desenvolvimento e disseminação destas novas 

tecnologias, a preocupação com a desigualdade existente entre países e regiões bem como as 

disparidades internas dos países são fatores que têm fomentado a formulação de políticas 

públicas nos países. Os planos, programas e projetos voltam-se principalmente, para a 

universalização do acesso das novas tecnologias e para a inclusão de parcelas da população no 

mundo digital. Com relação a este último aspecto, é importante destacar que nos países em 

desenvolvimento, os esforços de inclusão social têm se apoiado, sobretudo, na concepção da 

inclusão digital: possibilitar a expansão dos patamares de acesso e uso das novas tecnologias 

para maior parcela possível da população (CETIC.br, 2011; GUERRA e JORDAN, 2010).      

No Brasil, as unidades da federação (UFs) são marcadas por desigualdades no 

desenvolvimento sócio-econômico que influenciam a disponibilidade de infraestrutura 

tecnológica e o acesso e uso das novas tecnologias da informação e das comunicações. Estes 

aspectos tendem a resultar em diferentes níveis de condições de inserção dos estados 

brasileiros na Sociedade da Informação, o que, por sua vez, tende a perpetuar os níveis de 

desigualdade sócio-econômicos no país (CETIC.br, 2011; FJP, 2010).  

O quadro de desigualdades sociais, mais especificamente desigualdades digitais, existente 

entre regiões e estados brasileiros, impõe a necessidade de adoção de políticas públicas 

capazes de amenizar este preocupante cenário. Para tanto, torna-se fundamental a 

identificação das condições de inserção dos os estados brasileiros neste novo padrão tecno-

produtivo.    

Ao analisar as condições para inserção dos estados brasileiros na SIC, este trabalho fornece 

subsídios e informações relevantes para a formulação de políticas públicas capazes de 

amenizar o quadro estrutural de desigualdade entre os estados. O estudo possibilita, ainda, a 

identificação de potencialidades e fragilidades que caracterizam o processo de inserção das 

unidades da federação neste novo mundo digital.  

Assim, a preocupação central que orienta a elaboração desta pesquisa pode ser retratada pela 

seguinte questão: em que medida os estados brasileiros reuniriam condições favoráveis para 

sua inserção neste novo padrão tecno-produtivo que vem se configurando nas duas últimas 

décadas? Ou seja, como as unidades da federação poderiam ser classificadas em termos das 

condições que elas apresentam para inserção na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento?      
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O objetivo geral deste trabalho é analisar as condições de inserção dos estados brasileiros no 

padrão tecno-produtivo que ora se configura no Brasil e no mundo. 

Especificamente, pretende-se:    

a) classificar os estados brasileiros no que diz respeito às condições por eles apresentadas em 

termos de sua inserção na Sociedade da Informação e do Conhecimento;  

b) propor e aplicar uma ferramenta de informação que possibilite identificar a posição relativa 

dos estados brasileiros quanto às suas condições de inserção na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento; 

c) analisar os resultados obtidos. 

Tendo em vista os objetivos propostos, a ferramenta de informação a ser utilizada para a 

análise das condições de inserção dos estados na SIC emerge como ponto de grande 

importância na elaboração desta pesquisa. 

Neste contexto e levando-se em consideração os esforços que vêm sendo implementados por 

pesquisadores brasileiros e latino-americanos no sentido de se desenvolver métricas, medidas 

e metodologias capazes de gerar informação relevante para mensurar e monitorar a trajetória 

da SIC nos distintos países faz-se a opção, neste trabalho, pelo uso de medida síntese ou 

indicadores sintéticos para tal finalidade.   

Os indicadores sintéticos (ou índices) são instrumentos de informação que podem ser 

utilizados para se conhecer melhor as características de fenômenos sociais ou econômicos. 

Segundo Scandar Netto, Januzzi e Silva (2008, p.7), os indicadores sintéticos buscam 

“apreender a realidade social através de uma única medida, resultante da combinação de 

múltiplas medições das suas dimensões analíticas quantificáveis”. 

O uso de indicador sintético para o alcance dos propósitos desta pesquisa parte da premissa de 

que as informações retratadas por meio de medida-síntese podem ser relevantes para melhor 

entender o contexto atual de inserção dos estados brasileiros na SIC, bem como, também, para 

acompanhar as características que foram assumidas pela trajetória de inserção ao longo do 

tempo. Além disto, pela comunicabilidade que possui – uma vez que representa uma síntese 

ou resumo de um fenômeno sempre mais complexo do que aquele retratado por ele próprio – 

o indicador sintético vem sendo bastante utilizado no campo da formulação de políticas 

públicas transversais, isto é, aquelas que envolvem distintos segmentos do setor público, não 

se limitando, portanto, apenas a um ou poucos temas de interesse público.         
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As experiências brasileiras de uso de indicadores sintéticos para mensurar o nível de 

desenvolvimento da SIC e de fenômenos a ela associados (a exemplo das inovações 

tecnológicas) encontram-se em fase inicial. Segundo estudo da Fundação João Pinheiro (FJP, 

2010), os índices já desenvolvidos – a exemplo do Índice Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (ICT&I)1, do Índice Brasileiro de Inovação (IBI)2 e do Índice de Evolução da 

Sociedade da Informação no Brasil (IESIB)3

Assim, primeiramente, pretende-se que o indicador sintético desenvolvido para aplicação 

neste trabalho – denominado Índice de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade da 

Informação e do Conhecimento (IISIC-E) – seja replicado em bases anuais e sistemáticas, a 

partir de 2012, possibilitando, então, acompanhar eventuais mudanças nas condições de 

inserção dos estados brasileiros na Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

 podem ser entendidos como exercícios 

preliminares, passíveis de aperfeiçoamentos conceituais e metodológicos, não tendo se 

consolidado, ainda, como produtos de informação sistemática e periódica. 

O segundo aspecto diz respeito às particularidades e elementos de institucionalização que 

cercam a elaboração deste trabalho de pesquisa. A dissertação emerge do contexto de 

elaboração de projeto de pesquisa apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (FAPEMIG), e que contou com a participação de um grupo de pesquisadores. 

Assim, de certa forma, nele encontram-se incorporadas e mescladas experiências e 

perspectivas que vão além da minha própria4

Esta dissertação encontra-se estruturada em 6 seções, sendo a primeira esta Introdução. Na 

segunda seção elabora-se o referencial teórico sobre a Sociedade da Informação e do 

.               

                                                
1 ICT&I: índice que dimensiona a situação dos estados das regiões Sudeste e Sul do País em termos de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Maior detalhamento pode ser encontrado em ROCHA (2003), referenciado neste 
trabalho. 
2 IBI: avalia o grau da capacidade de inovação das empresas, levando em conta os esforços de inovação e os seus 
resultados. Permite assim, classificar empresas dos vários setores industriais ordenados por intensidade 
tecnológica. Resultado de iniciativa editorial da revista Inovação, o estudo contou com o apoio da FAPESP, e foi 
elaborado em parceria com o Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e com o Instituto UNIEMP. 
3 IESIB: Objetiva mensurar aspectos sobre a evolução da SIC no Brasil a partir da estruturação do Programa 
Brasileiro Sociedade da Informação de 2000. Elaborado no âmbito do Programa de Mestrado em Administração 
Pública da Escola de Governo/Fundação João Pinheiro, o indicador não permite desagregação por estados ou 
regiões. Para maior detalhamento ver ARAÚJO (2007), referenciado neste trabalho.   
4 A equipe técnica interdisciplinar do projeto é formada por pesquisadores da Fundação João Pinheiro (FJP), 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e PUC-MG.   
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Conhecimento e políticas públicas relacionadas às Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

A terceira seção traça o estado da arte das principais metodologias utilizadas 

internacionalmente para a mensuração da SIC. A principal metodologia utilizada para a 

construção do IISIC-E é a desenvolvida no Manual de Lisboa (RICYT, 2009) e possui maior 

destaque nessa seção. 

Na seção 4 apresenta-se a proposta desenvolvida para análise das condições de inserção dos 

estados brasileiros na SIC, baseada no IISIC-E. Assim, nesta seção são explicitados os 

procedimentos metodológicos para criar o índice sintético e seus componentes (quatro 

dimensões e vinte e nove indicadores). 

A descrição e análise dos resultados da pesquisa sobre as condições de inserção dos estados 

brasileiros na SIC são desenvolvidas na seção 5, considerando-se dois recortes analíticos: 

análise geral do IISIC-E e análise das dimensões do IISIC-E. As principais conclusões do 

trabalho são apresentadas na última seção. 
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2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO: PRINCIPAIS 

CONCEITOS E SIGNIFICADOS 

 

 

Buscar-se-á nesta seção traçar-se um referencial que possibilite entender melhor o cenário 

estudado, ou seja, a Sociedade que surge com as transformações que tiveram projeção na 

década de 90. As perspectivas, abordagens e concepções a cerca da Sociedade que se 

desenvolve no contexto do surgimento e disseminação das TICs constituem um alicerce para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

Dessa forma, conceituar e entender o processo ora vivenciado, assim como as políticas 

públicas relacionadas a ele e a inclusão do Brasil neste contexto são subsídios necessários ao 

desenvolvimento da ferramenta utilizada, o índice sintético, assim como à posterior análise 

dos dados. 

Ressalte-se que as considerações a cerca das políticas públicas TIC ponderadas nesta seção 

focam a realidade da América Latina, contexto em que o Brasil se insere. 

 

2.1 Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 

A partir da década de 90 os avanços nas áreas de informática, telecomunicações e 

microeletrônica influenciaram a velocidade de disseminação das tecnologias de informação e 

das comunicações, especialmente por meio do computador, internet e aparelhos de 

telecomunicações. Estas transformações modificam a sociedade tanto nas dimensões 

tecnológica e econômica quanto nos aspectos socioculturais, políticos e institucionais. 

De acordo com Lugones (2002, p.4), 

[...] as tecnologias da informação e das comunicações (TIC) incluem tecnologias 
maduras como o radio, a telefonia fixa, televisão, como também tecnologias mais 
dinâmicas, como a informática, a transmissão de dados via satélite e fibra ótica, a 
telefonia celular e a internet. O avanço destas tecnologias se manifesta no aumento 
da capacidade de transmissão de dados e na interatividade (possibilidade de 
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transmissão de voz e imagem de forma massiva nas trocas personalizadas e que 
incluem elevado grau de interação entre os interlocutores. (tradução própria)5

Este cenário de transformações da sociedade contemporânea no contexto de disseminação das 

tecnologias da informação, das comunicações e da inovação tecnológica que emerge a partir 

dos anos 1990 tem sido analisado por diversos autores que atribuem expressões para 

denominá-lo segundo distintas óticas de análise. 

 

Conforme argumenta Rocha (2003, p.28),  

[...] essa proliferação de expressões mais os debates e polêmicas que, em geral, 
acompanham a opção pelo uso de um desses termos em detrimento dos outros não 
reflete, necessariamente, a delimitação de posições fundamentalmente divergentes 
sobre as características essenciais do momento e do tipo de sociedade em que 
vivemos. Parece, sim, resultarem, principalmente, da ênfase atribuída a cada um dos 
elementos no processo de transformação, das diferentes interpretações propiciadas 
pelas experiências individuais e coletivas, das influências ideológicas presentes em 
cada contexto e da posição de cada indivíduo na estrutura social. 

 

O foco principal é a preocupação referente ao papel da informação, do conhecimento e da 

inovação tecnológica que influenciam na configuração das sociedades e as suas decorrências 

para as diferentes nações e regiões. 

Segundo Míssio (2007, p.26): 

O conceito de sociedade da informação compreende a sistematização de um 
conjunto de transformações científicas e tecnológicas impulsionadas pelo 
desenvolvimento da microeletrônica, da informática e de suas tecnologias 
associadas, notadamente a partir do desencadeamento da Segunda Guerra Mundial.  

 

Entre as características mais evidentes da Sociedade da Informação e do Conhecimento estão: 

a) crescente complexidade das novas tecnologias, cada dia mais intensivas em informação e 

em conhecimento científico, fazendo com que as inovações passem a depender de níveis 

crescentes de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D); 

b) aceleração do processo de geração de novos conhecimentos e de difusão de inovações, o 

que implica redução cada vez mais veloz do ciclo de vida de produtos e processos produtivos; 

                                                
5 Las TICs incluyen tecnologias ya maduras como la radio, la telefonia fija, la televisión como otras my 
dinâmicas como la informática, la transmisión de datos satelital y por fibra óptica, la telefonia celular e internet. 
El avance de estas tecnologias se manifiesta em el aumento de la capacidad de transmisión de datos y la 
interactividad, es decir, desde la posibilidad de transmitir voz e imagem de forma masiva a los intercâmbios 
personalizados y que incluyen um alto grado de interacción de los interlocutores. 
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c) novos métodos de pesquisa e desenvolvimento, em que os sistemas de base eletrônica 

assumem papéis cada vez mais importantes tanto na geração de novos conhecimentos como 

na aquisição dos que já existem e no desenvolvimento de novas configurações; 

d) aprofundamento do nível de conhecimentos tácitos (não codificáveis e específicos de cada 

unidade produtiva e de seu ambiente), resultando na necessidade crescente de investimentos 

em treinamento e qualificação, organização e coordenação de processos, tornando a atividade 

inovadora ainda mais localizada e específica; 

e) mudanças profundas na forma de gestão e de organização das empresas para permitir maior 

flexibilidade e integração de suas funções (pesquisa, produção, administração, marketing 

etc.), de seus crescentes níveis de interligação (a exemplo de usuários, produtores, 

fornecedores e prestadores de serviços) e de seu relacionamento com outras organizações;  

f) exigência de novas estratégias, políticas e formas de intervenção governamental, para forjar 

um sistema nacional de inovação eficiente e maduro. (FJP, 2010, p.13) 

As inovações tecnológicas e as mudanças relacionadas a este processo são parte de um 

fenômeno amplo vivenciado pela sociedade que envolve mudanças no paradigma 

sociocultural ou padrão de acumulação capitalista (ROCHA, 2003, p.26). O estudo deste 

fenômeno sob diferentes abordagens permite maior compressão de seus impactos e da 

natureza das transformações vivenciadas. 

Segundo Giddens (1991, p.11) a “modernidade refere-se a estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. Para o autor a modernidade é 

globalizante: ela intensifica relações sociais em escala mundial, liga localidades distantes, faz 

com que acontecimentos locais sejam modelados por eventos que ocorrem a uma distância 

grande. 

As transformações tecnológicas modificam as relações sociais que se processam 

independentemente da noção tempo-espaço; os indivíduos não dependem da presença física 

ou concomitância temporal (CARDOSO, 1996). 

Giddens (1991) argumenta que o distanciamento entre tempo e espaço, juntamente com a 

substituição da confiança em pessoas pela confiança em sistemas abstratos de organização da 

vida constitui uma das principais características da sociedade contemporânea. Segundo o 

autor, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e dos sistemas peritos 
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de organização da vida constituem vetores que estão por trás das transformações do cotidiano 

das pessoas. 

Giddens acredita que há uma relação direta, mesmo que dialética, entre as tendências 

globalizantes da sociedade atual e as transformações vivenciadas no cotidiano. Dessa forma, a 

globalização e o advento das novas tecnologias transformaram a sociedade juntamente com a 

economia global. Surge então a Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

Segundo Castells (2000, p.29), 

a interação entre esses processos e as reações por eles desencadeadas fizeram surgir 
uma nova estrutura social dominante, a sociedade em rede; uma nova economia, a 
economia informacional/global e uma nova cultura, a cultura da virtualidade real.  

 

As modificações oriundas do desenvolvimento das TICs influenciam a estrutura social e 

econômica dos países. A economia informacional surge no contexto de uma revolução 

tecnológica (CASTELLS, 1996) e, nessa economia, a velocidade da mundialização e 

internacionalização do capital financeiro, iniciada na Revolução Industrial, aumentam 

significativamente com as novas tecnologias (ROCHA, 2003, p.27). 

As transformações do capitalismo nos dois últimos séculos levaram ao capitalismo 

informacional, que, segundo Castells (2000, p.30) seria uma evolução do capitalismo 

financeiro. O capitalismo informacional engloba outras variáveis que surgiram com a 

sociedade da informação além de reforçar o aspecto virtual dos fluxos financeiros globais. 

O surgimento da sociedade da informação não significa ruptura com o capitalismo industrial. 

Segundo Chagas e Mattos (2008, p.69-70), não se pode negar as grandes mudanças do 

processo de produção capitalista, mas tais transformações estão muito mais próximas da 

continuidade do que da ruptura das bases do capitalismo industrial. 

Nesse sentido, o capitalismo informacional não invalida os pressupostos 
fundamentais do capitalismo clássico. Pelo contrário, reforça e amplia aqueles 
condicionantes na medida em que, agora, novas dimensões são inseridas nas 
relações de produção a partir da construção de redes. Em outras palavras, as relações 
de produção globalizadas permanecem, mais do que nunca, orientadas para a 
maximização da inovação e da flexibilidade, tendo o lucro como finalidade. 
Entretanto, como os países lidam com esse novo arranjo de forma distinta em função 
da distribuição assimétrica de capacidades, uma nova arquitetura se configura e, 
assim, empresas, regiões, países e grupos econômicos redesenham-se em função das 
transformações catalisadas pela tecnologia da informação (FJP, 2010, p. 16) 

 

A SIC e a Economia Informacional surgiram com as novas tecnologias; neste contexto o 

desenvolvimento, uso e acesso às tecnologias influenciam o desenvolvimento social e 
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econômico dos países. Dessa forma, o desenvolvimento das sociedades passou a depender do 

nível de aproveitamento das TICs que cada país é capaz de atingir, tornando a falta de acesso 

e uso de tecnologias uma desvantagem para alguns países. 

O novo padrão tecnológico e produtivo surge no contexto em que a informação, o 

conhecimento e as inovações tecnológicas passam a ser fatores determinantes do 

desenvolvimento socioeconômico de uma nação. Além disso, a sociedade não determina a 

inovação tecnológica, mas faz uso das inovações e pode sufocar seu desenvolvimento, ou 

fomentá-lo, a depender da atuação do Estado. 

As diferenciações de acesso e uso de TICs (ou “brecha digital”) surgem na Sociedade da 

Informação e do Conhecimento como um desafio a ser enfrentado por alguns países. 

Desenvolver-se no âmbito das TICs ou inserir-se na SIC torna-se uma estratégia de 

desenvolvimento sócio-econômico para os países, assim, estas diferenciações ou “brechas 

digitais” são identificadas como problemas, tornando-se alvo de políticas públicas. A 

constatação do problema como relevante para o desenvolvimento dos países possibilita o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para TIC. 

 

2.2 Políticas Públicas de Tecnologias de Informação e das Comunicações  

 

A disseminação das tecnologias da informação e das comunicações e a evolução das 

inovações tecnológicas caracterizam o contexto desta sociedade que emerge: SIC.  

O surgimento da SIC levou os governos dos países a desenvolverem políticas públicas para 

permitir acesso aos ganhos provenientes das tecnologias, tanto os benefícios sociais quanto 

produtivos. A constatação de que estas tecnologias perfazem uma condição para a 

participação dos países na economia globalizada levou à formulação e implementação de 

políticas públicas como meio para construir a Sociedade da Informação nos países (CEPAL, 

2009, p.301). 

As políticas públicas TIC dependem do nível de inserção dos países na Sociedade da 

Informação e do Conhecimento. As necessidades dos países mudam de acordo com o 

desenvolvimento econômico e disseminação de acesso e uso das TIC pela sociedade. Dessa 

forma, como o objetivo da pesquisa é conhecer e retratar a inserção dos estados brasileiros na 

SIC, o foco desta seção são as políticas públicas TIC no contexto latino-americano. 
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Na região da América Latina o processo de desenvolvimento de políticas públicas TIC 

começou na década de 90. O objetivo era desenvolver programas que possibilitassem 

aproveitar as tecnologias para ampliar o desenvolvimento econômico e social nestes países. 

Exemplos de programas desenvolvidos na região são a inclusão de computadores nas escolas, 

assim como a conexão à internet, emissão de rádio e televisão, o fomento da indústria de 

software e hardware, e a digitalização dos processos administrativos, financeiros e contábeis 

da administração pública. 

A necessidade da criação de políticas para reduzir a “brecha digital” se dá pelo seu efeito no 

crescimento econômico dos países e na competitividade do mercado internacional. As 

diferenças existentes entre os países no desenvolvimento das TIC também ocorre dentro dos 

mesmos. Esta “brecha” aprofunda problemas já existentes e faz com que estados já 

marginalizados se distanciem cada vez mais dos centros desenvolvidos, aumentando sua 

dificuldade de crescimento econômico. 

Assim, o acesso ao conhecimento e à utilização de TIC não deve depender da capacidade 

econômica dos indivíduos; deve ser disponibilizado pelo estado, que, com seu papel 

distributivo tem o dever de evitar uma ampliação da “brecha digital”. Caso o poder público se 

antecipe com a criação de programas de TIC haverá um tratamento ex ante da “brecha digital” 

e ela não será empecilho para o crescimento dos estados e para o acesso das pessoas mais 

pobres às TIC.  

As TIC permitem o aumento da competitividade com a ampliação da produtividade e da 

eficiência; sendo assim, as repercussões sobre o crescimento econômico fazem com que estas 

sejam um importante foco de atenção das políticas públicas. 

As políticas TIC possuem características peculiares na formulação, sua natureza transversal e 

multisetorial envolve diferentes interessados na administração pública (como os ministérios 

da educação, transporte, saúde, indústria, ciência e tecnologia). Assim, surge a necessidade de 

unir os interesses e coordenar as ações destes interessados. 

Outra característica importante é a incerteza inerente ao processo de avanço tecnológico. O 

crescimento do setor de TIC é muito rápido, o que dificulta o processo de formulação de 

políticas. Segundo Guerra e Jordan (2010, p.7) “é interessante observar como surgem novos 

desafios antes que os existentes tenham sido solucionados”. A formulação de políticas TIC 

necessita de acompanhamento contínuo para que se ajuste às novas necessidades. 
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O progresso tecnológico dos países latino-americanos é exógeno, em grande medida está fora 

da influência dos tomadores de decisão das esferas público e privada. Assim, as políticas 

públicas devem desempenhar um papel ativo de orientação em relação à acontecimentos 

futuros, reduzindo a incerteza. 

Há fatores exógenos e endógenos que afetam o ritmo de avanço das políticas TIC (quadro 1). 

Quadro 1: Exemplos de Fatores que Afetam as Políticas de Tecnologias da Informação e do 
Conhecimento nos Países 

Exógenos Endógenos 
• Nível de desenvolvimento; 
• Estabilidade; 
• Orientação política; 
• Nível de tomada de consciência da 

importância da Sociedade da 
Informação. 

• Decisões políticas; 
• Resoluções do poder executivo; 
• Grau de participação e consenso dos 

objetivos; 
• Nível hierárquico das decisões políticas; 
• Organismo responsável pelas políticas; 
• Qualidade da gestão administrativa; 
• Disponibilidade de recursos.  

Fonte: Elaboração própria baseada em CEPAL, 2009, p. 308 

 

A primeira etapa de uma política pública é a identificação do problema, ou seja, países que 

estão na origem. Nesta etapa as autoridades públicas identificaram que as TIC são um objeto 

de políticas públicas para o país. Esta fase inicial é essencial para que as outras etapas 

ocorram. 

A segunda etapa é a formulação das políticas. Esta é uma etapa de muita complexidade 

devido à dificuldade de se consolidar um consenso a cerca dos objetivos da política e as ações 

necessárias. A formulação das políticas TIC e o tempo necessário para vencer esta etapa 

dependem crucialmente da participação dos interessados. Como já explicitado, a natureza 

multisetorial das políticas TIC dificulta ainda mais este processo, pois envolve a participação 

de atores com prioridades distintas. Ademais existe o problema da coordenação neste 

ambiente de múltiplos atores que devem chegar a um consenso. 

Entende-se que o sucesso da etapa formulação depende da intervenção de atores competentes 

para alcançar consensos. Para que as estratégias sejam contínuas é necessário combinar um 

modelo de responsabilidade partilhada (bottom up) com o respaldo de autoridades dos altos 

cargos públicos (top down). 

O nível hierárquico e o grau de institucionalidade do organismo que será responsável pela 

gestão da política TIC também é determinante no processo de superação desta fase. Na 
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maioria dos países a coordenação é feita com diferentes níveis de atuação pelo governo, setor 

privado e sociedade civil. 

Problemas encontrados nesta fase são dificuldades de execução com fraquezas institucionais e 

falta de respaldo político para ações de caráter transversal. Além disso, a coordenação dos 

recursos depende das autoridades que estão nos cargos naquele momento. Por fim, fatores 

como o nível de participação e compromisso dos atores envolvidos no processo, a força da 

instituição dos organismos responsáveis e a disponibilidade de recursos influenciam na 

execução ou não das políticas TIC assim como sua efetividade. 

O desenvolvimento das políticas TIC envolve a compreensão por parte dos países de sua 

natureza transversal e da visão destes em relação aos seus objetivos. De acordo com Guerra e 

Jordan (2010, p.7) os objetivos das políticas públicas TIC na América Latina seriam reduzir a 

“brecha digital” existente nestes países e promover a Sociedade da Informação. Já segundo 

CEPAL (2008, p.318), o objetivo das políticas TIC nesta região abrange tanto a esfera 

econômica quanto a social. No enfoque econômico, compreende-se que as políticas TIC são 

capazes de promover o desenvolvimento econômico de um país e não apenas desenvolver as 

TIC. Também há a questão social envolvida; as políticas TIC possuem o objetivo de diminuir 

a desigualdade, a pobreza e a promoção dos direitos sociais. 

Guerra e Jordan (2010) relacionam a necessidade da redução da “brecha digital” com o 

crescimento econômico que as TIC possibilitariam. As TIC geram aumento de produtividade 

e eficiência, aumentando a competitividade e contribuindo para o crescimento econômico. Os 

autores também refletem sobre a diferença de acesso existente entre ricos e pobres, o que 

evidencia a necessidade de o estado promover políticas públicas que facilitem o acesso e a 

utilização das TIC. 

A heterogeneidade dos países da América Latina é um fator que diferencia as políticas TIC 

que devem ser adotadas, com diferentes níveis de abstração. Além disso, as diferenças no 

nível estadual também são muito importantes, principalmente no Brasil, com sua 

desigualdade. É necessário que se considerem diferentes níveis de necessidade de 

desenvolvimento de tecnologias. Por exemplo, o acesso à energia elétrica e ao telefone deve 

ser colocado em pauta em algumas regiões, enquanto nos grandes centros este não é o 

problema. 

Após vários anos de consenso dos benefícios das TICs, a maioria dos países da América 

Latina já superou a etapa de sua identificação como objeto de políticas públicas. Atualmente a 
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fase é de formulação, execução e avaliação destas políticas. Porém, o grau de avanço dos 

países é diferente. 

Os países da América Latina estão em diferentes graus de maturidade em relação às políticas 

TIC. Dados de 2008 revelam que dez países estavam nas primeiras etapas de concepção e 

formulação de políticas de primeira geração. Entre eles estava o Brasil. Entre os que estavam 

executando a primeira geração de agendas digitais estavam outros onze países e, finalmente, 

apenas quatro estavam na chamada “política de segunda geração”, ou seja, terminaram de 

colocar em prática a primeira geração de estratégias TIC (Quadro 2). 

Quadro 2: Situação do Processo de Digitalização na América Latina: Etapa da Política TIC –
Ano 2008 

Primeira Geração Segunda Geração 
Origem Formulação Execução Execução 

Costa Rica 
Honduras 
Nicarágua 
Panamá 
Paraguai 

Argentina 
Barbados 
Bolívia 
Brasil 
Equador 

Bahamas 
Colômbia 
Cuba 
El Salvador 
Guatemala 
Guiana 
Peru 
República Dominicana 
Trindade e Tabago 
Uruguai 
Venezuela 

Chile 
Granada 
Jamaica 
México 

Fonte: Elaboração própria baseado em CEPAL, 2009, p. 310-313 

 

Possuir um programa digital não significa que este será executado efetivamente. Apenas os 

países da parte cinza do quadro 2 executaram suas formulações. O sucesso ou fracasso da 

execução depende de diversos fatores como o grau de compromisso dos atores que interferem 

no processo, o marco institucional que coordena os responsáveis pela tomada de decisões e a 

disponibilidade de recursos. 

Na América Latina existem alguns gargalos nos planos de ação das políticas TIC. Eles não 

especificam uma seqüência definida de medidas que serão adotadas, não possibilitando a 

identificação de acontecimentos futuros. Além disso, a estimação de custo dos programas 

também é débil; muitas vezes é inexistente. 

A avaliação de qualquer política pública deve ser pensada desde sua concepção e formulação. 

Entretanto, no caso das políticas TIC na América Latina, nota-se que poucos países incluíram 

indicadores de desempenho nos seus programas. Estes se encontram apenas no Equador, Peru, 
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República Dominicana, Trindade e Tabago e, por fim, Uruguai. Em geral, também não há 

indicadores de efetividade ou eficiência dos programas; não há análise de custo-benefício na 

região. 

Ademais, em relação ao conteúdo das agendas, a promoção das TIC é colocada mais como 

meio de integração e desenvolvimento social do que fator de fomento do desenvolvimento 

econômico. Os temas incluídos nas agendas nacionais para o desenvolvimento da Sociedade 

da Informação (CEPAL, 2008, p.321) são: desenvolvimento de acesso e infraestrutura (17)6

17

17

16

16

15

15

14

11

9

4

2

2

Desenvolvimento de acesso e infra-estrutura

e-Governo

Desenvolvimento de capacidades

Desenvolvimento de conteúdo

e-Educação

e-Negócios

Desenvolvimento da indústria de hardw are e softw are

Desenvolvimento de marco normativo

e-Saúde

e-Democracia

Gestão de desastres

e-Justiça

; 

e-governo (17); desenvolvimento de capacidades (16); desenvolvimento de conteúdo (16); e-

educação (15); e-negócios (15); desenvolvimento da indústria de hardware e software (14); 

desenvolvimento de marco normativo (11); e-saúde (9); e-democracia (4); e-gestão de 

desastres (2); e e-justiça (2). 

 
Gráfico 1:  Temas Incluídos nas Agendas Nacionais para a Sociedade da Informação -            

Janeiro de 2008 
Fonte: CEPAL, 2009, p.321 baseado em OSILAC, 2007. 

 

No Brasil, país em que o custo da transição para a Sociedade do Conhecimento é alto e a 

desigualdade social é elevada, além da grande extensão territorial, a importância de um 

conjunto de ações articuladas para a formulação de estratégias nacionais se faz presente. Um 

plano de ação com a participação do setor público e empresas privadas levaria a um avanço 

mais rápido e eficaz. 

                                                
6 Número de agendas na América Latina 
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Segundo CEPAL (2009, p.305), já que a revolução digital interfere no desenvolvimento 

econômico e social, um programa digital integrado, que exige empenho de coordenação, 

levaria a melhores resultados que iniciativas isoladas. Na realidade brasileira, aparentemente, 

as ações tendem a ser isoladas e desorganizadas, programas se sobrepõem a outros e a 

efetividade é passível de contestação. Guerra e Jordan (2010, p.8) concordam com a 

necessidade de coordenação de esforços evitando retrabalho e perda de recursos. 

Neste país o tempo gasto na formulação de uma política é demorado; pode acontecer que a 

tecnologia a ser investida já tenha se tornado obsoleta no término da formulação. Por 

exemplo, programa-se a colocação de fios e tubulações em uma universidade para o acesso à 

internet quando a tecnologia wireless seria mais barata, prática e útil aos estudantes. 

O Brasil, em 2008, estava na etapa de formulação de políticas públicas TIC (CEPAL, 2009, p. 

310-313), passando pelas dificuldades de vencê-la. Além disso, neste país, segundo CEPAL, 

2009, p.314 “a presença de um grande número de entidades que competem por lideranças 

parciais e a intervenção dos governos subnacionais são fatores adicionais que criam 

obstáculos na criação de consensos para a adoção de um programa nacional”7

Na realidade brasileira, as diferenciações em nível subregional também são importantes: 

tamanha desigualdade social e econômica ocasiona também a desigualdade de acesso. A 

renda e a escolaridade são fatores limitadores do acesso; há pessoas que usufruem da 

tecnologia de ponta, a mesma utilizada pelos países desenvolvidos, e outras que não possuem 

instrução mínima necessária para usufruir nem mesmo daquela de níveis básicos, ainda que 

haja uma possível disponibilização do governo. Dessa forma, há necessidade de políticas que 

não apenas disponibilize, mas também que capacite a população. A importância do 

computador nas escolas é crucial para o rompimento desta barreira de capacitação. 

. Nesta época o 

país não dispunha de um documento específico que discorresse sobre as estratégias nacionais 

de digitalização. Apesar da existência do Livro Verde, publicado em 2001, que trata sobre o 

assunto. 

 

 

 

                                                
7 Tradução própria. 
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2.3 A Sociedade da Informação e do Conhecimento no Brasil 

 

O surgimento da nova sociedade atinge todos os países do mundo de diferentes maneiras e 

dentro dos próprios países existem diferenciações de grau de inserção nesta sociedade. Entre 

os aspectos que influenciam a capacidade de inserção de um país é possível distinguir aqueles 

já existentes ou não como educação (nível de instrução) e a infraestrutura, e aspectos que 

apontam ações capazes de melhorar o quadro existente como os investimentos privados ou 

públicos ou aplicações dos recursos existentes (RICYT, 2009). 

As condições brasileiras atuais suscitam um longo caminho a ser percorrido rumo à inclusão 

digital. Ainda há muitos obstáculos que impedem o acesso de grande parte da população às 

novas tecnologias como a infraestrutura existente, a educação e os altos custos de acesso 

(CETIC.br, 2010). Ademais, a possibilidade de ingresso nesse novo mundo é desigual no 

país; o fator renda é determinante assim como a localização. Dessa forma, as áreas urbanas 

possuem maior acesso e regiões economicamente mais desenvolvidas também.    

O “Mapa da Exclusão Digital”, divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em 2003, 

baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001, demonstrou que 

no Brasil apenas 8,31% da população está conectada à Internet. Como esperado, o estudo 

demonstra que os domicílios com menos acesso são os de menor renda e das zonas rurais. 

Regionalmente o Sudeste é a região mais incluída, com destaque para a região metropolitana 

de São Paulo. 

Segundo Waiselfisz (2007), os dados da PNAD de 2005 demonstraram que o Brasil avançou 

em muitos pontos, o número de pessoas com computador passou de 12,5% em 2001 para 

18,5% em 2005, e o número de pessoas com acesso à internet passou de 8,3% para 13,6%, no 

mesmo período. Apesar do grande volume de usuários (acima de 31 milhões em 2005), em 

termos da proporção da população que possuia acesso à internet o Brasil estava atrás do Chile, 

Costa Rica, Uruguai e Argentina na América Latina. Se a “brecha” entre o Brasil e alguns 

países da América Latina existe, relativamente aos países avançados ela é imensa: na Suíça a 

proporção da população com acesso à internet é 4,4 vezes maior que a brasileira. 

As diferenciações que ocorrem dentro do país são muitas vezes ainda maiores que as 

realizadas comparativamente com outros países. Por exemplo, a PNAD 2005 demonstrou que 

no Distrito Federal 41,1% da população alegou ter usado a internet nos últimos 3 meses, 

enquanto que em Alagoas este valor foi 7,6%. Além desta diferenciação regional, a 
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disparidade por renda também é relevante: entre o grupo de menor renda, 0,5% da população 

tinha acesso à internet, enquanto no grupo de maior renda o valor é 77%. 

Estes diferentes níveis de inserção na SIC impactam no desenvolvimento futuro dos estados 

brasileiros e contribuem para que a situação de desigualdade regional se perpetue. Dessa 

forma, medir a condição de inserção dos estados assim como analisar fatores determinantes 

para seu sucesso ou seu fracasso contribuem para que as políticas sejam avaliadas e caminhos 

sejam traçados. 

Conforme apresentado no Gráfico 1 pode-se notar que os fatores colocados mais 

freqüentemente nas agendas dos países para o desenvolvimento da SIC são: o 

desenvolvimento de acesso e infraestrutura, e-governo, desenvolvimento de capacidades, e-

educação, e-negócios, desenvolvimento da indústria de hardware e software, desenvolvimento 

de marco normativo, e-saúde, e-democracia, e-gestão de desastres e e-justiça (CEPAL, 2009, 

p.231). 

Para efeito deste trabalho, quanto a políticas públicas TIC nos estados brasileiros, só serão 

consideradas aquelas que se enquadram nestes temas mais abordados (Gráfico 1). As 

dimensões que serão analisadas para os estados brasileiros são: Infraestrutura, Acesso e Uso 

de Tecnologias da Informação e das Comunicações; Prioridade Governamental e Governo 

eletrônico; Base Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos para SIC; 

e, Condições Sociais e Econômicas, que são questões abordadas nas agendas nacionais dos 

países da América Latina no que se refere à Sociedade da Informação. 
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3 REFERÊNCIAS TEÓRICAS E CONCEITUAIS DE MENSURAÇÃO DA 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

 

Os indicadores sintéticos são instrumentos que podem ser utilizados para conhecer melhor 

uma realidade social, como a do objeto de estudo. Segundo Scandar Neto, Jannuzzi e Silva 

(2008, p.7), os indicadores sintéticos buscam “apreender a realidade social através de uma 

única medida, resultante da combinação de múltiplas medições das suas dimensões analíticas 

quantificáveis”. 

O Índice das Condições de Inserção dos Estados na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento (IISIC-E) é um indicador sintético que sinaliza o grau de inserção dos estados 

brasileiros na SIC e busca subsidiar a comparabilidade entre os estados. 

O indicador é uma forma de representação da informação: é simultaneamente, insumo e 

produto de informação, e a sua construção objetiva dimensionar determinado fenômeno ou 

evento complexo (ROCHA, 2003). O indicador 

constitui-se, sempre, uma medida indireta do fenômeno o qual pretende retratar ou 
dimensionar. Enquanto ferramenta de informação, o indicador é utilizado para emitir 
sinais, simplificar e sintetizar uma realidade naturalmente mais complexa do que 
aquela que ele representa. (FJP, 2010, p.24)    

 

 O indicador pode ser utilizado para tomada de decisão de uma política específica e também 

para ampliar a compreensão sobre um fenômeno ainda pouco estudado. O IISIC-E 

desenvolvido pela pesquisa será insumo para estas duas análises. 

Os indicadores são importantes por serem peças de informação, ampliando a comunicação e a 

informação sobre um fenômeno. Assim eles fomentam discussões sobre o assunto e 

propiciam maior possibilidade de inclusão de temas nos debates de públicos de interesse 

distintos como tomadores de decisão, associações representativas da sociedade civil 

organizada e a própria sociedade em geral. Segundo Bellen (2006, p. 45) “a sociedade mede o 

que ela valoriza e aprende a valorizar aquilo que ela mede”. 

A quantificação e comunicação possibilitada pelos indicadores fazem com que um fenômeno 

se torne mais aparente, mais perceptível. Dessa forma, o IISIC-E contribuirá para melhor 

percepção de um fenômeno recente e ainda pouco compreendido, a inserção dos estados 

brasileiros na SIC. 
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A construção do índice para medir a inserção dos estados brasileiros na SIC poderá contribuir 

para ampliar a compreensão deste movimento no Brasil. Bem como sinalizar pontos fortes e 

fragilidades dos estados brasileiros, que podem ser subsídio para gestores públicos 

formularem políticas públicas voltadas para Ciência & Tecnologia. 

O IISIC-E é um indicador sintético, ou seja, é uma medida resumo que foi construída com 

base em um expressivo número de indicadores. A construção de um indicador sintético 

pressupõe a existência de uma teoria capaz de qualificar o problema estudado. A concepção 

teórica do objeto de pesquisa do IISIC-E, a inserção na SIC, encontra-se ainda em construção, 

principalmente para a realidade estudada: estados de um país da América Latina - Brasil. 

As experiências brasileiras na mensuração do desenvolvimento da SIC ainda estão em fase 

inicial. Os índices já desenvolvidos para mensuração da sociedade da informação no Brasil 

que também contribuíram para a construção do IISIC-E são: o Índice Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (ICT&I)8, o Índice Brasileiro de Inovação (IBI)9 e o Índice de 

Evolução da Sociedade da Informação no Brasil (IESIB)10

O IESIB foi concebido no sentido de se mensurar aspectos sobre a evolução da Sociedade da 

Informação no Brasil a partir da estruturação do Programa Brasileiro Sociedade da 

Informação lançado pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia no ano 2000. Porém, este 

índice não permite comparações desagregadas no nível de estados brasileiros, seu período de 

referencia trata-se de 2001 a 2004. 

.  

                                                
8 ICT&I: Criação de um índice que permita gerar conhecimento sobre a situação dos Estados brasileiros em 
termos de Ciência, Tecnologia e Inovação para os sete Estados que integram as regiões Sudeste e Sul do País. 
Foi desenvolvido pela Prof(a). Elisa Maria Pinto Rocha, sob orientação da Prof(a). Marta Araújo Tavares 
Ferreira, elaborou a tese Indicadores de CT&I: Mensuração dos Sistemas de CT&I nos Estados Brasileiros, 
defendida em outubro de 2003 junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (PPGCI). 

 
9 IBI: Avalia o grau da capacidade de inovação das empresas, levando em conta os esforços de inovação e os 
seus resultados, permitindo assim classificar empresas dos vários setores industriais ordenados por intensidade 
tecnológica. Produto de uma iniciativa editorial da revista Inovação, em parceria com o Instituto Uniemp, o 
Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências (IGE), da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), com o apoio da Fapesp. 

 
10 IESIB: Objetiva mensurar aspectos sobre a evolução da SIC no Brasil a partir da estruturação do Programa 
Brasileiro Sociedade da Informação de 2000, não permite desagregação por estados ou regiões. Desenvolvido 
por Evandro Nicomedes Araújo em sua dissertação de mestrado em Administração Pública na Escola de 
Governo da FJP em 2007, orientado pela Prof(a). Elisa Maria Pinto Rocha. 
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Segundo FJP (2010, p.35) as iniciativas brasileiras de mensuração da SIC podem ser 

entendidas como exercícios preliminares, já que ainda não se consolidaram como produtos de 

informação sistemática e periódica. Assim o IISIC-E preencheria esta lacuna, visto que é um 

produto de informação que possibilitará analisar as condições que os estados brasileiros 

possuem para a inserção na SIC. 

O Manual de Lisboa (RICYT, 2009) constitui a principal fonte de proposta metodológica para 

mensuração do desenvolvimento da SIC na América Latina, por isso foi o principal 

instrumento de pesquisa para construção do IISIC-E. O manual foi construído pela Rede 

Iberoamericana de Indicadores de Ciência e Tecnologia (RICYT) com o intuito de analisar o 

fenômeno da transição de países latino-americanos para a SIC. 

Além disso, as principais iniciativas internacionais de mensuração da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento foram consultadas. As principais metodologias são as 

desenvolvidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

pela União Européia/Eurostat e pelas Nações Unidas, pela Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (CEPAL) e Observatório da Sociedade da Informação para América 

Latina e Caribe (OSILAC). 

 

3.1 Iniciativas Internacionais de Mensuração da Sociedade da Informação e do     

Conhecimento 

 

A construção do IISIC-E foi iniciada pelo estudo das principais metodologias já referenciadas, 

sendo as principais o Manual de Lisboa (RICYT, 2009) e as iniciativas da OCDE, da União 

Européia/Eurostat, das Nações Unidas, da CEPAL e do OSILAC. 

O estudo destas metodologias foi importante para traçar o Estado da Arte na construção de 

indicadores voltados para mensuração da Sociedade da Informação e do Conhecimento, 

especialmente na América Latina. 

Segundo Lugones (2002, p.20)11

                                                
11 Construir las herramientas de medición adecuadas para reflejar las modificaciones desencadenadas por la 
creciente importancia del conocimiento en la creación de valor y por la convergencia de las tecnologías de la 
información, las comunicaciones y los contenidos. (LUGONES et al., 2002, p.20).   

 o objetivo desses esforços é 
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[...] construir as ferramentas de medição adequadas para retratar as modificações 
desencadeadas pela crescente importância do conhecimento na criação de valor e na 
convergência das tecnologias da informação, das comunicações e dos conteúdos. 
(tradução própria)   

 

De acordo com Lugones (2002, p.21), os esforços, iniciativas e metodologias então 

desenvolvidas podem ser agrupadas em três grupos ou correntes principais: constatando a 

transição, a indústria da informação e avaliação de impactos12

No que diz respeito ao primeiro grupo (constatando a transição), Lugones (2002) argumenta 

que, durante os anos 90, consultorias e empresas do setor TIC iniciaram a elaboração de 

indicadores para medir a transição da sociedade industrial para a Sociedade do Conhecimento. 

Para tanto, desenvolveram métricas que apontavam em que medida um grupo social, país ou 

setor econômico estava preparado para aproveitar os benefícios eventualmente ocasionados 

pelas novas tecnologias. 

.  

Nesse contexto, surgiram medidas sintéticas (índices) como o Índice Avanço Tecnológico 

(ITA), elaborado pelo Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento (Pnud), o 

Information Society Index (ISI) e o Índice de “brecha digital” do projeto “Monitoring the 

Digital Divide”. Os indicadores da União Européia (programa eEurope de 2000) também 

podem ser posicionados neste primeiro grupo – constatando a transição – uma vez que seus 

objetivos voltam-se, também, para a mensuração do nível de aproveitamento e de difusão das 

novas tecnologias nos países da União Européia. 

Conforme enfatiza Lugones (2002), a interpretação desses índices depende de uma referência 

para comparação, uma vez que eles não oferecem resultados absolutos. As metodologias 

relativas à constatação da transição para a Sociedade do Conhecimento buscam tornar 

disponíveis elementos de referência ao desenvolvimento de uma sociedade, economia ou 

indivíduos em termos de disponibilidade, adoção e aproveitamento que as novas tecnologias 

da informação e das comunicações fornecem.  

As análises, entretanto, são de caráter apreciativo ou parcial e buscam identificar os atores ou 

agentes sociais mais adiantados ou atrasados nesse processo de transição. Esses instrumentos 

e indicadores de constatação da transição para a sociedade da informação podem ser 

utilizados, também, pelos governos dos países menos desenvolvidos para melhorar o desenho, 

a execução e a avaliação das políticas que buscam aproveitar as oportunidades da difusão e 

adaptação das TIC. 

                                                
12 Constatando la transición, la industria de la información e evaluando impactos. 
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O segundo grupo de indicadores – denominado de “indústria da informação” – desenvolvido, 

sobretudo, por agências e instituições oficiais de estatísticas – buscam atender a necessidade 

de informação de governos e empresas. Os indicadores se baseiam principalmente na medição 

do lado da oferta, das indústrias de informação. A demanda por TIC (representada por 

empresas e usuários das tecnologias da informação e das comunicações) é ainda pouco 

considerada. 

Sob a perspectiva desta corrente metodológica, os indicadores descrevem as principais 

características da produção e do consumo de bens e serviços relacionados às tecnologias da 

informação e das comunicações. São, portanto, centrados na indústria da informação. Eles 

correspondem a uma reorganização de dados já produzidos, reagrupando-os em indicadores. 

As principais fontes de informação dos indicadores que compõem o grupo indústria da 

informação são: a classificação da Comissão de Estatística das Nações Unidas, que organiza 

as contas nacionais de forma que elas retratem, também, o setor TIC; o documento 

“Measuring the ICT Sector”, de 1999, da OCDE; o Manual de Indicadores de 

Telecomunicações da UIT, de 1997; a Associação Espanhola de Empresas de Tecnologias de 

Informação; a Conferência de Autoridades Iberoamericanas de Informática; o Knowledge 

Assessment Methodology (KAM) do programa Conhecimento para o Desenvolvimento do 

Instituto do Banco Mundial e a metodologia Infraestrucutre, Experience, Skills and 

Knowledge (INEXSK). 

Conforme se apreende de Lugones (2002), uma das principais limitações associadas ao grupo 

de indicadores da corrente denominada indústria da informação diz respeito à sua 

abrangência: os indicadores correspondem, predominantemente, à mensuração de aspectos 

relacionados ao crescimento de setores econômicos considerados dinâmicos (como 

informática, telecomunicações, meios de comunicação e entretenimento). Ademais, a 

participação do conhecimento como fator produtivo praticamente não é abordada por tal 

corrente. 

O terceiro e último grupo apresentado por Lugones (2002) – avaliação de impactos – embora 

possua caráter estratégico na construção de indicadores da Sociedade do Conhecimento, 

encontra-se ainda pouco desenvolvido, contando com apenas alguns poucos indicadores. Os 

organismos e as instituições que vêm procurando desenvolver indicadores de impacto da 

Sociedade do Conhecimento reconhecem a necessidade de criar novos marcos teóricos e 

conceitos para que seja possível formular indicadores voltados para a mensuração dos 

impactos da sociedade da informação. 
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Entre as instituições que vêm desenvolvendo esforços no âmbito de indicadores de avaliação 

de impactos da Sociedade do Conhecimento, encontram-se: a Oficina de Censos dos Estados 

Unidos (US Bureau of Census, 2001); o grupo de trabalho sobre indicadores da sociedade da 

informação da OCDE, em 2002; a Oficina Australiana de Estatísticas, em 2001 e o Grupo 

Nórdico de Desenvolvimento de Estatísticas sobre a Sociedade da Informação. 

Tendo em vista os três agrupamentos principais – constatando a transição, indústria da 

informação e avaliação de impactos – destacados por Lugones (2002), esta pesquisa se 

aproxima do primeiro grupo, uma vez que procura caracterizar as condições de inserção dos 

estados brasileiros no novo padrão tecnológico e produtivo. 

Os principais organismos que avançaram na construção de indicadores referentes à transição 

rumo à Sociedade da Informação são a OCDE, a EUROSTAT e a OSILAC. Estes três 

organismos buscam adaptar os “Indicadores Fundamentais das TICs” propostos pelo 

International Telecomunication Union (ITU), sendo que a OSILAC busca uma adaptação 

destes indicadores considerados fundamentais para a realidade latino-americana. 

Em 1997, na Reunião sobre Indicadores para a Sociedade do Conhecimento, a OCDE iniciou 

um trabalho voltado para a homogeneização de indicadores para medir a transição dos países 

para a Sociedade do Conhecimento. Logo após, em 1999, surgiu o Grupo de Trabalho de 

Indicadores para a Sociedade da Informação (WPIIS), com o objetivo de propor soluções para 

problemas metodológicos e organizativos para auxiliar a medição da penetração e do uso das 

tecnologias da informação e das comunicações nas sociedades contemporâneas. 

A partir de 2005, a OCDE reuniu todas as suas recomendações sobre medição da Sociedade 

do Conhecimento na publicação “Guia para a Medição da Sociedade da Informação”, que 

vem sendo periodicamente atualizado desde então. Os atores considerados na metodologia da 

OCDE são: administração pública, agregados familiares e empresas (LUGONES, 2002). 

O acesso e o uso das TIC pelos agregados familiares são medidos por dois tipos de 

indicadores: indicadores de infraestrutura e indicadores de acesso e utilização das TIC pelos 

usuários. 

Os indicadores de infraestrutura são fornecidos, principalmente, por empresas de 

telecomunicações e prestadoras de serviços de internet e encontram-se divididos em três 

módulos: telefone, internet e investimentos em infraestrutura. Como os indicadores referem-

se ao total da população, embora úteis, subestimam os resultados para o caso daqueles países 
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que possuem grande parte de população mais jovem (que tende a utilizar proporcionalmente 

mais as novas tecnologias). 

Os indicadores de acesso e uso das TIC pelos indivíduos se baseiam em inquéritos 

(levantamentos) realizados com as famílias, e as perguntas limitam-se a três tecnologias 

(computadores, internet e telefone celular). O inquérito intercala perguntas básicas com 

outras, complexas, além de incorporar questionamentos sobre os obstáculos encontrados para 

o uso das TIC (Quadro 3). 

Quadro 3: Questões Abordadas no Formulário Proposto pela OCDE para as Famílias 

Indicadores de Infraestrutura 

Telefone 
Quantidade de linhas fixas (por número de habitantes) 
Quantidade de celulares (por número de chamadas) 
Tráfego telefônico (por quantidade de minutos/chamadas) 

Internet 

Quantidade de subscritores por tipo de subscrição – sem-fios, por linha 
telefônica, por cabo, etc (por número de habitantes) 
Quantidade de subscritores por largura de banda – larga, estreita, kbs/s 
(por número de habitantes) 

Gastos/ 
Investimentos 

Tarifas dos serviços de telecomunicações (internet e telefone) 
Investimentos em serviços públicos (gastos das empresas de 
telecomunicações em infraestrutura) 

Informações sobre Acesso e Uso 

Computadores Pessoais 
Acesso em casa 
Acesso e freqüência em casa 
Acesso, dispositivo, tipo de conexão 

Internet 

Utilização de serviços avançados (chamadas por internet, vídeo-
conferências, carregamento de conteúdos, etc.) 
Acesso, freqüência, local de acesso, atividades desenvolvidas 
Acesso, dispositivo, tipo de conexão 

Telefone Celular Acesso e atividades desenvolvidas 

Comércio Eletrônico Frequencia, tipo de bens e localização do servidor 

Obstáculos Causas de não acesso à internet 
Obstáculos ao comércio 

eletrônico 
Causas de não realização de atividades de comércio eletrônico 

Fonte: Elaboração Própria baseada no Manual de Lisboa (RICYT, 2009, p.39-41) 

 

No que diz respeito à medição do acesso, da consolidação e utilização das tecnologias da 

informação e das comunicações no âmbito da administração pública, tal guia utiliza-se de um 

ponto de vista associado à oferta de TIC pela administração pública que considera três 

dimensões: aquisição de serviços eletrônicos, aquisição de TIC por parte do governo e 

prestação de serviços eletrônicos aos cidadãos. 
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O lado da procura de serviços de e-government, é medido por indicadores de TIC com alto 

grau de homogeneização. Em que pese o esforço da OCDE em considerar as três dimensões 

relacionadas à oferta de TIC pela administração pública, em seu escopo geral as medições 

acabam por privilegiar o ponto de vista da procura. Ainda assim, a mensuração da procura por 

serviços de e-government em sentido completo – que aborda, por exemplo, o impacto das TIC 

na construção de um melhor governo – ainda se encontra em fase de desenvolvimento, de 

acordo com Lugones (2002). 

No que diz respeito aos indicadores TIC nas empresas, a OCDE revisou o seu guia a partir de 

2007, tendo como base os avanços do Eurostat na medição de empresas. O formulário relativo 

às empresas possui três blocos: informação geral sobre a empresa, informação sobre o uso de 

TIC e aplicações de TIC. 

De modo geral, os indicadores sobre empresas, desde então, são passíveis de comparação 

internacional e permitem aprofundar, posteriormente, aspectos relacionados à introdução de 

tecnologias mais complexas. A OCDE enfatizou a necessidade de captar a intensidade do uso 

das ferramentas. No entanto, não é possível captar a complexidade das transações em 

perguntas cuja resposta é “sim” ou “não”. Lugones (2002) aponta, também, a ocorrência de 

problemas relacionados à definição do que são os produtos TIC e, apesar da importância 

relatada no guia, não há perguntas relativas aos investimentos em TIC e, tampouco, sobre a 

formação de recursos humanos. 

O guia possui um anexo referente aos países em desenvolvimento, por meio do qual busca 

captar algumas de suas especificidades, em que é reconhecida a heterogeneidade entre eles, no 

que diz respeito tanto às tecnologias implementadas quanto às limitações financeiras por eles 

experimentadas. Lugones (2002) enfatiza que a heterogeneidade ocorre também dentro dos 

países, o que torna necessário a inclusão de indicadores de infraestrutura básica e indicadores 

mais complexos. Nesse contexto, torna-se importante verificar os casos de sucesso e, para 

tanto, é preciso desenvolver indicadores adequados. As limitações financeiras levam a 

restrições na informação que pode ser recolhida. Assim, o guia reitera a adequação dos 

levantamentos à disponibilidade financeira. 

Os indicadores propostos pela União Européia em 2000 por meio do Conselho da União 

Européia tinham o intuito de monitorar a evolução da sociedade da informação. A lista 

completa de indicadores então apresentada possuía 11 categorias e 23 indicadores, obtidos de 

diferentes fontes de informação (Quadro 4). 
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Conforme se observa no Quadro 4, o conjunto de indicadores é bastante amplo e envolve, 

entre outros indicadores, os de infraestrutura de internet, de acesso das pessoas, de conteúdos 

gerados pelos atores (empresas, governo e indivíduos) e dos objetivos de uso da internet – a 

exemplo de troca de informações, comercialização ou oferta de serviços. (LUGONES, 2002; 

COMISSÃO EUROPÉIA, 2008). 

Quadro 4: Indicadores para Monitorização da Evolução da Sociedade da Informação Proposto 
pela União Européia em 2000 

 
Categorias Variáveis Fontes de 

Informação 
Uma internet mais barata e mais 

rápida 
Acesso à internet por população e por 

custo de acesso 
Eurobarômero 

OCDE 
Uma internet mais barata e mais 

rápida para pesquisadores e 
estudantes 

Serviços de alta velocidade a disposição de 
redes de pesquisa e ensino 

Dante 
Informações de 

Estados membros 
Redes seguras e tarifas 

inteligentes 
Servidores seguros: usuários com problema 

de segurança online 
Netcraft 

Eurobarômero 

Acesso da juventude européia à 
Era Digital 

Computadores conectados à internet e com 
conexões de alta velocidade no ensino 
primário, secundário e terciário; uso de 

internet por parte dos professores 

Eurobarômero 
Informações de 

Estados membros 

Trabalhar dentro de uma 
economia baseada no 

conhecimento 

Formação básica em curso de TI; ensino 
superior em TICs 

Eurobarômero 
Informações de 

Estados membros 
Participação de todos em uma 

economia baseada no 
conhecimento 

Pontos públicos de acesso à internet; sites 
das administrações centrais 

Informações de 
Estados membros 

Acelerar o comércio eletrônico Empresas que compram e vendem internet Eurostat 

A administração em rede Disponibilidade e uso de serviços públicos 
online; contratação pública online 

Estudo em 
colaboração com os 
Estados membros 

Saúde em rede Acesso e uso de internet por parte de 
profissionais da saúde Eurobarômetro 

Conteúdo digital europeu para as 
redes mundiais 

Porcentagem de sites europeus entre os 
mais visitados Comissão Européia 

Sistemas de transporte 
inteligentes 

Rodovias com sistemas de gerenciamento 
de congestionamentos 

Pesquisa especial para 
mensurar 

Fonte: Lugones (2000, p. 56) (tradução própria) 
 

Posteriormente a União Européia desenvolveu o plano i2010. Uma de suas finalidades é 

modernizar o quadro regulador, com o objetivo de orientá-lo para a comercialização, 

tornando-o mais aberto e mais aplicável à tecnologia digital. O plano visa, ainda, a melhorar 

os serviços públicos e a qualidade de vida da população por meio da inclusão digital. 

(LUGONES, 2002; COMISSÃO EUROPÉIA, 2008). 

O governo eletrônico integra o plano estratégico da União Européia para a Sociedade do 

Conhecimento, e a medição do e-government é realizada sob o ponto de vista da oferta e da 
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procura. As fontes de informação são os inquéritos (levantamentos) e as análises dos serviços 

públicos online. 

Os levantamentos fornecem as informações necessárias para a mensuração do e-government 

sob o ponto de vista da procura; e a avaliação dos serviços públicos online contribui para a 

mensuração pelo lado da oferta. O Eurostat permite estimar indicadores de benchmarking no 

plano i2010 através da personalização e incorpora conceitos de entrega pró-ativa de serviços e 

de entrega automática de serviços. 

Em que pese o avanço nos indicadores da União Européia, Lugones (2002) ressalta que 

permanecem algumas críticas. Uma das ressalvas feitas à metodologia do Eurostat diz respeito 

à concepção do processo de implementação das TIC, como sendo praticamente linear: 

prevalece a noção geral de que o desenvolvimento completo de uma etapa permite, 

automaticamente, avançar para a etapa seguinte. (LUGONES, 2002).  

Outra crítica diz respeito à medição do e-government. Argumenta-se que os indicadores não 

são capazes de captar as mudanças organizacionais, nem eventuais melhorias na capacidade e 

eficiência dos serviços prestados pelos órgãos públicos. Conforme enfatiza Lugones (2002), 

esse aspecto é particularmente importante para o caso de países em desenvolvimento, por 

sinalizar uma transição, um esforço de mudança. Assim, de acordo com os autores, esses 

indicadores não permitem avaliar se um governo está avançando em direção a formas mais 

eficientes de prestação de serviços de e-government e com maior participação da sociedade 

(OSILAC, 2005, LUGONES, 2002; ALBORNOZ, 2001; ANILÓ; LUGONES; GOLDBERG, 

2007). 

O plano i2010 da União Européia busca melhorar o acesso, o uso e as competências dos 

indivíduos da Sociedade do Conhecimento, e seu objetivo geral é a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos. Sob essa perspectiva, para medir o acesso e uso de TIC nos agregados 

familiares, o Eurostat desenvolve os indicadores de infraestrutura de internet e os indicadores 

de acesso e uso. 

Para a infraestrutura, utiliza como fonte de informação empresas e organismos reguladores de 

prestação de serviços de telecomunicações, enquanto os inquéritos de agregados familiares 

são a fonte de informação para os indicadores de acesso e uso da internet (LUGONES, 2002). 

Os indicadores de infraestrutura de internet são numericamente poucos e possuem 

complexidade relativamente baixa. Os inquéritos de agregados familiares, por sua vez, 

possuem as mesmas perguntas que integram o questionário da OCDE e, metodologicamente, 
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não há diferenças entre o Eurostat e a OCDE. Entretanto, há uma distinção quanto à 

aplicação, uma vez que no caso do Eurostat, a cada ano é investigado um aspecto da 

sociedade da informação. Os indicadores de benchmarking da OCDE e do Eurostat 

correspondem a indicadores sobre o acesso, a freqüência e o uso de internet e de 

computadores, mas tendo em vista os objetivos do i2010, o Eurostat baseia-se principalmente 

na internet (COMISSÃO EUROPÉIA, 2008; OCDE, 2007; LUGONES, 2002). 

Diante das semelhanças gerais entre a metodologia do Eurostat e da OCDE, as limitações 

quanto aos formulários utilizados nos levantamentos (inquéritos) de agregados familiares são, 

também, praticamente as mesmas. Por exemplo, a limitação das tecnologias da informação e 

das comunicações aos computadores, à internet e ao telefone celular. Além disto, as perguntas 

dos formulários são extensas e complexas, o que dificultaria sua aplicação na América Latina. 

Conforme sugerido por Lugones (2002) e OSILAC (2005), no caso de países em 

desenvolvimento, o formulário aplicado nos levantamentos domiciliares deve conter também 

perguntas básicas (além de questionamentos mais complexos) – relativas, por exemplo, à 

disponibilidade de energia elétrica e telefones fixos – pois elas podem contribuir para a 

análise da transição para a Sociedade do Conhecimento em regiões do mundo 

tecnologicamente ainda pouco desenvolvidas.  

Segundo Lugones (2002), além da penetração das tecnologias da informação e das 

comunicações nos agregados familiares, e tendo em vista os objetivos do plano i2010, a 

União Européia mensura, também, o grau de penetração e do uso das TIC no âmbito das 

empresas. Nesse sentido, os esforços mais recentes voltam-se para a geração de dados que 

captem o impacto da implementação das TIC na produtividade e na competitividade das 

empresas. O formulário para verificar o acesso e uso TIC nas empresas permite identificar e 

mensurar as tecnologias na empresa, seu uso e seu impacto em termos de produtividade e 

competitividade nas firmas. 

Assim, a metodologia do Eurostat tem avançado na medição das TIC nas empresas, e seu 

formulário engloba tanto perguntas tradicionais quanto inovadoras. As perguntas tradicionais 

relacionam-se principalmente a computadores, ao acesso a internet, a websites, ao 

investimento das empresas em tecnologias da informação e das comunicações, além de 

questionamentos que remetem à identificação da conduta estratégica da empresa – a exemplo 

do papel das TIC na inovação, caracterização de recursos humanos. 
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Outras questões mais inovadoras buscam mensurar a contribuição das TIC para o desempenho 

da empresa (aplicações mais complexas das TIC), em que se busca mensurar os efeitos das 

tecnologias da informação e das comunicações na melhoria das rotinas, da produtividade e da 

competitividade da empresa. (COMISSÃO EUROPÉIA, 2008; LUGONES, 2002). 

Lugones (2002) argumenta, entretanto, que a metodologia da União Européia/Eurostat não 

deve ser replicada automaticamente nos países em desenvolvimento, sem que haja adequações 

à realidade das empresas que atuam nesses países. Assim, por exemplo, o formulário Eurostat 

identifica a incorporação de tecnologias da informação e das comunicações na empresa por 

meio da apresentação de documentação que retrate um plano formal de novas tecnologias. No 

caso de países em desenvolvimento, a ausência de plano formal de incorporação de novas 

tecnologias – em razão da ausência de uma cultura empresarial – não significa, 

necessariamente, que não há investimento em tecnologia nas empresas que atuam nesses 

espaços tecnologicamente menos avançados. 

Outro aspecto apontado pelo autor é a ausência de perguntas que seriam relevantes para os 

países em desenvolvimento – a exemplo daquelas relacionadas ao detalhamento do nível de 

formação e capacitação de recursos humanos da empresa – e que não fazem sentido nos 

formulários da União Européia, uma vez que nesses países tecnologicamente avançados não 

há maiores problemas quanto a esse quesito.  

Na América Latina, o Observatório para a Sociedade da Informação na América Latina e no 

Caribe (OSILAC) é a organização responsável por desenvolver e acompanhar as atividades 

voltadas para a implementação do plano Estratégia rumo à Sociedade da Informação na 

América Latina e no Caribe (eLAC). 

Para tanto, o OSILAC estabeleceu que é necessário assegurar a monitoração das seguintes 

linhas temáticas: educação e capacitação, acesso e infraestrutura, saúde, gestão pública e 

governo eletrônico, setor produtivo e negócios eletrônicos, instrumentos de políticas e 

estratégias. Nos últimos anos, o OSILAC tem se esforçado para se avançar na construção de 

indicadores para os países da região da América Latina e Caribe, passíveis de comparação 

internacional (países desenvolvidos e em desenvolvimento), no que diz respeito à 

configuração da sociedade da informação. (CEPAL, 2007; OSILAC, 2005; LUGONES, 2002; 

ALBORNOZ, 2001; ANILÓ; LUGONES; GOLDBERG, 2007). 

O OSILAC vem buscando a homogeneização das informações dos países da região da 

América Latina e do Caribe que já realizam inquéritos sobre as TIC. Vem também 
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implementando esforços para superar obstáculos à realização desse tipo de levantamento nos 

países que ainda não o realizam (CEPAL, 2007; OSILAC, 2005; LUGONES, 2002).  

De acordo com Lugones (2002), na América Latina, um dos principais problemas encontrados 

em relação às informações sobre as TIC são os diferentes níveis de abrangência e 

detalhamento de dados estatísticos da região. Ou seja, além de graves problemas associados à 

carência de recursos financeiros e humanos para a realização de inquéritos e levantamentos 

sistemáticos para o conjunto dos países que compõem a região, outra grande dificuldade é a 

falta de harmonização dos dados estatísticos atuais.  

No que diz respeito ao desenvolvimento de medidas para a sociedade da informação, o 

OSILAC vem desenvolvendo indicadores para medir o uso e acesso das tecnologias da 

informação e das comunicações na administração pública, utilizando-se, principalmente, da 

ótica da procura. 

Comparativamente aos inquéritos correspondentes às metodologias do Eurostat e da OCDE, 

pode-se dizer que os indicadores do OSILAC apresentam detalhamento mais amplo das 

atividades de interação com organismos públicos. Por outro lado, nos países da região que 

buscam perseguir a metodologia do OSILAC, as informações gerais sobre a região da 

América Latina e as informações próprias sobre organismos públicos são ainda bastante 

reduzidas e restritivas. Conforme argumenta Lugones (2002), não se pode desconsiderar 

avanços do organismo em direção à medição das TIC pelo lado da oferta. Os indicadores 

atualmente disponíveis, porém, utilizam dados excessivamente agregados para esse tipo de 

medição (COMISSÃO EUROPÉIA, 2008; OCDE, 2007; OSILAC, 2005; CEPAL, 2007).  

O Government Readiness Índex (GRI), indicador sintético elaborado pelas Nações Unidas – 

calculado também para países da América Latina e do Caribe – e voltado para medir os níveis 

de presença da internet e de sofisticação da web, é a principal medida utilizada para análises e 

comparações internacionais. O GRI procura medir o nível de preparação de um país para tirar 

proveito das oportunidades propiciadas pelo avanço tecnológico, superando, de certa forma, 

abordagens centradas simplesmente na oferta de serviços. (LUGONES, 2002). 

O OSILAC tem se preocupado, também, com a identificação e a caracterização de casos de 

sucesso no campo das políticas públicas de ciência e tecnologia, esforçando-se para publicar e 

disseminar tais experiências online. 

Lugones (2002) argumenta que, ainda no âmbito do OSILAC, a criação do Sistema de 

Informação e Estatística de TIC e a realização de workshops sobre medição da Sociedade do 
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Conhecimento são iniciativas importantes para avançar na mensuração da sociedade da 

informação nos países da América Latina e do Caribe  

Assim como nos casos das metodologias da OCDE e do Eurostat, o OSILAC propõe um 

conjunto de indicadores para aferição do acesso e uso de TIC nos agregados familiares, 

utilizando a combinação de informações originárias de empresas de telecomunicações e 

informações advindas de levantamentos domiciliares. Portanto, são dois os conjuntos de 

indicadores: de infraestrutura de tecnologia e de acesso e uso de TIC nos agregados 

familiares. Os indicadores de infraestrutura são obtidos periodicamente e são passíveis de 

comparação internacional direta com os valores dos indicadores correspondentes obtidos para 

os países desenvolvidos.  

Em 2005, em importante evento mundial na área de indicadores voltados para a mensuração 

da sociedade da informação, o Partnership on Measuaring ICT for Development, organismos 

internacionais e regionais, a exemplo das Nações Unidas, da Cepal, ITU, OCDE e Unesco, 

passaram a perseguir a idéia de estabelecimento de um conjunto mínimo de indicadores que 

permitisse comparações internacionais entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. A partir desse encontro, o OSILAC vem intensificando os esforços de 

homogeneização dos indicadores de TIC com o objetivo de aproximá-los cada vez mais 

daqueles propostos pela OCDE e pelo Eurostat. 

Nos países da América Latina, ainda não existe levantamento especificamente voltado para a 

medição das TIC nos domicílios. Os dados disponíveis são provenientes da iniciativa de 

institutos nacionais de estatística que acrescentaram aos inquéritos nacionais domiciliares 

algumas perguntas sobre as TIC. Portanto, de um lado é importante que os países da América 

Latina aperfeiçoem as iniciativas para se alcançar a comparabilidade internacional de 

indicadores da sociedade da informação. De outro lado, não se pode desconsiderar as 

limitações associadas ao fato de serem muito reduzidas as fontes de dados atualmente 

disponíveis para tal propósito, representadas pelas informações originárias de perguntas 

acrescentadas às pesquisas nacionais domiciliares já realizadas nesses países.  

O plano de ação eLAC 2010 estabelece que as TICs são consideradas  instrumento de 

desenvolvimento econômico e de inclusão social. A idéia é realizar um plano latino-

americano que possibilite a consolidação de uma sociedade da informação integradora e 

voltada para o desenvolvimento, mas que leve em consideração as características peculiares 

da região e de seus países componentes. 
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Constam do plano de ação as metas e os passos a serem trilhados, tratando dos seguintes 

temas: educação e formação, acesso e infraestruturas, saúde, gestão pública e governo 

eletrônico, setor produtivo e negócios eletrônicos, instrumentos de políticas e estratégias. Os 

planos locais, estabelecendo as necessidades próprias de cada país, devem ser acrescentados 

ao plano geral de ação, e o OSILAC é organismo responsável pelo monitoramento do plano 

geral, cujo horizonte é o ano de 2015. Porém, diante da inexistência de uma metodologia 

comum aos países da América Latina, a tarefa de acompanhamento então estabelecida torna-

se um grande desafio para o organismo (CEPAL, 2007; OSILAC, 2005; LUGONES, 2002; 

ALBORNOZ, 2001).  

Como no caso da metodologia da OCDE, os indicadores de acesso e uso de TIC nos 

agregados familiares propostos pelo OSILAC podem ser divididos entre elementares e 

complexos. O número de indicadores do OSILAC é, porém, relativamente menor do que o da 

OCDE. Algumas outras diferenças importantes entre as duas perspectivas metodológicas 

ressaltadas por esses autores são: a falta de homogeneidade no registro e na compilação de 

informações e indicadores nos países latino-americanos; o período de referência para 

apuração dos dados relativos a acesso e uso da internet, maior no caso dos levantamentos dos 

países da América Latina; e a falta da distinção do uso da internet por estratos relativos à 

idade, ao gênero, à qualificação e condição socioeconômica do usuário. 

Outro ponto que influencia diretamente a análise sobre a transição dos países da América 

Latina para a Sociedade do Conhecimento e que dificulta análises comparativas entre os 

diversos países do mundo é, conforme já salientado por Lugones (2002), o baixo grau de 

desenvolvimento dos sistemas de informações estatísticas nos países da região latino-

americana, o que impõe sérias restrições à homogeneização e à melhoria dos indicadores 

voltados para a mensuração da Sociedade do Conhecimento. 

No que diz respeito aos indicadores desenvolvidos pelo OSILAC sobre o acesso e uso de TIC 

no âmbito das empresas há avanços. Essa modalidade de indicadores é composta por um 

conjunto básico de informações e outro mais complexo. 

Os indicadores básicos se referem à disponibilidade de computadores, conexão com a internet 

e intranet, vendas e compras realizadas pela rede, além de indicadores relativos às 

competências dos recursos humanos da empresa. Quanto aos indicadores considerados mais 

complexos, as informações procuram identificar o padrão de ligação da empresa com a 

internet, as características de uso e a disponibilidade de intranet. 
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Novamente os maiores problemas dos indicadores se referem à homogeneização dos dados. 

Porém, como os países latino-americanos vêm incorporando, cada vez mais, os questionários 

desenvolvidos na partnership, o principal obstáculo tende a deixar de ser a homogeneização, 

passando a ser as diferenças no público alvo considerado nos levantamentos de empresas. 

Dessa forma, a falta de definições comuns prejudica a comparabilidade dos dados entre países 

(LUGONES, 2002). 

Em síntese, as metodologias desenvolvidas pela OCDE e pela União Européia/Eurostat são 

aquelas mais difundidas atualmente. Elas servem como elementos de apoio para se 

compreender melhor os esforços implementados pelo OSILAC, no intuito de aperfeiçoar os 

indicadores da Sociedade do Conhecimento no âmbito dos países latino-americanos. 

É importante ter em mente, entretanto, que os países em desenvolvimento – como é o caso 

latino-americano – precisam dispor de indicadores que, além de permitirem comparações 

internas, sejam capazes também de gerar informação capaz de auxiliar o processo de 

formulação de políticas públicas voltadas para a transição para a Sociedade do Conhecimento.  

No caso específico dos países latino-americanos, é fundamental melhorar o nível e a 

abrangência das bases de informação estatística, possibilitando assim a construção e o 

desenvolvimento de indicadores capazes de retratar adequadamente a realidade neles 

vivenciada. Conforme enfatizado por Lugones (2002), pesquisadores e profissionais latino-

americanos que atuam em atividades de pesquisa e estudos relativos ao desenvolvimento de 

indicadores da sociedade da informação e do conhecimento precisam apontar as lacunas e 

inconsistências nos sistemas nacionais e locais de estatísticas de seus países. O objetivo é 

identificar com clareza os aperfeiçoamentos necessários.  

No mundo há uma tendência à mensuração do desenvolvimento da SIC, especialmente nos 

países da União Européia. Nos países desenvolvidos, indicadores sintéticos funcionam como 

instrumento de monitoração; para os países em desenvolvimento, como o Brasil, 

funcionariam como mecanismo de avaliação de políticas públicas (RICYT, 2009). 

Os indicadores desenvolvidos pela Organização para o Desenvolvimento e Cooperação 

Econômica (OCDE) e pela União Européia/Eurostat não podem ser aplicados no Brasil. O 

primeiro motivo é a falta de dados estatísticos para compor todas as questões abordadas. 

Outro motivo é a relevância das questões: temas de infraestrutura básica não são abordados 

por estas instituições, pois seus países já venceram esta barreira, enquanto que no Brasil 
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assuntos como a disponibilidade de energia elétrica e telefone fixo devem ser abordados por 

ainda não serem disseminados por todo o território. 

Assim, os países em desenvolvimento possuem algumas especificidades que devem ser 

abordadas, como a necessidade de os formulários conterem questões básicas aliadas a 

questões mais complexas. Nestes países uma parte da população não possui acesso às TIC, 

mas outra parte possui acesso às tecnologias de ponta. Ademais a heterogeneidade dos países 

em desenvolvimento torna necessária a inclusão de indicadores mais complexos. É relevante 

para países como o Brasil verificar casos de sucesso. Além disso, outra questão que deve ser 

ponderada é a limitação financeira para realizar os estudos. Assim os inquéritos devem ser 

adequados à disponibilidade financeira. 

 

3.1.1 Experiências e Esforços de Mensuração da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento na América Latina 

 

Esforços estão sendo feitos para a criação de uma metodologia para analisar o fenômeno da 

SIC na América Latina através do Manual de Lisboa desenvolvido pela Rede Iberoamericana 

de Indicadores de Ciência e Tecnologia (RICYT, 2009). 

O IISIC-E foi desenvolvido a partir da metodologia do Manual de Lisboa (RICYT, 2009) e 

ajudará na compreensão da realidade de cada estado brasileiro no contexto da SIC. A 

conformação do quadro dos estados brasileiros, neste contexto, será propiciada pelo 

desenvolvimento, aplicação e análise do IISIC-E possibilitando medir a condição de inserção 

dos estados brasileiros na Sociedade da Informação.  

Sob o ponto de vista teórico e metodológico, o Manual de Lisboa (RICYT, 2009) busca 

avançar para uma caracterização mais complexa do fenômeno de transição dos países para a 

Sociedade do Conhecimento. Procura reunir aspectos conceituais e promover uma reflexão 

sobre o desempenho dos distintos agentes participantes do padrão de produção tecnológica, 

econômica e social ora em emergência: a Sociedade do Conhecimento, que pode ser 

compreendida como um novo paradigma que implica profundas mudanças na produção, na 

gestão e na circulação de informação e de conhecimento. 

O núcleo central da proposta metodológica retratada pelo Manual de Lisboa (RICYT, 2009) é 

representado pela matriz de indicadores mostrada na Figura 1. A opção pela representação de 
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conceitos e informações por meio de matrizes busca sintetizar os elementos necessários à 

compreensão do fenômeno da emergência da sociedade da informação na América Latina. 

Além disso, a representação por meio de matrizes facilita a transmissão e a contextualização 

dos principais conceitos associados à “Sociedade do Conhecimento”, expressão que, neste 

texto para discussão, é usada como correspondente ao termo “Sociedade da Informação e do 

Conhecimento”.  

 
Figura 1: Matriz de indicadores da Sociedade do Conhecimento  

Fonte: RICYT (2009, p.6) 

 

O modelo conceitual proposto encontra-se divido em duas partes ou sub-matrizes (Figura 1). 

Primeiramente, são representados quatro setores básicos considerados suportes para o 

desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento: (1°) educação: perfil educacional da 

população, que permite identificar fragilidades e aptidões dos recursos humanos de modo a 

um aproveitamento favorável das ferramentas relacionadas à gestão da informação e do 

conhecimento; (2°) ciência e tecnologia: setor responsável pelo fornecimento de recursos e 

capacitações requeridos para se absorver, multiplicar e criar informação e conhecimento de 

modo a sustentar o novo paradigma técnico e produtivo; (3°) informática e serviços de alto 

valor agregado: setor que envolve a indústria produtora de bens e ferramentas de informação e 

a prestação de serviços correlatos utilizados para processar, administrar e armazenar a 

informação e o conhecimento produzidos; e (4°) telecomunicações: setor produtor de 

equipamentos e serviços essenciais para estabelecimento das redes de comunicação que 

permitam a interação entre os distintos atores e a circulação de informação e conhecimento. 
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Sob a perspectiva do Manual de Lisboa (RICYT, 2009), a configuração assumida pela 

sociedade da informação é diretamente influenciada pelo nível de desenvolvimento alcançado 

pelos setores básicos (educação, ciência e tecnologia, informática e serviços de alto valor 

agregado e telecomunicações). Esses setores ou atividades são a base sobre a qual os atores 

tomam suas decisões e adquirem as ferramentas tecnológicas disponíveis para sua atuação 

(RICYT, 2009, p.7).  

Estes setores constituem a moldura dentro da qual os agentes e atores sociais 
buscam, de um lado, aproveitar, da forma mais favorável e simples possível, as 
ferramentas disponíveis para criar e gerir a informação; e de outro, produzir e 
ofertar, de maneira crescente, os bens e serviços intensivos em conhecimento13

 

. 
(tradução própria)   

O nível de desenvolvimento dos setores básicos deve ser interpretado como condição 

necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento. Caso 

o grau de desenvolvimento dos setores básicos seja baixo, os agentes tenderão a encontrar 

maior dificuldade para assimilar as práticas e ferramentas características da sociedade da 

informação e do conhecimento. 

Para uma análise mais ampla do desenvolvimento dessa nova sociedade, o Manual Lisboa 

(RICYT, 2009) sugere também a incorporação de aspectos regulamentares e institucionais. 

Embora, pela sua natureza descritiva, seja difícil abordar quantitativamente esses aspectos, o 

Manual enfatiza que uma análise detalhada da SIC deve induzir a uma reflexão sobre os 

elementos regulamentares e institucionais que, a rigor, delimitam o espaço de atuação dos 

atores envolvidos com o fenômeno. Dessa forma, os indicadores são importantes, mas 

elementos outros – na maioria das vezes difíceis de serem mensurados – precisam também ser 

considerados. 

Inserido no contexto dos setores básicos da sociedade da informação e do conhecimento, se 

posiciona uma sub-matriz complementar, chamada no Manual de Lisboa (RICYT, 2009) de 

sub-matriz de difusão e aproveitamento da informação e do conhecimento. Conforme 

mostrado na Figura 1, ela é composta por quatro colunas e quatro linhas. As colunas 

representam os eixos temáticos ou variáveis teóricas a serem mensurados, e as linhas 

correspondem aos atores sociais e econômicos que participam da Sociedade do 

                                                
13 São estes sectores que constituem a moldura dentro da qual o resto dos agentes e actores sociais tentam 
aproveitar, da forma mais proveitosa e mais simples possível, as ferramentas disponíveis para criar e gerir a 
informação, assim como a crescente oferta de bens e serviços intensivos em conhecimento. (Manual de Lisboa 
(RICYT, 2009), 2009, p.7).   
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Conhecimento. Assim, a princípio, essa sub-matriz permite visualizar 16 possibilidades de 

intersecções que sintetizam os principais aspectos a serem destacados na emergência da 

sociedade da informação e do conhecimento. 

Quanto às colunas, os quatro eixos temáticos representam: (a) a infraestrutura, ferramentas e 

equipamentos tecnológicos de empresas, domicílios familiares, governos, instituições de 

saúde e educação; (b) as capacidades, habilidades e aptidões requeridas pelos atores 

(empresas, famílias, governos e outras instituições) para sua inserção favorável na nova 

sociedade; (c) os investimentos acumulativos realizados pelos atores para melhorar a 

infraestrutura da qual dispõem, bem como para aperfeiçoar suas capacidades e habilidades; 

(d) as aplicações através das quais os atores acessam e usam os recursos de que dispõem. 

Os dois primeiros eixos temáticos – infraestrutura e capacidades – retratam os recursos físicos 

(equipamentos e infraestrutura tecnológica de modo geral), intangíveis (interações com outros 

atores, práticas que melhoram o acesso e o aproveitamento do conhecimento) e humanos que 

os diversos atores possuem. Ou seja, registram informação sobre o que existe na sociedade da 

informação e do conhecimento. Os dois últimos eixos temáticos ou variáveis teóricas – 

investimentos e aplicações – se referem a investimentos, ações e aplicações que resultam em 

aperfeiçoamentos do uso dos recursos físicos, intangíveis e humanos existentes. 

Assim, os dois primeiros eixos temáticos se referem aos recursos que os atores já possuem e 

englobam tanto ativos físicos quanto intangíveis. Já os investimentos e as aplicações são 

ações que contribuem para a melhoria dos recursos e assim permitem identificar tendências. A 

análise do desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento realizada a partir desses quatro 

eixos permite uma abordagem dinâmica. 

Quanto às linhas, correspondem às quatro categorias de atores que agrupam os distintos 

agentes sociais e econômicos de acordo com a motivação com que utilizam a informação, o 

conhecimento e as tecnologias da informação e das comunicações: (a) empresas: categoria 

que inclui todas as organizações cuja atuação é motivada pela obtenção de lucro; (b) 

agregados familiares: corresponde às pessoas que utilizam as novas tecnologias para adquirir 

e compartilhar informação, para poupar-lhes tempo e encontrar novas formas de desfrutar de 

seu tempo livre, aperfeiçoar sua formação, capacidades e habilidades; (c) governo: os vários 

organismos oficiais nas esferas nacional, regional e local, cuja função principal é voltada para 

a administração pública, incluindo as repartições dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário; (d) outras instituições: instituições públicas e privadas cujos objetivos são a 

provisão de bens e serviços específicos (universidades, escolas, hospitais, forças de segurança, 
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centros e institutos de pesquisa) e instituições sem fins lucrativos de modo geral. Essa última 

categoria de atores procura retratar uma construção teórica que reflete a necessidade de 

continuar a ampliar a matriz, acrescentando outros atores exigidos pela realidade local e a 

dinâmica da própria Sociedade do Conhecimento. Assim, pode ser desagregada em várias 

linhas. 

Após apresentação geral da matriz de indicadores da Sociedade do Conhecimento, procura-se 

detalhar os aspectos relacionados à medição dos atores (linhas) – governo, empresas e 

agregados familiares, principalmente – associando-os aos eixos temáticos, momento a partir 

do qual é possível ter uma visão geral dos indicadores utilizados. 

No que diz respeito ao ator “governo”, a introdução das tecnologias da informação e das 

comunicações no setor governamental está associada ao denominado e-government, e a sua 

mensuração nos países em desenvolvimento possui pelo menos duas funções. A aferição 

permite monitorar melhorias e retrocessos na eficiência do governo e também contribui para a 

formulação de políticas públicas.  

Os indicadores de e-government devem medir o grau de esforço do governo para desenvolver 

a Sociedade do Conhecimento. É importante que esse indicador possa ser comparado 

internacionalmente (países desenvolvidos e países em desenvolvimento), de forma a se 

identificar quais benefícios podem advir das TIC, mas que não foram aproveitados pelos 

países em desenvolvimento. 

O processo de e-government envolve decisão política, tecnologia e inovação organizacional. 

Com base no modelo conceitual representado pela matriz de indicadores da Sociedade do 

Conhecimento, é preciso medir as competências dos atores para que utilizem e aproveitem as 

tecnologias da informação e das comunicações. A competência em questão é de todos os 

potenciais usuários da tecnologia, tanto os funcionários (back-office) quanto os cidadãos que a 

utilizam (front-office). A dos cidadãos depende, sobretudo, do perfil educativo da população, 

um dos setores básicos retratados pelo modelo sugerido na matriz de indicadores. A aptidão 

dos funcionários é medida por indicadores de governo eletrônico, ou seja, pelo cruzamento da 

coluna capacidades com a linha governo. 

Para se identificar o avanço e o grau de compromisso do governo com a Sociedade do 

Conhecimento, é necessário analisar os outros eixos temáticos propostos (infraestrutura, 

investimentos e aplicações). Para quantificar a infraestrutura e os investimentos, utilizam-se 

indicadores relativos à disponibilidade de serviços online e ao nível de investimento público 
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em tecnologias da informação e das comunicações. Os problemas relacionados a essa 

mensuração são: dificuldade de obter informação sobre a infraestrutura back-office 

(comparativamente à obtenção de dados sobre a front-office) e dificuldade de se definir, entre 

os gastos orçamentários, aqueles especificamente direcionados às TIC. 

Ainda no que diz respeito ao ator “governo”, é importante analisar as condições do contexto, 

ainda que elas não se encontrem explicitadas na matriz. Os indicadores de contexto podem 

auxiliar a compreensão das disparidades entre as regiões e são utilizados para a compreensão 

do e-government e de outros subgrupos. 

Em decorrência das especificidades da realidade latino-americana, os indicadores que buscam 

retratar o governo eletrônico não podem ser simplesmente importados dos países 

desenvolvidos. Nos países latino-americanos ainda há um déficit na produção de estatísticas 

básicas necessárias para a construção dos indicadores de governo eletrônico. Pode-se citar, 

por exemplo, as fragilidades de dados dos países da região sobre a procura por tecnologias da 

informação e sobre seu uso.  

A sociedade da informação e do conhecimento é baseada na difusão e no nível de evolução 

das tecnologias da informação e das comunicações. As TIC são ferramentas de integração, 

mas podem gerar forte exclusão daqueles que não conseguem incorporá-las e utilizá-las 

adequadamente. Assim, a medição do acesso e uso das TIC nos agregados familiares mostra-

se muito importante para conhecer melhor a realidade em que se pretende intervir. 

Associados às novas tecnologias surgem novos conceitos, como analfabetismo digital, 

desigualdade digital e exclusão digital. Conhecer o nível de gravidade desses problemas é 

essencial para a concepção, implementação e o monitoramento das políticas públicas voltadas 

para a área educacional e de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Nos países em desenvolvimento, medir esse aspecto é importante para a identificação dos 

obstáculos enfrentados pelos cidadãos para se inserir favoravelmente na nova sociedade. 

Nesses países os obstáculos são relativamente maiores do que aqueles enfrentados nos países 

desenvolvidos - atualmente preocupados com questões como segurança dos meios eletrônicos, 

regulação e disponibilidade de oferta de serviços informacionais. Nos espaços 

tecnologicamente periféricos, não é incomum a ocorrência de problemas estruturais básicos, a 

exemplo do elevado nível de analfabetismo, da falta de eletricidade, de elevados custos de 

aquisição de equipamentos e ferramentas informacionais. 
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Na América Latina reconhecer e eliminar as barreiras que a população enfrenta na inserção na 

Sociedade do Conhecimento ainda é um ponto crucial que impede a participação de ampla 

camada da população no mundo digital. Nesses países em desenvolvimento é relevante 

analisar a desigualdade digital interna, o que envolve a desagregação de dados e informações 

segundo áreas geográficas e grupos de rendimento, no sentido de se identificar disparidades 

dentro dos próprios países. Somente a partir de um nível de análise mais desagregado 

(envolvendo as esferas regional e local) é possível captar as necessidades das regiões 

relativamente mais carentes e que necessitarão de intervenção governamental mais ampla. 

Neste contexto a construção do IISIC-E torna-se uma ferramenta importante para o 

conhecimento da realidade brasileira por estados. 

A medição do fenômeno do desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento nos agregados 

familiares vem se dando por meio das informações representadas pelos indicadores estruturais 

e pelos levantamentos domiciliares. De modo geral, os indicadores estruturais são 

relativamente mais difundidos e passíveis de comparações internacionais e se baseiam, por 

exemplo, em informações estatísticas de empresas de telecomunicações. 

As informações obtidas por meio das pesquisas domiciliares permitem a medição de 

infraestruturas e de características do uso das TIC. O Manual de Lisboa (RICYT, 2009) 

enfatiza a necessidade de os países da América Latina avançarem no desenvolvimento de 

indicadores obtidos a partir de levantamentos domiciliares. 

A análise dos agregados familiares envolve a identificação do grau de penetração das TIC nos 

domicílios, o tipo de uso que a população faz dessas tecnologias e as dificuldades de acesso. 

Nesse sentido, as informações sobre o ator “agregados familiares” podem advir de 

levantamentos realizados com as famílias (geralmente sob a responsabilidade de institutos e 

agências oficiais de estatística e conhecidos como inquéritos domiciliares) ou de empresas de 

telecomunicações e entidades reguladoras (indicadores estruturais). 

O Manual de Lisboa (RICYT, 2009) argumenta que os questionários relativos aos inquéritos 

domiciliares aplicados em países desenvolvidos envolvem, de um lado, questões nem sempre 

relevantes para a realidade de países em desenvolvimento; e de outro, tais inquéritos, não raro, 

deixam de abordar questões chave para os países tecnologicamente menos desenvolvidos.  

Os indicadores básicos de acesso e uso de tecnologias são muito importantes para os países 

em desenvolvimento. Eles fornecem informações relevantes para a formulação e 

implementação de políticas públicas, embora, para o caso dos países desenvolvidos, eles 



58 
 

sejam pouco relevantes, uma vez que estes países já alcançaram níveis próximos de 100% de 

universalidade.    

[...] os Estados da região da América Latina enfrentam duplo desafio de avançar na 
conectividade universal, mas não de forma independente das características desta 
conectividade; pelo contrário, deverão fazê-lo em consonância com o avanço 
tecnológico. O problema, então, é que quanto mais avança a tecnologia, maior é o 
salto tecnológico que a região deve dar. (RICYT, 2009, p.50) 

 

Assim, no caso latino-americano, no que diz respeito ao ator “agregados familiares”, os 

indicadores básicos são úteis para medir as lacunas internas e funcionam, também, como 

ponto de partida para alcançar um conjunto mais robusto de indicadores no futuro. No 

entanto, os indicadores básicos de acesso e uso de tecnologias em alguns países latino-

americanos não se mostram suficientes para medir as posições em relação a outros países. Ou 

seja, a comparabilidade internacional é importante, mas não se sobrepõe à utilidade que esses 

indicadores representam para os países em desenvolvimento. 

Dessa forma, no caso dos países da América Latina, os indicadores básicos precisam integrar 

o conjunto de indicadores voltados para a mensuração da Sociedade do Conhecimento. O 

importante é que os países em desenvolvimento, como é o caso latino-americano, melhorem 

seus sistemas de informação e estatística – a exemplo dos levantamentos domiciliares – para 

que se possa ampliar o grau de complexidade das questões. 

Os indicadores relativos à linha “agregados familiares” da matriz de indicadores (Figura 1) 

são mostrados na Figura 2. 

Devido às diferenças entre os países e às disparidades internas que tendem a ocorrer dentro de 

cada país, o Manual de Lisboa (RICYT, 2009) sugere a formulação de um sistema de 

indicadores que permite combinar medidas complexas com outras, simples. Além disso, o 

sistema deve incorporar progressivamente indicadores mais complexos. 

A metodologia expressa no Manual sugere que os indicadores prioritários devem ser os que 

dizem respeito ao acesso e uso da internet. À medida que, nas mensurações realizadas nos 

países latino-americanos, eles se aproximem de 100%, o Manual sugere a incorporação de 

indicadores mais difíceis de serem obtidos na América Latina, como indicadores relativos à 

velocidade de acesso, por exemplo. 
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Figura 2: Proposta de Prioridades para os Indicadores da Linha “Agregados Familiares” da 
Matriz de Indicadores da Sociedade do Conhecimento do Manual de Lisboa 

Fonte: Manual de Lisboa (RICYT, 2009, p.54) 

 

Entre os indicadores sugeridos pelo Manual podem ser citados: a frequência de uso (apesar de 

não ser muito útil quando a utilização é precária, ele é importante para efeitos de comparação 

com os indicadores obtidos nos países desenvolvidos) e indicadores que expressem a 

existência de equipamentos tecnológicos nos domicílios familiares. Por exemplo, no caso de o 

domicílio possuir computador conectado à internet, presume-se que as TIC são incorporadas 

nas rotinas dos moradores. O Manual de Lisboa (RICYT, 2009) enfatiza, entretanto, que esse 

indicador deve ser combinado com aqueles que buscam retratar os obstáculos enfrentados 

pelas famílias em termos de acesso e uso da internet, de modo a tornar mais rica a análise. O 

local de acesso também é elemento importante, pois possibilita conhecer o espaço em que o 

usuário adquiriu competência para utilizar a TIC. 

Por sua vez, indicadores relacionados ao tipo de atividade realizada na internet (uso) são 

relativamente mais importantes para os países desenvolvidos (onde a inclusão na Sociedade 

do Conhecimento é proporcionalmente maior) do que para aqueles em desenvolvimento. 

Porém, nesses últimos, – caracterizados pela desigualdade digital – o indicador de uso é 

também relevante, uma vez que permite analisar a conduta da camada da sociedade que 
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possui competências e padrão de consumo que se aproximam do nível dos países 

desenvolvidos. 

Embora importantes, as informações representadas pelos indicadores de infraestrutura 

fornecidos por organizações e empresas de telecomunicações não substituem os indicadores 

construídos a partir das informações geradas pelos levantamentos domiciliares. Ambos devem 

partir do conjunto de indicadores voltados para a mensuração da população (linha de 

agregados familiares da matriz de indicadores). Nesse sentido, torna-se relevante desenvolver 

um conjunto de indicadores que combine as medições básicas com aquelas mais complexas (e 

que requerem maior riqueza de dados e informações). 

À medida que os países em desenvolvimento avançam na direção da consolidação da 

Sociedade do Conhecimento, torna-se importante incorporar, cada vez mais, aqueles 

indicadores de acesso e uso de tecnologias já presentes nos países desenvolvidos. O Manual 

de Lisboa (RICYT, 2009) destaca a importância da aplicação dos indicadores de acesso e uso 

no âmbito interno de cada país da região latino-americana. Ele deve formular sua estratégia de 

inserção na Sociedade do Conhecimento de maneira a amenizar as desigualdades estruturais 

internas. 

No que diz respeito ao ator representado na matriz de indicadores pela linha “empresas”, a 

medição do acesso e uso das TIC nas firmas possibilita identificar e analisar o progresso 

econômico advindo do uso das tecnologias da informação e das comunicações. Trata-se de 

compreender os determinantes da competitividade e do desenvolvimento tecnológico das 

empresas e de avaliar o impacto das TIC em seu desempenho. 

A metodologia sugerida no Manual para a análise da linha “empresas” parte de dois fatos: um 

é a necessidade de os indicadores serem comparáveis no nível internacional; o outro é efetiva 

utilidade do indicador para o país. Tal metodologia deve traduzir as quatro diferentes 

dimensões temáticas da matriz de indicadores: infraestrutura, capacidades, investimentos e 

aplicações 

A metodologia de desenvolvimento de indicadores voltados para a SIC sugerida no Manual 

enfatiza o setor TIC como aspecto chave para a compreensão do novo padrão tecnológico e 

produtivo. Esse setor contribui para a criação de bens e serviços de alto valor agregado, e sua 

expansão tende a gerar impacto direto nas possibilidades de incorporação de TIC por 

empresas, governos e cidadãos. 
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Assim, a mensuração dos produtos e serviços intensivos em conhecimento mostra-se, então, 

essencial para a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas de promoção, 

fomento e ampliação do setor TIC. O estudo desse setor se baseia na análise de como as TICs 

são produzidas e distribuídas, fato que guarda relação com a transição dos países rumo à 

Sociedade do Conhecimento. 

Conforme procurou-se demonstrar, o núcleo central do modelo conceitual e metodológico da 

proposta contida no Manual de Lisboa (RICYT, 2009) pode ser sintetizado pela matriz de 

indicadores da Sociedade do Conhecimento (Figura 1). As idéias sobre a construção dos 

indicadores para a América Latina expostas no documento foram concebidas a partir de 

metodologias desenvolvidas pela OCDE, pela União Européia/Eurostat e principalmente pela 

tríade Nações Unidas/Cepal/OSILAC. As sugestões contidas no Manual enfatizam a 

construção de indicadores para a América Latina que sejam, ao mesmo tempo, passíveis de 

comparação internacional e possuam significado relevante para os países da região. 

Nos espaços tecnologicamente menos desenvolvidos, é fundamental que os indicadores da 

sociedade da informação e do conhecimento possam apontar caminhos a serem trilhados em 

direção a uma inserção favorável dos países latino-americanos na sociedade ora em 

configuração. Assim, as informações representadas pelos indicadores precisam demonstrar as 

fragilidades e potencialidades relativas dos países da região e subsidiar a formulação e a 

implementação de políticas públicas educacionais e de desenvolvimento científico e 

tecnológico capazes de amenizar as desigualdades estruturais inter e intrarregionais. 

Conforme evidenciado, o cenário atual no contexto latino-americano é de profunda 

heterogeneidade e permanência de desigualdades estruturais que se revelam de maneira ainda 

mais grave dentro dos próprios países. Em decorrência, torna-se essencial a reunião de 

esforços que promovam reflexões e análises sobre as condições de inserção dos entes 

subnacionais (regionais e locais) na sociedade da informação e do conhecimento ora em 

configuração nesses países. 
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4 TRATAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Esta seção descreve o tratamento metodológico do trabalho e detalha o índice sintético, IISIC-

E. Ele é a ferramenta de informação proposta nesta pesquisa e utilizada como instrumento 

para se analisar as condições de inserção dos estados brasileiros na Sociedade da Informação 

e das Comunicações (SIC). 

Ela se encontra divida em duas partes. Na primeira são detalhadas as dimensões e os 

indicadores que compõem o IISIC-E. Os procedimentos para a obtenção do índice são 

descritos na segunda parte.    

O desenvolvimento da pesquisa iniciou-se a partir da descrição de conceitos significados 

atribuídos à Sociedade da Informação e do Conhecimento. Após, foram identificadas e 

descritas as principais metodologias que buscam retratar a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. 

Com base nas referências teóricas e conceituais então descritas, passou-se então, no terceiro 

momento da pesquisa, ao desenvolvimento da ferramenta de informação utilizada para 

analisar as condições de inserção dos estados da Sociedade da Informação: o indicador 

sintético, denominado IISIC-E.    

Interessante registrar que este terceiro momento do processo de desenvolvimento da pesquisa, 

ocorreu concomitantemente com as atividades desenvolvidas no Projeto de Pesquisa apoiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) – instituição 

estadual de fomento à área de ciência, tecnologia e inovação, da qual fui bolsista – intitulado 

Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento: Proposta Metodológica e Aplicação para as Unidades da Federação, e 

executado pela Fundação João Pinheiro (FJP). 

O período de concomitância entre as atividades de elaboração da dissertação e os 

procedimentos que envolveram o Projeto de Pesquisa apoiado pela FAPEMIG,  

principalmente a partir do segundo semestre de 2010, mostrou-se bastante rico sob o ponto de 

vista da participação concreta em atividades características do ambiente acadêmico, tais 

como: leitura orientada de bibliografia e documentos temáticos, participação nas reuniões de 

discussão da equipe técnica, bem como em seminários sobre o tema. 
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Neste sentido, este trabalho é fruto do compartilhamento de experiências entre pesquisadores 

e dos processos de discussão por eles engendrados. O indicador sintético utilizado como 

ferramenta de suporte para analisar as condições de inserção dos estados na SIC – objetivo 

central do trabalho – e desenvolvido no âmbito desta dissertação pode ser considerado como 

um dos produtos deste rico processo de discussão, bem como do insight e das perspectivas 

proporcionadas pelo maior conhecimento de iniciativas e metodologias internacionais e 

nacionais que guardam interface com o tema central da dissertação.   

Inicialmente a idéia era construir o IISIC-E a partir das sugestões contidas no Manual e 

Lisboa 2009 – elaborado pela Red Iberoamericana de Indicadores de Ciência y Tecnologia – 

o que possibilitaria o foco de análises comparativas não apenas entre os estados brasileiros 

com também com outros países (RICYT, 2009).  

Entretanto, diante da carência e não raro, inexistência dos dados estatísticos desagregados 

segundo estados brasileiros e cujos levantamentos fossem compatíveis com as orientações e 

critérios estabelecidos na Matriz Metodológica do referido Manual, revelou-se necessário 

introduzir no IISIC-E várias adaptações conceituais e metodológicas, distanciando-o das 

recomendações contidas no Manual.   

O Manual de Lisboa (RICYT, 2009) compila diferentes metodologias voltadas para a 

mensuração da Sociedade da Informação, e propõe abordagem específica para análises sobre a 

Sociedade da Informação na América Latina. 

A sua intenção é contribuir para a análise integral do fenômeno da Sociedade do 
Conhecimento e é por isso que se apresenta como uma ferramenta para o estudo, a 
interpretação e a análise dos indicadores gerados, e não como um documento técnico 
e prescritivo. (RICYT, 2009, p.1) 

 

Dessa forma, a partir do Manual os países da América Latina podem desenvolver suas 

próprias ferramentas compatíveis com sua realidade e disponibilidade de dados estatísticos. 

Como em qualquer indicador sintético ou medida-síntese, também no caso do IISIC-E, a 

definição das dimensões e dos indicadores que serão escolhidos para retratá-las são aspectos 

de fundamental importância. 

 As dimensões de um indicador sintético correspondem a elementos teóricos (ou 

programáticos) extraídos da literatura (categorias ou marcos ordenadores), e devem guardar 

forte relação com o fenômeno, e nesse sentido, explicitam suas formas de interpretação e 

abordagem. Ou seja, as dimensões procuram tornar o fenômeno mais claro e objetivo, 

passível de ser “indicado”. No caso, elas buscam retratar as condições que influenciam a 
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inserção dos estados na SIC. Os indicadores, por sua vez, são valores, variáveis ou medidas 

utilizadas para operacionalizar e dimensionar as categorias, eles emitem sinais sobre o 

fenômeno, tornando-o mais perceptível. São obtidos a partir de dados e informações 

(estatísticas públicas, registros, etc).   

Neste contexto, foram então selecionadas quatro (4) dimensões e vinte e nove (29) 

indicadores para a composição do IISIC-E.   

Para a definição das dimensões extraiu-se da literatura quatro marcos ordenadores que 

procuram retratar fatores relevantes que influenciam a inserção dos estados brasileiros na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

A inserção dos estados na SIC constitui o fenômeno que se pretende analisar. As dimensões 

representam fatores relevantes que influenciam o processo de inserção dos estados na SIC, 

atuando assim, como vetores que potencializam ou limitam o processo de inserção. Elas 

interagem entre si – isto é, as dimensões (fatores) interagem mutuamente – influenciando a 

configuração do processo de inserção.  

Cada dimensão é representada por um conjunto de indicadores, e conforme enfatizado em FJP 

(2010), a seleção dos indicadores que integram cada dimensão constitui-se aspecto de grande 

importância para a construção de um indicador sintético ou índice. No âmbito do IISIC-E, os 

principais critérios que nortearam a seleção dos indicadores foram: validade, 

desagregabilidade, periodicidade, simplicidade, confiabilidade e forma de acesso aos dados. 

Procurou-se selecionar indicadores que retratassem, o mais próximo possível, os aspectos 

teóricos considerados relevantes no âmbito da dimensão (ou categoria). Ou seja, buscou-se 

selecionar indicadores válidos para representar a dimensão.  

Por força do próprio objetivo do estudo – analisar as condições de inserção dos estados 

brasileiros na SIC – foram selecionados indicadores passíveis de desagregação por Unidade 

da Federação (ou seja, disponíveis para os vinte seis estados e o Distrito Federal). 

Tendo em vista que a idéia do estudo realizado nesta pesquisa é o cálculo do IISIC-E a cada 

ano, a partir de 2010, outro importante critério de seleção foi a periodicidade anual dos 

indicadores que irá propiciar monitorar o movimento ou trajetória de inserção dos estados 

brasileiros na SIC ao longo do tempo.    

Conforme se apreende de FJP (2010), a simplicidade e a confiabilidade das fontes de dados 

utilizadas constituem critérios importantes na construção de um indicador sintético. No caso 
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do IISIC-E, foram selecionados indicadores cuja interpretação pudesse ser conceitualmente 

simples, de fácil comunicabilidade para distintos públicos de interesse. 

A confiabilidade das fontes dos dados, a forma de acesso e a descrição da fórmula de cálculo 

tendem a imprimir maior transparência às medidas síntese. Nesse sentido, para a construção 

do IISIC-E, buscou-se selecionar como fontes os dados e estatísticas produzidas por agências 

e departamentos oficiais, centros e institutos de pesquisa reconhecidos no país, de acesso 

público e gratuito. 

Os indicadores utilizados, apesar de serem caracterizados pela periodicidade anual, não se 

referem aos mesmos anos devido à falta de dados atualizados disponíveis com todos os 

critérios estabelecidos. Esta falta de dados também acontece em outros índices de relevância 

internacional como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). As informações continuam 

válidas e a evolução dos valores do índice continua possível, assim como ocorre no IDH. 

Em síntese, conforme mostrado na Figura 3, são quatro (4) as dimensões extraídas da 

literatura e que compõem o indicador sintético: Infraestrutura, Acesso e Uso das Tecnologias 

da Informação e das Comunicações, Prioridade Governamental e Governo Eletrônico, Base 

Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos para a Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, e Condições Socioeconômicas. Os indicadores 

correspondentes a cada dimensão, em número de vinte e nove (29) também são mostrados na 

Figura 3. 

O significado das dimensões, a relação dos indicadores bem como a sua especificação e as 

fontes de dados utilizadas na sua obtenção são detalhados na próxima seção. 
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Figura 3: Dimensões e Indicadores do Índice Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros
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4.1  Proposta do Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento  

 

Nesta seção apresenta-se a estrutura geral do IISIC-E (Figura 4). Também, são detalhadas 

dimensões do índice, bem como especificados os indicadores e suas fontes de dados. 
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Figura 4: Estrutura Geral do Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados 
Brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestrutura, Acesso 

e Uso de tecnologias da 

informação e das 

comunicações 

Domicílios que possuem telefone 
fixo 

Domicílios com acesso a internet 

Domicílios que possuem com 
computador 

Densidade de celulares 

Municípios atendidos por Banda 
Larga Fixa  

Usuários com acesso à Banda Larga 
Fixa 

 
ÍNDICE 

 
DIMENSÕES 

 
INDICADORES 

  
ÍN

D
IC

E
 D

E
 D

IM
E

N
SI

O
N

A
M

E
N

TO
 D

A
S 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S 

D
E

 
IN

SE
R

Ç
Ã

O
 D

O
S 

E
ST

A
D

O
S 

N
A

 S
O

C
IE

D
A

D
E

 D
A

 IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

 E
 

D
O

 C
O

N
H

E
C

IM
E

N
TO

 
 

Usuários de internet com acesso de 
alta velocidade 

Usuários de internet 



68 
 

 

 (continuação) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estrutura Geral do Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados 
Brasileiros 
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Figura 4: Estrutura Geral do Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados 
Brasileiros  

 
Fonte: Pesquisa Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento: Proposta Metodológica e Aplicação para as Unidades da Federação 
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As dimensões caracterizam as bases necessárias para o desenvolvimento da SIC, além de 

traçar o desenvolvimento das capacidades que contribuem para a emergência e consolidação 

deste novo padrão tecno-econômico. 

As dimensões do índice possibilitam a análise das condições de inserção dos estados por 

categorias. Dessa forma é possível verificar a classificação dos estados de acordo com os 

níveis alcançados em cada categoria ou dimensão e identificar gargalos ou potencialidades 

para cada estado. 

 

4.1.1 Infraestrutura, Acesso e Uso de Tecnologias da Informação e das Comunicações 

 

A consolidação da SIC requer a existência de infraestrutura tecnológica mínima capaz de 

habilitar a conexão do cidadão com a rede mundial. Esta dimensão busca retratar em que 

medida a sociedade possui equipamentos e instrumentos tecnológicos (computador, internet, 

telefone fixo, celular, conexão banda larga) que possibilitam o acesso à rede mundial. 

No que tange a esta dimensão do IISIC-E, a OCDE propõe a análise da infraestrutura 

existente, assim como o acesso e uso das tecnologias (RICYT, 2009, p. 38). Os indicadores de 

infraestrutura considerados chave pela OCDE foram descritos na seção anterior, assim como 

as informações que a instituição recomenda estudar em relação ao acesso e uso dos cidadãos. 

A OCDE enfatiza que é importante considerar tanto tecnologias e equipamentos tradicionais 

quanto as tecnologias mais modernas. Segundo o Manual de Lisboa (RICYT, 2009, p.53), um 

sistema de indicadores que estude a transição para a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento deve combinar medições mais complexas com mais simples devido à 

heterogeneidade da região. 

Além da dotação de recursos tecnológicos, a Dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso de 

Tecnologias da Informação e das Comunicações procura retratar a amplitude de uso da 

internet nos estados brasileiros (usuários de internet), bem como aspectos relacionados à 

qualidade do acesso à internet, a exemplo da velocidade do acesso. 

Embora a eletricidade seja um recurso que possibilita o acesso e uso da internet, ela não foi 

considerada nesta dimensão. Isto se deve ao fato de das informações disponíveis dizem 

respeito à área urbana dos estados, que, de modo geral, constitui-se um local já coberto pela 

energia elétrica. 
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A Dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso de Tecnologias da Informação e das Comunicações 

retrata os recursos físicos existentes e a utilização destes recursos pela sociedade brasileira. 

Desta forma, busca-se registrar informação sobre o que existe no Brasil no que diz respeito à 

Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

Esta dimensão expressa a dotação de ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento da SIC, 

o acesso a tais ferramentas, bem como aspectos da sua utilização no âmbito dos estados 

brasileiros. Os indicadores sugeridos no Manual de Lisboa (RICYT, 2009) para retratarem a 

infraestrutura existente, o acesso e uso das novas tecnologias na América Latina tratam dos 

seguintes temas: eletricidade, televisão, rádio, telefone fixo, telefone móvel, computadores, 

lugar de acesso, dispositivo de acesso, internet e largura de banda, sendo que a prioridade da 

inclusão destes temas variam. 

Os indicadores da Figura 5, que representam a dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso de TIC, 

compreendem níveis diferentes em relação ao avanço tecnológico, dessa forma foram 

abordados desde tecnologia básica até mais avançadas para medir as condições dos estados 

brasileiros. Ademais o indicador de menor grau tecnológico seria o telefone fixo e o de maior 

tecnologia a internet de alta velocidade. 

 
 

Figura 5: Indicadores da Dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso de Tecnologias da 
Informação e das Comunicações do IISIC-E 

A quantidade de linhas fixas é um dos indicadores chave de infraestrutura de acordo com a 

proposta da OCDE; este indicador foi inserido nesta dimensão por permitir avaliar a inserção 

de uma tecnologia básica nos estados brasileiros. 
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A opção pela inclusão do telefone fixo no IISIC-E baseou-se nas argumentações contidas no 

Manual de Lisboa, que constata que indicadores básicos de acesso e uso de tecnologias são 

muito importantes para países em desenvolvimento por fornecer informações relevantes para 

a formulação e implementação de políticas públicas (RICYT, 2009, p.50). Ademais, 

(...) no caso latino-americano, (...) os indicadores básicos são úteis para medir 
lacunas internas, funcionando, também, como ponto de partida para alcançar um 
conjunto robusto de indicadores no futuro. (FJP, 2010, p.66) 

 

Assim, propõe-se a inclusão deste indicador básico neste trabalho pioneiro de constatação das 

condições de inserção dos estados brasileiros na SIC, vislumbrando sua possível queda de 

importância com o tempo e maior complexidade futura dos indicadores. Atualmente ainda é 

necessária sua inclusão, porém espera-se que, progressivamente, este indicador se aproxime 

de 100% e indicadores mais complexos aumentem sua importância. 

O telefone móvel é colocado como um indicador de prioridade média pelo Manual de Lisboa 

2009. A existência desta tecnologia é colocada no IISIC-E com o indicador “densidade de 

celulares” que se refere ao número de celulares a cada 100 habitantes. 

A disponibilidade do telefone móvel também funcionaria como referência visto que nos 

países desenvolvidos talvez esta informação não seja relevante. Ademais no contexto 

brasileiro de desigualdade regional este indicador poderá demonstrar a disseminação de uma 

tecnologia com nível de complexidade maior que o telefone fixo, apesar de já totalmente 

difundida em alguns países. 

A existência de computadores nos domicílios retrata um avanço maior na difusão de TICs nos 

estados brasileiros. O Manual de Lisboa (RICYT, 2009) enfatiza a necessidade de indicadores 

que relatem a existência de equipamentos tecnológicos nos domicílios particulares. 

Através da proporção de domicílios particulares urbanos que possuem computador é possível 

verificar-se a condição de inclusão do brasileiro no mundo digital; o acesso a esta tecnologia é 

influenciado pelo custo e influencia a capacidade de inserção dos cidadãos na SIC. 

O acesso à internet é uma questão importante, pois para ter acesso ao mundo digital não basta 

ter a tecnologia disponível; é preciso que ela esteja conectada à rede mundial. Nota-se que 

acesso à internet é considerado pelo Manual de Lisboa (RICYT, 2009) como prioridade alta 

para analisar o desenvolvimento de um local rumo a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento (Figura 2). Este é um indicador prioritário e à medida que um país atinge 

maiores níveis de inserção na SIC, ele se torna apenas um parâmetro de referência. Para a 
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análise e comparação dos estados brasileiros a existência de internet nos domicílios retrata o 

grau de penetração da internet nos estados. 

Além dos domicílios com acesso, a quantidade de usuários de internet é uma informação 

importante na análise da inserção dos estados na SIC. De acordo com CETIC.br (2011), os 

usuários de internet são aqueles que acessaram a internet a menos de 3 meses. Ou seja, este 

dado demonstraria, com alguma precisão, aqueles que fato usam a internet, tendo em vista a 

freqüência de uso registrada por aqueles que se conectaram à rede mundial pelo menos uma 

vez nos últimos 3 meses. 

A informação de usuários de internet demonstra o uso da tecnologia em rede, informação que 

a simples presença de internet no domicílio não é capaz de captar. Ambos são importantes 

para conhecer a realidade dos estados brasileiros no contexto de escassez de estudos sobre 

esta realidade. 

Além do grau de penetração da internet, a largura da banda também é fundamental para uma 

análise das condições de inserção dos estados na SIC. Este indicador passa a ser importante 

principalmente em realidades em que o acesso e uso da internet se aproximam de 100%. 

Em relação à banda larga será possível analisar sua expansão sob duas perspectivas: a difusão 

desta tecnologia nos estados e a população que tem acesso à tecnologia nos estados. 

A análise conjunta das duas perspectivas possibilita verificar que nem sempre o estado que 

possui menor difusão da tecnologia entre seus municípios possui menor proporção da 

população que a usa. É possível verificar a necessidade de políticas públicas que levem a 

tecnologia para alguns estados e políticas que possibilitem o acesso como a redução das 

tarifas em alguns estados. 

A importância da verificação da difusão da banda larga fixa nos estados brasileiros por 

evidenciar diferenças na qualidade da internet destas regiões. Assim, esta informação pode 

demonstrar desigualdade digital existente entre os estados; e funcionaria como a observação 

das aplicações da internet e pelos dispositivos de acesso utilizados. A internet de banda larga 

é mais barata e mais rápida que a discada e sua expansão entre os cidadãos e disseminação 

pelos estados demonstra o aumento da condição de inserção na SIC. 

Dessa forma, a análise poderá verificar problemas quanto à disponibilização desta tecnologia 

ou seu uso. Estes são dois problemas distintos que demandam políticas públicas diferentes, 

ambos são cruciais para o desenvolvimento da SIC nos estados brasileiros. 
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O Manual de Lisboa (RICYT, 2009) recomenda que indicadores mais complexos sejam 

incorporados para que seja possível verificar a evolução de uma determinada região em 

direção à SIC. Neste sentido, identificar UFs que possuem maior velocidade de internet é 

importante e revela uma possível desigualdade digital. 

O Quadro 5 trata dos indicadores da dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso, dos dados 

estatísticos especificados pelas fontes, a unidade e o ano referente a cada um deles. 

Quadro 5: Informações sobre os Indicadores da Dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso do 
IISIC-E 

Indicador Especificação Unidade Ano Fonte 

Domicílios que 
possuem telefone fixo 

Proporção de domicílios particulares 
urbanos que possuem telefone fixo em 

relação ao total de domicílios 
permanentes urbanos 

% 2009 

IBGE/Síntese de 
Indicadores 
Sociais 2010 
Tabela 3.13 

Densidade de 
Celulares 

Número de celulares a cada 100 
habitantes Nº 2010 TELECO 

Domicílios que 
possuem computador 

Proporção de domicílios particulares 
urbanos com computador em relação 
ao total de domicílios permanentes 

urbanos 

% 2009 

IBGE/Síntese de 
Indicadores 
Sociais 2010 
Tabela 3.13 

Domicílios com 
acesso à internet 

Proporção de domicílios particulares 
urbanos com acesso à internet em 

relação ao total de domicílios 
permanentes urbanos 

% 2009 

IBGE/Síntese de 
Indicadores 
Sociais 2010 
Tabela 3.13 

Usuários de Internet Proporção de usuários de internet que 
a utilizaram nos últimos 3 meses % 2010 CETIC 

Municípios atendidos 
por banda larga fixa  

Percentual de municípios atendidos 
por Banda Larga Fixa nas UFs em 

relação ao total de municípios da UF 
% 2010 TELECO 

Usuários com acesso 
à banda larga fixa 

Proporção da população atendida por 
Banda Larga Fixa nas UFs em relação 

à população da UF 
% 2010 ANATEL 

Usuários de internet 
com alta velocidade  

Percentual das pessoas com velocidade 
acima de 34 Mbps em relação à 

população da UF 
% 2010 ANATEL 

Fonte: Elaboração própria 

Os oito (8) indicadores que retratam a Dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso de Tecnologias 

da Informação e das Comunicações e mostrados no Quadro 5, são detalhados a seguir.  

1) Domicílios que Possuem Telefone Fixo 

Corresponde ao percentual do número de domicílios permanentes particulares urbanos que 

possuem telefone fixo em relação ao número total de domicílios permanentes particulares 

urbanos. 
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A fonte dos dados é a publicação Síntese de Indicadores Sociais de 2010 (SIS 2010/IBGE, 

tabela 3.13) e se referem ao ano de 2009. Originalmente o dado é levantado por meio da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

2)  Densidade de Celulares 

Correspondente ao número de celulares por grupo de cem (100) habitantes, o indicador foi 

extraído do site da Teleco Inteligência em Comunicações e é relativo ao mês de dezembro de 

2010.   

No contexto brasileiro de desigualdade regional este indicador sinaliza a disseminação de uma 

tecnologia com nível de complexidade maior que o telefone fixo. 

3) Domicílios que Possuem Computador 

Corresponde ao percentual do número de computadores nos domicílios permanentes 

particulares urbanos que possuem computador em relação ao número total de domicílios 

permanentes particulares urbanos. 

A fonte dos dados é a publicação Síntese de Indicadores Sociais de 2010 (SIS 2010/IBGE) e 

se refere ao ano de 2009. Originalmente o dado é levantado por meio da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios do IBGE (PNAD 2009). 

Quanto maior o número de computadores nos domicílios brasileiros, maior a condição de 

inserção dos indivíduos na SIC. A existência do computador não significa que todos os 

residentes do domicílio o utilizam, mas demonstra que a ferramenta para a inclusão está ao 

menos disponível para uma parte dos brasileiros. 

4) Domicílios com Acesso à Internet 

Corresponde ao percentual do número de domicílios permanentes particulares urbanos com 

acesso à internet e o número total de domicílios permanentes particulares urbanos. 

A fonte dos dados é a publicação Síntese de Indicadores Sociais de 2010, SIS 2010/IBGE 

(tabela 3.13), e se refere ao ano de 2009. Originalmente o dado é levantado por meio da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE (PNAD 2009). 

A análise comparativa deste indicador entre os estados brasileiros emite sinais sobre o grau de 

penetração da internet nos estados. 
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De acordo com o Manual de Lisboa, para efeitos de orientação das políticas públicas voltadas 

para a Sociedade da Informação, o acesso à internet pode ser considerado de elevada 

prioridade, frente à disseminação da telefonia móvel e computador (média prioridade), e 

telefonia fixa (baixa prioridade). 

A grandeza do número de domicílios com acesso à internet – ou seja a presença da rede nos 

domicílios - tende a potencializar a inserção favorável de países e regiões na SIC. A presença 

da internet no domicílio indica que pelo menos um morador utiliza esta tecnologia. 

A freqüência de uso e a qualidade do acesso não são captadas por este indicador, mas, em 

alguma medida, são aspectos retratados pelo indicador “Usuários de Internet”, no primeiro 

caso, e “Usuários com Acesso à Banda Larga Fixa” e “Usuários de Internet com Acesso a 

Velocidade Acima de 34 Mbps”, no segundo caso, conforme será visto adiante. 

5) Usuários de Internet 

Corresponde ao percentual do número de indivíduos que alegaram ter acessado a internet nos 

últimos três (3) meses em relação ao total de indivíduos que alegaram acessar a internet. 

Dessa forma, foi incluído um indicador que retrata a freqüência de acesso, demonstrando 

quantos são realmente aqueles que “usam” a internet, considerando que usa “efetivamente” 

aquele que conectou-se à pelo menos 3 meses. 

A fonte destes dados é o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC.br), e se refere ao ano de 2010.  

É importante ressaltar que o CETIC.br disponibiliza este indicador em seu site considerando-

se o nível de desagregação em regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul). Tendo em vista que, por seu objetivo, o estudo que ora desenvolvemos requer a 

desagregação segundo os estados da federação, a informação relativa ao indicador Usuários 

de Internet foi extraída dos microdados do CETIC.br, gentilmente cedidos à FJP. 

Vale mencionar que o indicador Usuários de Internet possibilita medir o uso da tecnologia em 

rede, aspecto este que o indicador Domicílios com Acesso à Internet não é capaz de captar. 

Ambos são importantes para conhecer esta realidade para estados brasileiros no contexto de 

falta de estudos sobre esta realidade. 

No que se refere à qualidade do acesso à internet, são considerados no IISIC-E três 

indicadores relativos à velocidade do acesso (Municípios Atendidos por Banda Larga Fixa, 
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Usuários com Acesso à Banda Larga Fixa e Usuários de Internet com Acesso a Velocidade 

acima de 34 Mpbs). 

6) Municípios Atendidos por Banda Larga Fixa  

Corresponde ao percentual do número de municípios que dispõe da tecnologia de Banda 

Larga Fixa em relação ao número total de municípios.  

São duas as fontes dos dados utilizadas na construção deste indicador: a Teleco Inteligência 

em Telecomunicações – para o número de municípios cobertos por banda larga – e o IBGE, 

para o número de municípios.  

Os dados produzidos pela Teleco e disponibilizados em seu site possuem periodicidade 

trimestral e no caso deste indicador, utilizou-se dados relativos ao quarto trimestre de 2010. 

Quanto ao dado sobre o número de municípios, foi extraído do Censo IBGE 2010. 

 Conforme mencionado anteriormente, este indicador emite sinais sobre a disseminação de 

tecnologia (entre os municípios da UF) que tende a ampliar a qualidade do acesso, apontando 

para eventuais diferenças existentes entre os estados brasileiros quanto à disseminação do uso 

da banda larga entre os municípios do estado. Ou seja, ele retrata a possibilidade da população 

utilizar uma internet de melhor qualidade. O crescimento do número de municípios da UF 

atendidos pela tecnologia da banda larga pode potencializar uma inserção favorável do estado 

na SIC. Assim, este indicador sinaliza a desigualdade digital em termos de qualidade do 

acesso à rede mundial. 

7) Usuários com Acesso à Banda Larga Fixa 

Corresponde ao percentual do número de habitantes atendidos por banda larga fixa e o 

número total de habitantes.  

O indicador foi extraído do site na Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), e se 

refere ao ano de 2010.  

Ao retratar a proporção da população da UF atendida por banda larga, este indicador também 

sinaliza para a qualidade da tecnologia utilizada pela população do estado. O indicador retrata 

a proporção da população atendida por banda larga em relação à população da UF, assim 

demonstrará o uso da tecnologia que é disponível na UF. Assim, será possível tanto perceber 

o grau de disseminação da tecnologia nas UFs como o uso desta. 

Dessa forma, no que diz respeito à tecnologia da banda larga, os indicadores Municípios com 

Acesso à Banda Larga e Usuários com Acesso à Banda Larga retratam, respectivamente, a 
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difusão de uma moderna tecnologia entre os municípios de cada estado, e o seu uso pela 

população de cada estado. 

A análise dos dois últimos dois indicadores poderá verificar problemas em relação à 

disponibilização desta tecnologia e em relação ao uso. Estes são dois problemas distintos que 

demandam políticas públicas diferentes, ambos são cruciais para o desenvolvimento da SIC 

nos estados brasileiros. 

8) Usuários de Internet com Acesso a Velocidade acima de 34 Mbps  

Corresponde ao percentual do número de pessoas que possuem acesso a uma velocidade 

acima de 34 Mbps em relação à população total. 

A fonte dos dados é a ANATEL (que também foi fonte do indicador anterior), e considerou-se 

que a velocidade acima de 34 Mbps corresponderia a uma tecnologia de alta qualidade de 

acesso. 

O Manual de Lisboa recomenda que, na medida do possível, sejam incorporados ao painel de 

medidas voltadas para a infraestrutura, acesso e uso das tecnologias da informação e das 

comunicações, indicadores capazes de retratar países e regiões que utilizam a internet com 

maior qualidade tecnológica, o tende a influenciar a inserção na SIC. 

 

4.1.2 Prioridade Governamental e Governo Eletrônico 

 

Sob a perspectiva desta dissertação, a relação existente entre as condições de inserção dos 

estados na SIC e o Governo é analisada a partir de dois vetores principais, representados no 

IISIC pela prioridade governamental e pelo governo eletrônico. De modo geral, a prioridade 

governamental procura retratar os esforços do governo estadual em termos de investimento 

público voltado para a promoção do desenvolvimento e consolidação da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento nos estados. A utilização das novas tecnologias da informação 

e da comunicação no governo, por seu turno, pode ser entendida, em termos amplos, como 

Governo Eletrônico. 

No que diz respeito à prioridade governamental, o atual momento de transformações 

vivenciado pelas sociedades e aqui denominado Sociedade da Informação e do 

Conhecimento, tem incentivado os governos dos países a desenvolverem políticas públicas de 

acesso aos eventuais benefícios (tanto sociais quanto produtivos) provenientes do uso das 
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novas tecnologias. A constatação de que as novas tecnologias se constituem mecanismos que 

influenciam a participação dos países na economia globalizada tem resultado em crescente 

preocupação com a formulação e implementação de políticas públicas como meio para 

desenvolver e consolidar a Sociedade da Informação nos países (CEPAL, 2009, p.301). 

Conforme se apreende de FJP (2010), na esfera da política científica e tecnológica, a 

intervenção do poder público – seja por meio da oferta de financiamento de programas e 

projetos específicos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), ou pela via da aplicação de 

recursos para apoiar as atividades científicas e tecnológicas – justifica-se por várias razões, 

dentre as quais se destacam: afirmação da soberania nacional e domínio tecnológico de 

setores estratégicos; constituição de uma comunidade científica nacional e de um macro-

ambiente favorável; estímulo ao crescimento socioeconômico, por meio das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento; e estímulo ao esforço de pesquisa de empresas pouco propensas 

ou com poucas condições de inovar (FJP, 2009; RICYT, 2009). 

No que diz respeito ao governo eletrônico, as tecnologias da informação e das comunicações 

exercem papel importante na informatização das atividades internas aumentando a agilidade; 

no processamento de dados e informações importantes para a gestão e planejamento do 

estado; nas informações e serviços disponibilizados aos cidadãos, reduzindo o custo; além da 

possibilidade de interação do governo com o cidadão, conforme ilustrado na Figura 6. 

 
Figura 6: Governo Eletrônico: A Utilização de Tecnologias da Informação e das 

Comunicações e seus Efeitos para o Governo 
Fonte: Elaboração própria 
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As novas tecnologias funcionam como aparato para a administração pública, podendo ser 

ferramentas para melhorar a eficiência das atividades do governo, assim como instrumento 

para auxiliar a interação com o cidadão. Em relação às atividades do governo, as novas 

tecnologias podem ajudar no planejamento, monitoramento e execução de políticas públicas. 

Elas também podem auxiliar com a prestação eletrônica de serviços e informações. Ademais 

as tecnologias podem subsidiar a relação entre o governo e a sociedade com a possibilidade de 

interação entre Estado e cidadãos. 

A implementação das TIC na esfera pública possui três tipos de prioridades:  
a) suporte à atividade governamental;  
b) suporte à interação com os cidadãos 
c) a implementação de mudanças organizacionais com o fim de modificar o papel da 
administração pública no plano econômico e social. (RICYT, 2009, p. 13) 
 

No caso específico do IISIC-E, os indicadores que compõe a dimensão Prioridade 

Governamental e Governo Eletrônico buscam captar aspectos associados a dois pontos 

relevantes para a o desenvolvimento da SIC: (a) o investimento público realizado pelos 

governos estaduais na área de ciência e tecnologia, e nos segmentos de tecnologia da 

informação e formação de servidores públicos, segmentos considerados como “em sinergia” 

com a SIC, conforme se apreende de RICYT (2009). A alocação de recursos públicos nestas 

áreas aponta o grau de priorização destes setores para os estados brasileiros; (b) o governo 

eletrônico, que retrata a utilização das tecnologias pelo governo na sua interação com 

cidadãos e empresas. Estes aspectos são ilustrados na Figura 7. 

 
Figura 7: Indicadores da Dimensão Prioridade Governamental e Governo Eletrônico do  

IISIC-E 
Fonte: Elaboração própria 
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Segundo o Manual de Lisboa (RICYT, 2009), outra forma de segregar os indicadores desta 

dimensão é dividi-los entre aqueles relacionados à oferta do estado e à procura dos cidadãos e 

empresas por informações e serviços públicos. 

No caso do IISIC-E, os indicadores relacionados aos gastos administrativos do governo 

estadual com tecnologia da informação e com a formação de servidores públicos procuram, 

por sua vez, ilustrar o uso das novas tecnologias e a preocupação com a formação de recursos 

humanos de qualidade para atuação no setor público. 

Os indicadores que compõem a dimensão prioridade governamental e governo eletrônico 

podem ser divididos em duas esferas, uma relacionada a transparecer o investimento público 

nas áreas relacionadas à SIC, que demonstram o grau de priorização destes setores para os 

estados brasileiros. A segunda esfera é relacionada ao governo eletrônico e retrata a utilização 

das tecnologias pelo governo na interação com os cidadãos.  

Na esfera da priorização dos setores TIC pelos governos o grau de compromisso das 

autoridades governamentais com a transição rumo à Sociedade da Informação e do 

Conhecimento condiciona a realidade dos estados. As informações obtidas nesta esfera 

relatam o lado da oferta do estado. 

Segundo o Manual de Lisboa (RICYT, 2009) os indicadores necessários para retratar o 

acesso, utilização e formação em TIC na administração pública devem sinalizar quanto um 

governo está empenhado no seu papel de impulsionar a implementação das TIC na construção 

de um melhor governo. 

A análise do nível de investimento público relacionado à SIC proporciona subsídios para a 

comparabilidade dos esforços dos estados em relação ao auxílio com vista a melhores 

condições de inserção na SIC para sua região. Dessa forma, o gasto da administração com 

Ciência e Tecnologia, assim como o gasto da administração com tecnologia da informação e 

com a formação de servidores compilam duas informações relevantes para análise da 

prioridade governamental rumo à SIC. 

Os indicadores relacionados a estas informações possibilitam comparar os diferentes 

investimentos realizados pelos governos das UFs que impactam na eficiência do setor 

governamental. 

Por outro lado, o governo eletrônico, ou a utilização das TIC pelo governo, cria canais para 

estreitar a relação governo/sociedade com a possibilidade de disponibilizar nos sites 

informações e até serviços. O IISIC-E possui indicadores que retratam as 
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informações/serviços disponibilizados pelos governos estaduais para cidadãos e para 

empresas. Estes indicadores refletem também o lado da oferta, ou seja, o que o governo 

disponibiliza nos sites do governo para busca de informações ou interação com cidadãos e 

empresas. 

Na esfera de governo eletrônico, outros três indicadores foram alocados, estes últimos são 

relacionados às informações que refletem a demanda por governo eletrônico. 

O Quadro 6 disponibiliza os indicadores, a especificação dos dados estatísticos, a unidade, o 

ano e a fonte dos sete (7) indicadores que compõem a dimensão Prioridade Governamental e 

Governo Eletrônico. 

Quadro 6: Informações sobre os Indicadores da Dimensão Prioridade Governamental e 
Governo Eletrônico do IISIC-E 

Indicador Especificação Unidade Ano Fonte 

Prioridade do Governo Estadual 
com Ciência & Tecnologia 

Proporção do gasto em Ciência & 
Tecnologia nos estados em relação 

à receita da UF 
% 2009 

STN/ Base 
de dados 
Finbra 

Prioridade do Governo Estadual 
com TI e Formação de 

Servidores Públicos 

Proporção do gasto da 
administração da UF com 

tecnologia da informação e com a 
formação de servidores em relação 

ao gasto total do estado. 

% 2009 
STN/ Base 
de dados 
Finbra 

Informações e Serviços 
Disponíveis para Cidadãos no 

Site do Governo Estadual 

Percentual de informações e 
serviços disponíveis para cidadãos 
pelos sites dos governos das UFs 

em relação ao total disponível 
pelas UFs no Brasil 

% 2011 FJP 

Informações e Serviços 
Disponíveis para Empresas no 

Site do Governo Estadual 

Percentual de informações e 
serviços disponíveis para as 

empresas pelos sites dos governos 
das UFs em relação ao total 

disponível pelas UFs no Brasil 

% 2011 FJP 

Usuários de e-Gov 

Proporção de indivíduos que 
utilizaram e-gov nos últimos 12 
meses em relação aos indivíduos 

que utilizaram e-gov 

% 2010 CETIC 

Empresas que usam Internet 
para Consultas e Buscas de 

Informações de e-Gov 

Proporção de empresas usando a 
internet para consultas e buscas de 
informações de governo eletrônico 

em relação ao total de empresas 
que usam internet 

% 2010 CETIC 

Empresas que usam a Internet 
para Interagir com Órgãos 

Públicos 

Proporção de empresas usando a 
internet para interagir com órgãos 

públicos em relação ao total de 
empresas que usam internet 

% 2010 CETIC 

Fonte: Elaboração própria 
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Nota-se a ausência de indicadores que retratariam a utilização do governo eletrônico no 

suporte às atividades governamentais pela falta de dados disponíveis com a periodicidade e o 

nível de desagregação necessário. 

1) Prioridade do Governo Estadual com Ciência & Tecnologia (C&T) 

Corresponde ao percentual do gasto do estado com a função (área) ciência e tecnologia em 

relação à receita total obtida pelo estado. 

Os dados utilizados são relativos ao ano 2009 e são disponibilizados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), por meio da base de dados denominada Finbra – relatório dos dados 

e informações de finanças públicas (receitas e despesas) das unidades da federação e dos 

municípios brasileiros. 

O indicador proporciona subsídios para comparar os esforços realizados pelos estados no 

sentido de ampliar o desenvolvimento científico e tecnológico requerido para uma inserção 

favorável na SIC. 

2) Prioridade do Governo Estadual com Tecnologia da Informação e Formação de Servidores 

Públicos 

Corresponde à soma do gasto de administração do estado com as sub-funções tecnologia da 

informação e formação de servidores públicos divido pelo gasto total do estado. 

Os dados utilizados são relativos ao ano 2009 e são disponibilizados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), por meio da base de dados denominada Finbra – relatório dos dados 

e informações de finanças públicas (receitas e despesas) das unidades da federação e dos 

municípios brasileiros. 

Segundo o Manual de Lisboa 2009, os indicadores necessários para retratar o acesso, a 

utilização e a formação de recursos humanos em TIC na administração pública devem 

sinalizar quanto um governo está empenhado no seu papel de impulsionar a implementação 

das TIC na construção de um melhor governo.  

O indicador Prioridade do Governo Estadual com Tecnologia da Informação e Formação de 

Servidores Públicos procura dimensionar qual é a proporção do gasto da administração 

estadual direcionado para despesas com tecnologias e com a formação de recursos humanos, 

modalidades de gastos que guardam relação com a busca de maior agilidade e eficiência na 

administração pública. Ou seja, este percentual sinaliza o quanto o governo do estado 

encontra-se empenhado em impulsionar o uso das tecnologias da informação e de recursos 
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humanos qualificados para a melhoria dos serviços e produtos prestados pela administração 

do estado. Assim, o indicador emite sinais sobre qual é a importância que as novas 

tecnologias e a formação de recursos humanos assumem no contexto da aplicação total de 

recursos públicos estaduais. 

Para a construção do IISIC-E o indicador Informações e Serviços Disponíveis para Cidadãos 

no Site do Governo Estadual Informações e o indicador Informações e Serviços Disponíveis 

para Empresas no Site do Governo Estadual, emitem sinais sobre as condições de oferta de 

informações e serviços no site do governo estadual. Já os indicadores Usuários de Governo 

Eletrônico, Empresas que usam a Internet pra Interagir com Órgãos Públicos e Empresas que 

usam Internet para Consultas e Buscas de Informações de Governo Eletrônico, procuram 

dimensionar aspectos relevantes da demanda por informações e serviços de governo 

eletrônico, pelos cidadãos e empresas. 

3) Informações e Serviços Disponíveis para Cidadãos no Site do Governo Estadual 

Corresponde a relação percentual entre a quantidade de informações e serviços disponíveis 

para os cidadãos no site oficial do governo do estado e o somatório da quantidade de 

informações e serviços disponíveis para os cidadãos no site oficial dos estados. 

A construção deste indicador baseou-se nos dados gerados no âmbito de levantamento 

especificamente voltado para essa finalidade, elaborado por pesquisadores que integram a 

Equipe Técnica do Projeto, e corresponde ao ano de 2011. Ele busca refletir o lado da oferta 

de informações e serviços, ou seja, o que o governo do estado disponibiliza em seu site oficial 

para a busca de informações ou interação com cidadãos. 

O levantamento analisou links do Estado no que diz respeito à presença de informações e de 

serviços para dois públicos-alvo distintos: cidadãos e empresas. A diferenciação entre 

disponibilização de informação e de serviços de informação é retratada da seguinte forma:  

Considera-se consulta de informações o link que apenas oferta conteúdo, sem a 
necessidade de o internauta interagir ativamente e de o Governo mover sua máquina 
para atender à solicitação do primeiro. Já interação de serviços é todo link que se 
caracteriza por estabelecer relação na qual o internauta insere dados, alimentando o 
sistema, provocando a Administração (Governo) a mover sua máquina. A efetivação 
do serviço deve ocorrer quando há execução de trabalho ou desempenho de funções 
ordenadas por outrem, prevendo ação útil aos interesses de alguém (Documento 
Interno do Levantamento, 2011) 

 

A diferenciação do público alvo envolvendo dois atores (cidadãos e empresas), realizada no 

âmbito do levantamento específico é uma tendência que se observa na mensuração de e-
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governo realizada por organismo como a União Européia/Eurostat e CEPAL (OCDE, 2007; 

LUGONES, 2002, RICYT, 2009). 

Os procedimentos metodológicos relativos ao levantamento realizado pelos pesquisadores da 

Equipe de Projeto da FJP possuem as seguintes características: 

(...) a variável “público-alvo”, que pode ter os atributos: Cidadãos; 
Cidadãos+Empresas/investidores; Cidadãos+Governo; Empresas/investidores; 
Empresas/investidores+Governo; Cidadãos+Governo+Empresas/investidores; 
Governo. (Documento Interno do Levantamento, 2011) 

(...) Muitas das vezes, esse exercício conduz à conclusão de que a 
informação/serviço não possui público específico, podendo ser, em última medida, 
de utilidade ou do interesse de cidadãos, empresas/investidores e do próprio 
Governo. Nesses casos, ou seja, quando o interesse é apenas genericamente 
indistinto, convencionou-se a registrar o atributo “Cidadãos” como resposta a essa 
variável. Isso porque os cidadãos, consoante Constituição da República, é que são os 
destinatários precípuos das normas e das ações estatais. (Documento Interno do 
Levantamento, 2011) 

Restringiu-se às empresas/investidores e ao Governo apenas as informações e 
serviços clara e especificamente a eles destinados, em franca exclusão dos cidadãos. 
Mesmo assim, houve casos em que o citado exercício de abstração concluiu que 
dados links eram, efetivamente, destinados a todos os públicos, merecendo então o 
atributo “Cidadãos+Governo+Empresas/investidores”. (Documento Interno do 
Levantamento, 2011) 

 

Os dados assim levantados permitem identificar interessantes aspectos relativos aos sites 

oficiais das unidades da federação, o que, conforme o Manual de Lisboa 2009, possibilita 

inferências sobre a interação entre o governo, os cidadãos e as empresas, o que pode ampliar a 

cidadania, de modo geral.  

Portanto, ainda no que diz respeito a este indicador, vale lembrar que o governo eletrônico, ou 

a utilização das TIC pelo governo, cria canais para estreitar a relação governo/sociedade, com 

a possibilidade de disponibilizar nos sites informações e até serviços.  

4) Informações e Serviços Disponíveis para Empresas no Site do Governo Estadual 

Corresponde a relação percentual entre a quantidade de informações e serviços disponíveis 

para as empresas no site oficial do governo do estado e o somatório da quantidade de 

informações e serviços disponíveis para as empresas no site oficial dos estados. 

A exemplo do indicador anterior, e seguindo procedimentos metodológicos semelhantes 

àqueles realizados para a obtenção do indicador Informações e Serviços Disponíveis para 

Cidadãos no Site do Governo Estadual, o desenvolvimento do indicador Informações e 

Serviços Disponíveis para Empresas no Site do Governo Estadual baseou-se, também, nos 

dados gerados no âmbito de levantamento especificamente voltado para essa finalidade, 
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elaborado por pesquisadores que integram a Equipe Técnica do Projeto, e corresponde ao ano 

de 2011. Ele busca refletir o lado da oferta de informações e serviços, ou seja, o que o 

governo do estado disponibiliza em seu site oficial para a busca de informações ou interação 

com as empresas. 

Segundo o Manual de Lisboa 2009 o governo eletrônico é parte da transição para a Sociedade 

da Informação e o esforço do governo em disponibilizar informações e serviços para empresas 

utilizando-se das novas tecnologias pode elevar a competitividade e rentabilidade das 

empresas locais. 

O lado da demanda por informações e serviços por meio de mecanismos de governo 

eletrônico é retratado nos três (3) indicadores seguintes, que também compõem a Dimensão 

Prioridade Governamental e Governo Eletrônico do IISIC-E. 

5) Usuários de Governo Eletrônico 

Corresponde a relação percentual entre o número de indivíduos que declararam utilizar 

governo eletrônico nos últimos 12 meses e o total de indivíduos que utilizaram governo 

eletrônico. 

Os dados do indicador, disponibilizados pelo CETIC.br,  referem-se ao ano de 2010, foram 

extraídos dos microdados da Pesquisa TIC Domicílios e TIC Empresas, produzida anualmente 

pelo CETIC.br . A FJP e o CETIC.br estão providenciando acordo técnico e científico para 

acesso aos  microdados da pesquisa TIC Domicílios e Empresas. 

Ele busca retratar a demanda dos cidadãos por informações e serviços prestados pela 

administração pública, ou seja, sinalizam a interação do cidadão com o setor público. 

6) Empresas que usam Internet para Consultas e Buscas de Informações de Governo 

Eletrônico 

Corresponde ao percentual do número de empresas que alegaram consultar e buscar 

informações de governo eletrônico na internet em relação ao número total de empresas que 

utilizam a Internet. 

Assim como o anterior – Usuários de Governo Eletrônico – este indicador também é 

disponibilizado pelo CETIC.br,  se refere ao ano de 2010, extraído dos microdados da 

Pesquisa TIC Domicílios e TIC Empresas, produzida anualmente pelo CETIC.br. 

Em seu levantamento, o CETIC.br distingue a atividades desenvolvidas na internet com as 

autoridades públicas em “obter informações sobre organizações do governo” e “interagir com 
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organizações governamentais” (como, por exemplo, fazer pedido e baixar formulários, 

preencher e enviar formulários on-line, pagar taxas e impostos governamentais). No caso do 

indicador aqui utilizado, a informação diz respeito às consultas e busca de informações.  

O Manual de Lisboa 2009 enfatiza a necessidade de se diferenciar o uso do governo 

eletrônico, ou seja, para que a internet está sendo utilizada. A partir deste dado é possível 

notar a evolução de uma região rumo à Sociedade do Conhecimento, visto que a 

disponibilização de informações e serviços públicos on line são condições para se inserir nesta 

sociedade. Quanto maior o número pessoas que buscam informações públicas disponíveis na 

internet, maior o acesso desta região e maior a pressão para que as informações sejam 

disponibilizadas pela administração pública via TIC. 

A OSILAC chama a atenção para a importância dos indicadores relacionados à forma de 

utilização do governo eletrônico por cidadãos e empresas, e de modo geral, os indicadores 

Usuários de Governo Eletrônico e Empresas que usam Internet para Consultas e Buscas de 

Informações de Governo Eletrônico, buscam retratar estes aspectos.  

7) Empresas que usam a Internet para Interagir com Órgãos Públicos 

Corresponde a relação percentual entre o número de empresas que declararam usar a internet 

com a finalidade de interagir com órgãos públicos e o número total de empresas que usam a 

internet. 

Assim como os dois anteriores – Usuários de Governo Eletrônico e Empresas que usam 

Internet para Consultas e Buscas de Informações de Governo Eletrônico – este indicador 

também é disponibilizado pelo CETIC.br. Refere-se ao ano de 2010, e foi extraído dos 

microdados da Pesquisa TIC Domicílios e TIC Empresas, produzida anualmente pelo 

CETIC.br. 

Este é também um indicador de demanda e se faz referência à procura das empresas em busca 

de serviços públicos via internet. 

Conforme mencionado já mencionado, o levantamento do CETIC.br distingue a atividades 

desenvolvidas na internet com as autoridades públicas em “obter informações sobre 

organizações do governo” e “interagir com organizações governamentais” (como, por 

exemplo, fazer pedido e baixar formulários, preencher e enviar formulários on-line, pagar 

taxas e impostos governamentais). No caso do indicador aqui utilizado, a informação diz 

respeito às empresas que interagem com órgãos públicos. 
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4.1.3 Base Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos para 

Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 

A educação é reconhecidamente, um dos pilares da sociedade ora em configuração conforme 

se apreende, dentre outros, do Manual de Lisboa 2009. A educação é uma  

[...] moldura dentro da qual o resto dos agentes e atores sociais tentam aproveitar, da 
forma mais proveitosa e mais simples possível, as ferramentas para criar e gerir 
informação, assim como a crescente oferta de bens e serviços intensivos em 
conhecimento.(RICYT, 2009, p.7) 

 

A base educacional, as habilidades e competências e a existência de recursos humanos 

qualificados para atuar na sociedade que ora se configura podem ser considerados fatores que 

influenciam significamente eventuais benefícios proporcionados pelas novas tecnologias da 

informação e das comunicações. 

Assim, a Dimensão Base Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos 

compatíveis com os requisitos do momento de transformações tecnológicas e 

socioeconômicas pelo qual passam as sociedades contemporâneas pode ser considerado uma 

dimensão ativa para a consolidação de uma efetiva Sociedade da Informação e do 

Conhecimento. 

A estratégia desenvolvida para a inclusão da América Latina na SIC traçada pelo plano 

denominado eLAC 2010 (Plano para Inclusão da América Latina na Sociedade da Informação 

e do Conhecimento) possui cinco temas centrais, sendo que a educação e a formação de 

recursos humanos posiciona-se como tema fundamental deste plano. 

Na proposta de indicadores formulada no Manual de Lisboa 2009 figuram como indicadores 

relacionados a esta dimensão: investimentos na formação educacional da população, 

desenvolvimento de competências em novas tecnologias, infraestrutura da escola, e aplicações 

das novas tecnologias dentro e fora da sala de aula.  

Conforme enfatizado por Rocha (2003, p.104), 

A existência de uma massa crítica que detenha os conhecimentos e as habilidades 
cognitivas necessárias à manutenção do fluxo de inovações é condição indispensável 
ao sucesso inovador de um país e ou região. O desenvolvimento socioeconômico 
deve basear-se, cada vez mais, na mobilização do capital de conhecimentos 
científicos e técnicos. 
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A contribuição da ciência para a tecnologia e a forte interação que deve existir entre ambas – 

características associadas à nova sociedade – requer principalmente, a transferência de 

conhecimento tácito, na pessoa de pesquisadores e de sua capacidade de resolver problemas 

por intermédio de redes formais e informais em que atuam. Este requisito vai além da 

transferência de informação codificada, de mais fácil disseminação. 

No âmbito dos estados brasileiros, os dados e informações estatísticas disponíveis, de 

periodicidade anual, acabaram por reduzir o escopo dos indicadores do IISIC-E que compõem 

a Dimensão Base Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos, se 

comparados ao conjunto de indicadores sugerido no Manual de Lisboa 2009. 

No caso do IISIC-E, os indicadores selecionados para representar a Dimensão Base 

Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos procuram retratar, em 

termos gerais: a base educacional da população jovem (Estudantes que Freqüentam 

Estabelecimento de Ensino) e a qualidade da educação da população adulta, e que portanto, já 

estaria inserida no mercado de trabalho (Anos de Estudo), a disponibilidade de estudantes 

jovens habilitados a entrar no mercado de trabalho e a qualidade de ensino destes jovens - 

Estudantes Jovens no Ensino Superior e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) do Ensino Médio -, a disponibilidade de recursos humanos qualificados para atuar no 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, CT&I (Pesquisadores com Elevada 

Qualificação), e Incentivo à Formação Continuada. 

A Dimensão Base Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos é 

representada no IISIC-E por sete (7) indicadores, detalhados a seguir (Figura 8). 

 

Figura 8: Indicadores da Dimensão Base Educacional, Habilidades e Disponibilidade de 
Recursos Humanos do IISIC-E 

Fonte: Elaboração própria 
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1) Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, IDEB  

Corresponde ao resultado da combinação de dois indicadores: (a) pontuação média dos 

estudantes em exames padronizados ao final de determinada etapa (no caso do indicador 

usado para efeitos do IISIC-E, é o 3º ano do ensino médio); e (b) taxa média de aprovação dos 

estudantes do 3º ano do ensino médio. 

O IDEB – Ensino Médio é produzido pelo Instituto de Pesquisa Aníbal Teixeira (INEP),  

órgão oficial vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelos dados, estatísticas, 

pesquisas e estudos na área educacional no Brasil. O Índice foi extraído da publicação Síntese 

de Indicadores Sociais 2010, do IBGE e se refere a 2009.  

O IDEB é calculado a partir da associação de dois conceitos de grande importância para a 

qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Segundo o 

INEP, o IDEB é obtido por meio de dados sobre aprovação escolar (disponibilizado no Censo 

Escolar do Ministério da Educação), e sobre médias de desempenho nas avaliações relativas 

ao Sistema de Avaliação do Ensino Básico, SAEB (no âmbito das unidades da federação e do 

País), e à Prova Brasil (no âmbito dos municípios). 

O IDEB é o resultado da combinação de dois outros indicadores: a) pontuação 
média dos estudantes em exames padronizados ao final de determinada etapa do 
ensino fundamental (4ª e 8ª séries) e 3º ano do ensino médio; e b) taxa média de 
aprovação dos estudantes da correspondente etapa de ensino. (FERNANDES, 2007, 
p.16) 
 

Dessa forma, o valor do IDEB depende das notas dos alunos nos exames padronizados 

(quanto maior as notas, maior o Índice), e da taxa de reprovação (quanto maior a repetência, 

menor o IDEB).  

Ao retratar aspectos associados ao rendimento e reprovação dos alunos do 3º ano, o IDEB-

Ensino Fundamental usado na composição do IISIC-E, pode ser interpretado como um 

indicador da qualidade do ensino da população jovem habilitada a entrar no mercado de 

trabalho. Valores mais elevados registrados para o IDEB - Ensino Fundamental sinalizariam, 

então, maior qualidade de ensino dos alunos aptos a integrar a força de trabalho, fatos que 

influencia ativamente a inserção na SIC.      

2) Estudantes que Freqüentam Estabelecimento de Ensino 

Corresponde ao percentual do número de pessoas de 18 a 24 anos que freqüenta 

estabelecimento de ensino em relação ao número total de pessoas desta faixa. 

http://portalideb.inep.gov.br/web/guest/basica-censo�
http://portalideb.inep.gov.br/web/guest/basica-censo�
http://portalideb.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil�
http://portalideb.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil�
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O dado foi extraído da publicação Síntese de Indicadores Sociais 2010, do IBGE,  

originalmente produzido pela PNAD,  e se refere ao ano de 2009.  

Quanto maior o valor do indicador, maior o número de pessoas de 18 a 24 anos que freqüenta 

estabelecimento de ensino, independentemente no nível de ensino.  

A partir deste indicador é possível perceber distinções entre os estados brasileiros no que diz 

respeito à população jovem que freqüenta estabelecimento de ensino, independente do nível 

de ensino. 

3) Estudantes Jovens no Ensino Superior  

Corresponde ao percentual do número de pessoas com idade de 18 a 24 anos que está 

cursando ensino superior em relação ao número total de pessoas nesta faixa etária.  

O dado foi extraído da publicação Síntese de Indicadores Sociais 2010, do IBGE, 

originalmente produzido pela PNAD, e se refere ao ano de 2009.  

O valor do indicador retrata o percentual da população jovem que consegue alcançar nível de 

instrução compatível com sua idade. Assim, quanto maior o valor deste indicador, maior o 

número de jovens que estão cursando ensino superior na idade que se espera, ou seja, logo 

após o ensino médio. 

De acordo com Rocha (2003, p.106),  

(...) De modo geral, os grandes setores de execução das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento são: estado, empresas, universidades e instituições de ensino 
superior. (...) No caso dos países de sistema nacional de inovação maduro, uma 
grande parte dos pesquisadores, cientistas, engenheiros e pessoal qualificado em 
geral encontra-se engajada com a pesquisa industrial realizada pelas empresas. Já no 
caso dos países em desenvolvimento, as universidades abrigam o maior contingente 
de pessoal qualificado, e o Estado executa a maior parte dos programas e projetos de 
pesquisa. 
 

Dessa forma, no Brasil, o número de jovens no ensino superior tende a influenciar as 

inovações tecnológicas produzidas visto que as pesquisas inovadoras se concentram nas 

universidades.  

4) Anos de Estudo 

Corresponde ao número médio de anos de estudo da população de 25 anos ou mais de idade. 

O dado foi extraído da publicação Síntese de Indicadores Sociais 2010, do IBGE, 

originalmente produzido pela PNAD, e se refere ao ano de 2009.  
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A média de anos de estudo da população adulta sinaliza o nível de instrução da população 

inserida no mercado de trabalho. A educação influencia diretamente na capacidade de a 

população se beneficiar de eventuais benefícios proporcionados pelo uso das tecnologias da 

informação e das comunicações, e, portanto, de se inserir favoravelmente na Sociedade da 

Informação e do Conhecimento. 

A educação é condição necessária para a existência de massa crítica e de habilidades, 

elementos essenciais à consolidação da Sociedade da Informação e do Conhecimento. Assim, 

quanto maior o valor do indicador, melhor a condição do estado na inserção na SIC. Quanto 

maior o valor deste indicador, mais favorável tende a ser a condição de inserção na SIC.  

5) Incentivo à Formação Continuada 

Corresponde ao número de bolsas de estudo concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) por grupo de cem mil (100.000) habitantes.  

As bolsas concedidas pela CAPES e pelo CNPq se referem a cursos de mestrado, doutorado, 

pós-doutorado e programa de Pós-Graduação da Marinha do Brasil (PNV’s). 

Os dados para compilação deste indicador são extraídos da Base de Dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (GEOCAPES) - bolsas concedidas - e do 

Censo Demográfico 2010, do IBGE - número de habitantes - e se referem ao ano 2010.  

Este indicador sinaliza o incentivo do Governo Federal à formação continuada. O incentivo à 

formação continuada por meio da concessão de bolsa de estudos de pós-graduação tende a 

influenciar o grau de diferença existente entre os estados brasileiros no que diz respeito ao 

apoio de instituições federais à formação continuada em cada unidade da federação. Tendo 

em vista a forte relação existente entre a disponibilidade relativa de pesquisadores (número de 

pesquisadores por habitante) e capacidade de inovação tecnológica de países e regiões – 

conforme apontado, dentre outros, por Rocha (2003), o indicador Concessão de Bolsas de 

Estudo de Pós-Graduação emite sinais, também, sobre a capacidade inovadora dos estados.  

6) Acessos ao Portal de Periódicos da CAPES 

Corresponde ao número de acessos ao portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pó grupo de cem mil (100.000) 

habitantes. 
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Os dados para compilação do indicador são extraídos da base de dados GEOCAPES (número 

de acessos) e do Censo Demográfico 2010, do IBGE (número de habitantes), e se referem ao 

ano 2010.  

De modo geral, o portal é utilizado para consultas e pesquisas de documentos eletrônicos 

disponibilizados gratuitamente por instituição do Governo Federal. Há alguns anos, este 

acesso era possível apenas dentro das Universidades Federais, mas, atualmente pode ser 

realizado de qualquer local pelo público de interesse (professores, estudantes de programas de 

doutorado, mestrado, graduação, etc).  

O indicador emite sinais sobre a utilização das tecnologias da informação e das comunicações 

na educação superior. Retrata também, e de alguma forma, o nível de conectividade dos 

estudantes (principalmente do ensino superior e pós-graduação), por meio eletrônico voltado 

para o apoio às atividades de pesquisa e ampliação de conhecimentos. 

7) Pesquisadores com Elevada Qualificação 

Corresponde ao número de doutores por grupo de cem mil (100.000) habitantes. 

Os dados para compilação do indicador são extraídos da base de dados GEOCAPES (número 

de pesquisadores) e do Censo Demográfico 2010, do IBGE (número de habitantes), e se 

referem ao ano 2010. 

 Além de retratar a disponibilidade de recursos humanos de elevado nível de qualificação, o 

indicador Pesquisadores com Elevada Qualificação – assim como o indicador Acessos ao 

Portal de Periódicos da CAPES, emite sinais sobre o potencial inovador dos estados, em 

termos de inovação tecnológica. 

Segundo Rocha (2003, p.104), 

A capacidade inovadora de um país, região ou empresa está fortemente associada à 
capacidade criativa de seu corpo de cientistas e de pesquisadores, para o que 
contribuem o nível e a qualidade da produção científica e tecnológica. A inovação 
envolve uma variada gama de procedimentos; e, sobretudo no caso de países ou 
regiões que não atuam na fronteira do conhecimento científico e tecnológico, ela se 
traduz em modificações e melhorias incrementais de produtos e processos, que 
podem se dar de maneira mais formal ou informal. 

 

Portanto, diante da forte relação existente entre a disponibilidade relativa de pesquisadores 

(número de pesquisadores por habitante) e capacidade de inovação tecnológica de países e 

regiões, o indicador Pesquisadores com Elevada Qualificação emite sinais, também, sobre o 

potencial inovador do estado (ROCHA, 2003). 
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Ademais a análise do perfil educativo da população dos estados brasileiros propiciará o 

reconhecimento das diferenciações locais e das necessidades de políticas públicas. A inserção 

dos estados brasileiros na SIC depende diretamente da educação da população. Os indicadores 

da dimensão e informações relativas à eles são apresentados no Quadro 7. 

Quadro 7: Informações sobre os Indicadores da Dimensão Base Educacional, Habilidades e 
Disponibilidade de Recursos Humanos do IISIC-E 

 
Indicador Especificação Unidade Ano Fonte 

IDEB – Ensino Médio Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - Ensino Médio Nº 2009 

INEP – IBGE 
SIS 2010 

Tabela 2.25 

Jovens que freqüentam 
estabelecimento de ensino 

Proporção de pessoas de 18 a 24 
anos que freqüenta 

estabelecimento de ensino em 
relação ao total de pessoas desta 

faixa etária 

% 2009 
IBGE - SIS 

2010 
Tabela 2.4 

Jovens que cursam Ensino 
Superior 

Percentual de jovens que estão 
cursando ensino superior do total 
de estudantes de 18 a 24 anos de 

idade de cada UF 

% 2009 IBGE - SIS 
2010 

Anos de estudo 
Média de anos de estudo da 

população de 25 anos ou mais de 
idade das UFs 

Nº 2009 
IBGE - SIS 

2010 
Tabela 2.12 

Concessão de bolsas de pós-
graduação 

Número de bolsas de pós-
graduação concedidas por estado 

a cada 100000 habitantes 
Nº 2010 GEOCAPES 

IBGE 

Acesso ao portal de 
periódicos da CAPES 

Número acessos ao portal de 
periódicos da CAPES por estado 

a cada 100000 habitantes 
Nº 2010 GEOCAPES 

IBGE 

Pesquisadores com elevada 
qualificação 

Número pesquisadores doutores 
por estado a cada 100000 

habitantes 
Nº 2010 GEOCAPES 

IBGE 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.4 Condições Socioeconômicas 

 

O nível de desenvolvimento socioeconômico de determinado país ou região tende a exercer 

forte influência na sua inserção na Sociedade da Informação e do Conhecimento. Embora não 

sejam suficientes para garantir a consolidação da SIC, as condições socioeconômicas 

influenciam na capacidade dos agentes (sociedade, empresas, governo) em usufruir de 

eventuais benefícios proporcionados pelo atual momento de transformações vivenciado pelas 

sociedades contemporâneas. 

De modo geral, este estudo admite que fatores como as condições de infraestrutura, acesso e 

uso das tecnologias da informação e das comunicações, a prioridade atribuída pelo governo às 
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políticas públicas voltados para o desenvolvimento da SIC, a base educacional, as habilidades 

e competências e a disponibilidade de recursos humanos qualificados sofrem a influência e 

são influenciados pelas condições socioeconômicas reunidas pelos estados no sentido de se 

inserirem favoravelmente na SIC (FJP, 2010). A Figura 9 ilustra esta interação.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Desenvolvimento Socioeconômico e seus Efeitos na Capacidade de Inserção na 
Sociedade da Informação e da Comunicação 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim, por exemplo, a dotação de infraestrutura tecnológica adequada, capaz de possibilitar o 

acesso de qualidade e uso das novas tecnologias, é função das condições sociais e 

econômicas, como também tais condições influenciam a própria dotação de recursos 

tecnológicos, o acesso e o uso das novas tecnologias. O estabelecimento de prioridades dos 

investimentos públicos governamentais em segmentos como ciência e tecnologia e inovação, 

ao mesmo tempo depende das condições socioeconômicas reinantes como também sofre a 

influencia destas condições. Também no caso da configuração da base educacional e 

formação de recursos humanos para atuação na nova sociedade, ela simultaneamente, é 

função das condições sociais e econômicas do estado e influencia esta configuração 
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No caso do IISIC-E, a Dimensão Condições Socioeconômicas de determinada unidade da 

federação é retratada por variáveis tais como: dinamismo da capacidade econômica de 

produção, importância relativa das empresas prestadoras de serviços de informação, 

exportação de produtos intensivos em informação e conhecimento, nível de renda da 

população, relação entre rendimento de pobres e ricos esperança de vida, presença de serviço 

de esgotamento sanitário e de coleta de lixo nos domicílios, conforme ilustrado na Figura 10. 

 
 

 

Figura 10: Indicadores da Dimensão Condições Socioeconômicas do IISIC-E 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim, em termos gerais, a dimensão busca retratar não apenas as condições econômicas 

como também fatores sociais que influenciam a inserção dos estados na SIC e são por ela 

influenciados, a exemplo das condições de saúde e ambientais.       

A Dimensão Condições Socieconômicas representada no IISIC-E por sete (7) indicadores, 

detalhados a seguir. 

1) Domicílios Dotados de Serviço de Esgotamento Sanitário 

Corresponde a relação percentual entre número de domicílios urbanos permanentes que 

possuem esgotamento sanitário e o número total de domicílios urbanos permanentes. 

Fatores Econômicos Fatores Sociais 
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O indicador, originalmente produzido pela PNAD foi extraído da publicação Síntese de 

Indicadores Sociais 2010 do IBGE, e se refere ano de 2009.  

Assim, em função do dado disponível, o indicador se limita a quantificar domicílios urbanos, 

valendo lembrar que na área rural a situação de carência é reconhecidamente mais grave: 

cerca de 96% dos domicílios rurais brasileiros não eram atendidos pela coleta de esgotamento 

sanitário, em 2003 (IBGE, 2003).  

O esgotamento sanitário é uma questão de saúde pública e condição necessária para qualidade 

de vida da população. A existência de esgotamento sanitário nos domicílios foi considerada 

pelo IBGE da seguinte forma: 

Escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos moradores do domicílio particular 
permanente classificado, quanto ao tipo, em: rede coletora - quando a canalização 
das águas servidas ou dos dejetos é ligada a um sistema de coleta que os conduz para 
o desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não tenha 
estação de tratamento da matéria esgotada; outro – quando as águas servidas e os 
dejetos são esgotados para uma fossa séptica ou rudimentar, ou diretamente para 
uma vala, lago, mar ou outro escoadouro que não se enquadre nos tipos descritos 
anteriormente. (IBGE, 2010, Glossário). 
 

Países como Estados Unidos da América, Canadá e a maior parte dos países europeus já 

resolveram seus problemas da coleta, tratamento e disposição do esgoto sanitário há muitas 

décadas – em alguns países, há mais de um século. Atualmente, os investimentos que são 

feitos nesses países referem-se à ampliação ou modernização dos sistemas já implantados. 

No Brasil o almejado crescimento sustentável requer que sejam encaminhadas soluções 

definitivas para problemas estruturais que, a exemplo da carência de esgotamento, afligem 

várias parcelas da população. 

O indicador Domicílios Dotados de Serviço de Esgotamento Sanitário emite sinais sobre as 

condições de saúde da população, e quanto maior o seu valor melhor tende a ser a qualidade 

de vida da população (em função da presença deste serviço básico) influenciando 

favoravelmente a inserção na SIC.    

2) Domicílios Dotados de Serviço de Coleta de Lixo 

Corresponde a relação percentual entre o número de domicílios urbanos permanentes que 

possuem coleta de lixo e o número total de domicílios urbanos permanentes. 

Originalmente produzido pela PNAD, o indicador foi extraído da publicação Síntese de 

Indicadores Sociais 2010 do IBGE, e se refere ano de 2009.  
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Como no caso de Domicílios Dotados de Serviço de Esgotamento Sanitário, também o 

indicador Domicílios Dotados de Serviço de Coleta de Lixo se limita a quantificar os 

domicílios urbanos, e sua interpretação merece cautela. 

O indicador Domicílios Dotados de Serviço de Coleta de Lixo sinaliza aspectos associados às 

condições de saúde e ambientais, e quanto maior o seu valor, melhor tende a ser a qualidade 

de vida da população (em função da presença deste serviço básico) influenciando 

favoravelmente a inserção na SIC. 

3) Relação entre Rendimento de Pobres e Ricos 

Corresponde à proporção entre o rendimento médio mensal familiar da faixa de renda 

correspondente aos 40% mais pobres e o rendimento médio mensal familiar dos 10% mais 

ricos. 

Para o rendimento médio destas duas faixas de renda utilizou-se os valores em Reais correntes 

(R$). 

Originalmente produzido pela PNAD, os dados para compilação do indicador foram extraídos 

da publicação Indicadores Sociais 2010 do IBGE, e se refere ao ano de 2009.  

O indicador Relação entre Rendimento de Pobres e Ricos sinaliza, de alguma forma, a 

desigualdade de renda existente entre a população mais pobre e a população mais rica, e 

quanto maior o seu valor menor tende a ser a desigualdade de renda, e em decorrência, maior 

a chance de inserção favorável na SIC. Em outras palavras, a existência de significativo nível 

de desigualdade de renda tende a restringir (às faixas de maior rendimento) eventuais 

benefícios decorrentes da inserção na SIC.  

Diante do ainda elevado nível de concentração de renda no Brasil, indicadores que a exemplo 

do Produto Interno Bruto Per Capita (PIB per Capita) são mais comumente utilizados acabam 

por apresentarem fortes restrições enquanto sinalizadores das condições sociais da população 

de um país, região ou estado. Assim, para a construção do IISIC-E optou-se pelo uso de um 

indicador que buscasse retratar o grau de desigualdade de renda, que entende-se seja mais 

apropriado para o caso brasileiro.   

4) Esperança de Vida 

Corresponde ao número médio de anos que um recém-nascido esperaria viver se estivesse 

sujeito a uma lei de mortalidade observada em determinada população. Segundo o IBGE, a 



99 
 

esperança de vida retrata quantos anos um bebê esperaria viver em determinada localidade, ou 

seja, aponta a expectativa de vida do recém nascido. 

A fonte do indicador é a publicação Síntese de Indicadores Sociais 2010 do IBGE, e se refere 

ano de 2009. 

A Esperança de Vida pode ser interpretada como um indicador que reflete as condições de 

vida da população, visto que o seu valor depende dos hábitos de alimentação, das condições 

de saúde e saneamento, moradia, educação, cultura e lazer da população, bem como dos 

níveis de violência e criminalidade e de características do meio ambiente em que vive a 

população. 

A Esperança de Vida compõe alguns outros indicadores sintéticos, a exemplo do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e do Índice de Desenvolvimento Sustentável (IDS). 

De modo geral, pode-se dizer que as condições de vida de determinada população influenciam 

a configuração da Sociedade da Informação e o escopo assumido pela última influencia as 

condições de vida.  

Em termos de polaridade, valores elevados obtidos para o indicador Esperança de Vida de 

determinada unidade da federação retratariam maiores chances de inserção favorável na SIC. 

5) Empresas Prestadoras de Serviços de Informação e Comunicação 

Corresponde a relação percentual entre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços de 

informação e comunicação da unidade da federação e a receita bruta total de prestação de 

serviços de informação e comunicação no Brasil. 

Os serviços de informação e comunicação envolvem as atividades de criação e 
colocação de produtos de conteúdo de informação em mídias que possibilitem a sua 
disseminação; a transmissão desses produtos via sinais analógicos ou digitais; e a 
provisão dos serviços e/ou operação de infraestrutura para transmissão e 
armazenamento desses produtos (IBGE, 2009, p.5). 
 

As empresas que atuam na prestação desta modalidade de serviços são classificadas como de 

telecomunicações, tecnologia da informação, serviços audiovisuais, edição e edição integrada 

à impressão e agências de notícias, dentre outros serviços de informação (IBGE, 2009).  

O indicador foi extraído da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), produzida pelo IBGE, e se 

refere ao ano 2009. 

O indicador retrata a importância que as empresas de prestação de serviços de informação e 

comunicação com atuação no estado assumem no conjunto das empresas prestadoras de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Criminalidade�
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serviços e comunicação do País. Ou seja, o indicador fornece indícios sobre a participação 

relativa deste setor de atividade econômica no estado em comparação com o setor no âmbito 

do Brasil. 

Conforme se apreende do Manual de Lisboa 2009, o setor de atividade econômica voltado à 

prestação de serviços de telecomunicações e informações, de modo geral, constitui base de 

suporte para a emergência e consolidação da Sociedade da Informação. 

O porte e o dinamismo que o setor de empresas prestadoras de serviços de informação e 

comunicação assume, exerce influência na configuração da SIC no âmbito de países, regiões e 

localidades.  

Pela inexistência de dados desagregados segundo as unidades da federação e de periodicidade 

anual, o setor de atividade econômica produtor de equipamentos, instrumentos e aparelhos de 

tecnologia da informação e das comunicações não é abrangido pelo indicador Empresas 

Prestadoras de Serviços e Informações que compõe o IISIC-E.  

6) Crescimento do Produto Interno Bruto 

Corresponde ao número índice de crescimento do PIB no ano de referência em relação ao ano 

imediatamente anterior. 

Os dados para compilação do indicador foram extraídos do IBGE. Utilizou-se valores do PIB 

a preços constantes com ano base 2000, e se referem ao crescimento do PIB em 2008. 

O número índice foi obtido da seguinte maneira: NIj = 1*PIB 2008j/PIB 2007j, onde, 

NI = Número Índice 

j = Unidade da Federação 

PIB 2008 = Valor do PIB no ano 2008 a preços constantes de 2000 (ano base 2000)  

PIB 2007 = Valor do PIB do ano 2007 a preços constantes de 2000 (ano base 2000) 

O valor assim obtido corresponde ao crescimento do PIB de 2008 em relação ao PIB de 2007, 

para cada estado brasileiro. 

Quanto maior o indicador Crescimento do PIB, mais acelerado é o ritmo de expansão da 

produção econômica total, o que aponta melhores chances de inserção favorável na Sociedade 

da Informação e do Conhecimento. O crescimento econômico tende a exercer influência sobre 

a consolidação Sociedade da Informação, uma vez que imprime efeitos multiplicadores 

positivos nos investimentos em ciência e tecnologia, educação e saúde; a ampliação da 
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infraestrutura tecnológica e a aquisição de novas tecnologias pela população, dentre outros 

impactos favoráveis.  

O Produto Interno Bruto é o principal indicador macroeconômico e representa a soma de 

todos os bens e serviços finais produzidos durante determinado período de tempo. A análise 

dos valores absolutos do PIB permitem inferências sobre o desempenho econômico em 

termos de porte ou tamanho da economia do país, região ou setor de atividade. A análise da 

variação dos valores absolutos do PIB sinaliza o ritmo de crescimento econômico, ou em 

outras palavras, a mensuração variação do PIB entre dois períodos de tempo constitui a forma 

clássica de identificar o ritmo de expansão econômica.  

Por último, é importante ressaltar que por si, o crescimento econômico não significa 

necessariamente a emergência e a consolidação da SIC. Mas, sim, por meio de seus efeitos 

multiplicadores, cria condições econômicas para o seu desenvolvimento. 

7) Exportação de Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) 

Corresponde a relação percentual entre a participação relativa do valor da exportação de 

Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) e o total do valor da pauta de 

exportação. 

O indicador retrata a importância relativa deste grupo específico de produtos – de elevado 

valor agregado – no conjunto dos produtos exportados para países estrangeiros. Como os 

PII&C são caracterizados pelo uso intensivo de informação e conhecimento em seu processo 

produtivo, eles podem ser considerados como de produtos potencialmente inovadores. Assim, 

o indicador emite sinais sobre o nível de conteúdo tecnológico inovador incorporado à pauta 

de exportação. 

Os dados para a compilação deste indicador foram extraídos da Base Eletrônica de Dados do 

Comércio Exterior Disponibilizada via Internet (ALICEWEB), disponibilizada pelo 

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércios Exterior (MDIC), e se referem a 

2010. A unidade de valor dos dados do MDIC é US$ FOB (dólares free on board).  

Para a obtenção do indicador Exportação de Produtos Intensivos em Informação e 

Conhecimento (PII&C), pesquisadora do Centro de Estatística e Informações da Fundação 

João Pinheiro (CEI/FJP) elaborou estudo específico no sentido de conceituar e identificar os 

produtos que comporiam este grupo particular de produtos. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados para elaboração deste estudo envolveram a 

exploração da base de dados ALICEWEB, além de pesquisa bibliográfica e documental.  

De acordo com Rocha (2011, p.7),  

(...) Esta categoria – por nós denominada “Produtos Intensivos em Informação e 
Conhecimento”, PII&C – corresponde a um conjunto de produtos de elevado valor 
agregado, tanto sob o ponto de vista da tecnologia envolvida na sua produção, 
quanto sob a perspectiva do conteúdo informacional e de conhecimento por eles 
incorporados. 
O grupo PII&C é formado por pelo menos vinte e quatro (24) produtos distribuídos 
em cinco (5) categorias principais: produtos biotecnológicos voltados para saúde 
humana e animal, farmacêuticos e químicos; produtos biotecnológicos voltados para 
agronegócios, meio ambiente e em sinergia; produtos do complexo das tecnologias 
da informação e das comunicações; produtos da indústria mecânica, elétrica e 
instrumentos de precisão; e produtos da indústria automotiva, de aviação, ferroviária 
e naval. 
 

A forte concorrência internacional requer a contínua incorporação de inovações tecnológicas 

aos produtos, no sentido de ampliar sua competitividade (ROCHA, 2003). Nesse sentido o 

peso da exportação decorrente da venda de PII&C fornece uma idéia acerca do nível de 

difusão de inovações no âmbito de empresas que realizam operações de exportação a partir de 

diferentes países e regiões. Portanto, quanto maior o valor do indicador Exportação de 

Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) maior seria o conteúdo 

inovador da pauta e em decorrência, maiores as chances de inserção favorável na SIC. 

O Quadro 8 demonstra os indicadores da dimensão Condições Socioeconômicas, a 

especificação dos dados estatísticos, a fonte, ano e unidades destes dados. 
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Quadro 8: Informações sobre os Indicadores da Dimensão Condições Socioeconômicas do 
IISIC-E 

 
Indicador Especificação Unidade Ano Fonte 

Domicílios dotados de 
esgotamento sanitário 

Distribuição percentual de 
domicílios particulares permanentes 
urbanos, por existência de serviço de 

esgotamento sanitário 

% 2009 
IBGE - SIS 

2010 
Tabela 3.11 

Domicílios dotados de 
coleta de lixo 

Distribuição percentual de 
domicílios particulares permanentes 
urbanos, por existência de serviço de 

coleta de lixo 

% 2009 
IBGE - SIS 

2010 
Tabela 3.12 

Esperança de Vida 

Número médio de anos que um 
recém-nascido esperaria viver se 

estivesse sujeito a uma lei de 
mortalidade observada na população 

da UF 

Nº 2009 
IBGE - SIS 

2010 
Tabela 1.4 

Relação entre 
rendimento de pobres e 

ricos 

Relação entre o rendimento médio 
mensal familiar dos 40% mais 

pobres e o rendimento médio mensal 
dos 10% mais ricos 

Nº 2009 
IBGE - SIS 

2010 
Tabela 4.5 

Expressividade das 
empresas prestadoras de 
serviços de informação e 

comunicação 

Participação relativa das empresas 
prestadoras de serviços de 

informação e comunicação na UF em 
relação à receita bruta total de 
prestação de serviços no Brasil 

% 2009 
IBGE - PAS 

2010 
Tabela 81 

Crescimento do PIB Índice de crescimento do PIB de 
2008 em relação PIB de 2007 % 2008 IPEADATA -  

IBGE 
Exportação de produtos 

intensivos em 
informação e 

conhecimento (I&C) 

Participação relativa da exportação 
de produtos intensivos em I&C no 
total da pauta de exportação da UF 

% 2010 ALICEWEB 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Obtenção do Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento  

 

Uma vez coletados e tabulados os valores observados correspondentes aos indicadores 

representativos de cada dimensão, para os vinte e sete estados da federação, foi montada uma 

tabela em Microsoft Excel. Os procedimentos utilizados para o cálculo do IISIC-E envolvem 

três passos principais, abaixo descritos. 

1º) Padronização dos indicadores. Tendo em vista que os valores observados dos indicadores 

possuem distintas unidades de medida, aplicou-se o método genebrino de padronização das 

variáveis, conforme fórmula abaixo 

IIij = (Xijn – Xijmi) / (Xijma – Xijmi) 
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onde: 

i se refere a cada um dos 29 indicadores; e j se refere a cada um das 27 unidades federativas 

do Brasil 

IIij = índice indicador i para o estado j; 

Xij = valor observado do indicador i para o estado j; 

Xijmi = valor mínimo observado do indicador i entre os estados; 

Xijma = valor máximo observado do indicador i entre os estados; 

Os valores dos indicadores padronizados variam em intervalo entre “zero” (0) e “um” (1), e 

quanto mais próximo de 1, mais favorável é a posição daquele estado em relação aos outros.  

2º) Obtenção dos sub-índices da dimensão. Corresponde ao valor médio dos indicadores 

padronizados de cada dimensão. Os sub-índices podem servir de parâmetros para a 

identificação da posição relativa dos estados frente aos demais no que diz respeito a cada 

dimensão. 

ISuj = X (IIij)  

onde: 

ISuj = índice sintético da dimensão u para o estado j; 

X (IIij) = média dos índices indicadores da dimensão u para o estado j; 

Dessa forma é possível identificar os estados com melhores condições relativas a cada 

dimensão. Assim, os sub-índices evidenciam disparidades nas unidades federativas traduzindo 

em números as diferenças de condições para inserção na SIC. 

3º) Obtenção do IISIC-E para os estados brasileiros. O índice geral ou indicador sintético para 

cada estado corresponde ao valor médio dos sub-índices das dimensões, e quanto maior o seu 

valor, mais favoráveis são as condições de inserção do estado.    

O índice geral permite então, ordenar os estados brasileiros quanto às condições de inserção 

na SIC por eles possuídas. 

IISIC-Ej = ISuj/d 

onde: 
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IISIC-Ej = índice de dimensionamento das condições de inserção do estado j na Sociedade da 

Informação e do Conhecimento; 

d = número de dimensões. 

Assim, os estados que alcançarem o IISIC-E mais próximo de um (1) corresponderiam 

àqueles que reuniram condições altamente favoráveis para sua inserção no novo padrão tecno-

econômico. Aqueles estados cujos valores se aproximem de zero (0) corresponderiam àquelas 

unidades da federação que reuniriam condições muito desfavoráveis de inserção na Sociedade 

da Informação e do Conhecimento. 

Dessa forma, estabeleceu-se quatro classes como parâmetros para a classificação dos estados 

brasileiros às condições de inserção na SIC, por eles reunidas, o que é mostrado no Quadro 

10. 

Quadro 9: Categorias de Condições de Inserção dos Estados Brasileiros 

CATEGORIA NOME VALOR DO IISIC-E 

A 
Estados que reúnem condições de 
inserção altamente favoráveis Acima de 0,75 

B 
Estados que reúnem condições de 
inserção favoráveis Entre 0,50 e 0,74 

C 
Estados que reúnem condições 
desfavoráveis de inserção Entre 0,25 e 0,49 

D 
Estados que reúnem condições muito 
desfavoráveis para inserção na SIC Menos de 0,24 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Esta classificação subsidiou a análise dos estados possibilitando categorizá-los em relação às 

condições reunidas para a inserção na Sociedade da Informação e do Conhecimento. 
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5 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE INSERÇÃO DOS ESTADOS BRASILEIROS NA 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DO IISIC-E 

 

 

Nesta seção e com base nos valores obtidos para o IISIC-E, são analisados os principais 

resultados da pesquisa, segundo dois recortes analíticos: 

(a) análise do resultado geral buscando-se identificar e classificar os estados brasileiros 

segundo as condições que reúnem para sua inserção na SIC. Ou seja, são identificados os 

estados segundo categorias de condições de inserção que apresentaram procurando-se analisar 

que fatores principais (dimensões) influenciaram neste desempenho;  

(b) análise das dimensões, buscando-se identificar que fatores principais interferiram no 

resultado de cada estado. Ou seja, busca-se verificar potencialidades e fragilidades 

apresentadas pelos estados em termos de sua inserção na SIC.     

 

5.1 Análise dos Resultados Gerais do Índice de Análise das Condições de Inserção dos 

Estados Brasileiros na Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 

No Gráfico 2 são mostrados os valores obtidos para o IISIC-E, e estes resultados confirmam a 

idéia geral de existência de fortes disparidades entre os estados brasileiros quanto às suas 

condições de inserção na Sociedade da Informação e do Conhecimento. Os valores 

encontrados variam entre 0,76 a 0,15 (para Distrito Federal e Maranhão, respectivamente), 

indicando, de um lado, que o Distrito Federal apresenta-se como único estado da federação 

que reúne condições de inserção altamente favoráveis (Categoria A); e de outro, que o 

Maranhão situa-se no extremo oposto, tendo apresentado condições de inserção altamente 

desfavoráveis (Categoria D). 

O segundo ponto evidenciado pela pesquisa diz respeito ao número de estados pertencentes a 

cada categoria, podendo-se considerar que quanto maior a quantidade de estados pertencentes 

às Categorias A e B, maior tende ser a chance do Brasil, em seu conjunto, se beneficiar de 

eventuais efeitos positivos ocasionados pela sua inserção na SIC. 
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Entretanto, de acordo com os resultados da pesquisa, menos de um quarto do número de 

estados brasileiros classificam-se nestas categorias. Ou seja, somente 22% dos estados 

brasileiros apresentam condições de inserção favorável na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento (Gráfico 2).  

Chama atenção a posição relativa do Distrito Federal: apresenta-se como única unidade da 

federação brasileira a reunir condições altamente favoráveis nas quatro dimensões analisadas: 

Infraestrutura, Acesso e Uso de TIC; Prioridade Governamental e Governo Eletrônico; Base 

Educacional, Habilidades e Disponibilidade de Recursos Humanos para a SIC; e Condições 

Sócio-Econômicas. 

 

 
Gráfico 2: Resultados do Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 

Na Categoria B posicionam-se cinco (5) estados do Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em ordem decrescente de valor do IISIC-E. Nota-se a 

desigualdade existente no país: os dois maiores estados da Região Sudeste (em termos de 
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produção econômica total) juntamente com os três da Região Sul são as unidades da 

federação brasileira que reúnem condições favoráveis de inserção na SIC. 

É interessante observar que Minas Gerais (IISIC-E 0,46) e Espírito Santo (IISIC-E 0,43), 

localizados na Região Sudeste – reconhecidamente a de maior importância econômica para o 

Brasil, em termos de produção total – não integram o rol dos estados que apresentaram 

condições favoráveis de inserção na SIC (Gráfico 2).    

De modo geral, os resultados da pesquisa apontam quadro preocupante: a grande maioria dos 

estados brasileiros (78%) classifica-se nas Categorias C e D, apresentando, portanto, 

condições desfavoráveis e altamente desfavoráveis de inserção na SIC. Estes estados são: 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, Acre, Amazonas, Mato 

Grosso, Tocantins, Rondônia, Pernambuco, Roraima, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 

Amapá, Bahia, Alagoas, Paraíba, Piauí e Maranhão – os dois últimos classificados como 

aqueles estados que reúnem condições altamente desfavoráveis (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 3: Proporção de Estados que possuem Condições de Inserção Favoráveis e 
Desfavoráveis na Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 
Portanto, nenhum dos estados das Regiões Nordeste e Norte reuniriam condições favoráveis 

de inserção na SIC. Ou seja, os resultados desta pesquisa sugerem as poucas chances das 

populações destes estados virem a se beneficiar de eventuais efeitos positivos proporcionados 
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pela sociedade contemporânea ora em configuração Dando continuidade à análise dos 

resultados gerais, é importante verificar quais fatores principais (dimensões) contribuíram 

para desempenho tão desigual (Gráfico 3), em que 78% dos estados apresentaram condições 

desfavoráveis de inserção da SIC (Categorias C e D), contra apenas 22% que reuniram 

condições favoráveis (Categorias A e B). 

Conforme mostrado no Gráfico 2, a categoria que abriga o maior número de estados é a C 

(condições de inserção desfavoráveis), onde encontram-se classificados estados como Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul.  

Tendo em vista a importância econômica do Estado de Minas Gerais em termos de produção 

econômica (em que se posiciona como terceiro principal estado do País, sendo superado 

apenas por São Paulo e Rio de Janeiro) esperava-se que ele apresentasse posição relativa um 

pouco mais confortável em termos das condições de inserção na SIC.   

Outro aspecto interessante revelado pelo estudo, diz respeito à posição relativa do estado da 

Bahia. Reconhecidamente um dos principais estados da Região Nordeste quanto à produção 

total, a posição relativa da Bahia pode ser considerada bastante desconfortável em termos de 

condições de inserção na Sociedade da Informação e do Conhecimento. As fragilidades 

apresentadas pelo estado no que diz respeito à dimensões Base Educacional, Habilidades e 

Disponibilidade de Recursos Humanos para a SIC e Prioridade Governamental e Governo 

Eletrônico influenciaram o resultado pouco confortável da Bahia em termos de condições de 

inserção na SIC (Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6). 

Os valores apresentados confirmam o nível de desigualdade existente entre os estados e as 

regiões brasileiras. O Distrito Federal, juntamente com os estados da região Sul e Sudeste 

possuem nível de condição de inserção na SIC superior aos estados das regiões Norte e 

Nordeste. 

 Portanto, pode-se dizer que, em termos gerais, os resultados retratados pelo IISIC-E apontam 

que as condições de inserção dos estados na SIC não apenas apresentam disparidades, como 

também é bastante preocupante o fato de que 78% dos estados do Brasil (ou seja, vinte e um 

estados no total dos vinte e sete) não apresentarem condições favoráveis de inserção no 

padrão tecnológico-produtivo ora em configuração no Brasil e no mundo. Esta falta ou 

carência de condições favoráveis registrada para a grande maioria dos estados brasileiros 

poderá agravar o quadro de disparidades estruturais que caracterizam o Brasil. 
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5.2 Análise dos Resultados do Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados 

Brasileiros na Sociedade da Informação e do Conhecimento segundo suas Dimensões 

 

A análise do índice, desagregado por dimensões, permite identificar pontos fortes que 

contribuem positivamente o valor do IISIC-E dos estados, e também as fragilidades que 

influenciam negativamente o valor do Índice.  

No novo padrão que ora se configura no Brasil e no mundo, entendido nesta pesquisa como 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, o acesso e o uso das novas tecnologias tende a 

se expandir. Neste contexto, a informação, o conhecimento e as inovações tecnológicas 

passam a ser insumos de produção determinantes do desenvolvimento socioeconômico de 

uma nação, país ou região.  

Dessa forma, as condições reunidas por determinado um estado em termos de 

desenvolvimento e consolidação da SIC acabam por influenciar o próprio desenvolvimento 

econômico e social deste estado. Se o Brasil pretende crescer economicamente e se 

desenvolver socialmente de maneira uniforme, as distorções existentes entre os estados no que 

tange às condições de inserção na SIC devem ser amenizadas ou combatidas. 

As diferenciações entre os estados podem ser retratadas nas dimensões do IISIC-E, ou seja, a 

análise das dimensões fornece um panorama das razões pelas quais um estado apresenta 

IISIC-E mais próximo de 1 ou mais próximo de zero (0), o que permite verificar se as 

condições daquela unidade federativa contribuem para o desenvolvimento da SIC ou não, se 

consideradas favoráveis ou desfavoráveis. 

No que diz respeito à Dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso das Tecnologias da Informação 

e das Comunicações, os valores do IISIC-E variam bastante entre os estados brasileiros. Os 

valores encontrados partem de um mínimo de 0,10 e máximo de 0,94. O Gráfico 4 

disponibiliza os valores encontrados. 

O Distrito Federal, unidade federativa com maior IISIC-E, é também a que possui o maior 

valor na dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso, sendo que o valor foi o maior possível. Para o 

Distrito Federal as condições reunidas que perfazem a infraestrutura local, o acesso e uso da 

população contribuem de maneira altamente favorável para a inserção da região na SIC. Este 
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seria, portanto, um exemplo a ser seguido pelos estados. A análise desta dimensão mostra que 

o Distrito Federal está no caminho certo no que tange a esta dimensão. 

 

 
Gráfico 4: Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade 

da Informação e do Conhecimento: Valores da Dimensão Infraestrutura, Acesso e Uso 

 
São Paulo foi o segundo estado em termos de Infraestrutura, Acesso e Uso, se encontra na 

categoria A. Nesta dimensão, São Paulo reúne condições altamente favoráveis ao 

desenvolvimento da SIC. Nota-se que o valor da dimensão, 0,77, é maior que o valor do 

índice geral do estado que foi 0,63. 

Os estados brasileiros que obtiveram este índice na faixa de 0,5 a 0,74, ou seja, com 

condições que, mesmo não sendo ideais, favorecem o desenvolvimento da SIC são todos da 

região Sul e dois estados do Sudeste. Dessa forma, os estados que compõem a categoria B sob 

o ponto de vista das condições reunidas em relação à infraestrutura, acesso e uso para a 

inserção na SIC totalizam 5 (cinco). 

Estes estados são Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. 

As posições de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul não se destoam muito da 

classificação do índice geral, porém Rio de Janeiro e Espírito Santo possuíram valores 

atribuídos a esta dimensão maiores que o valor do índice geral. Dessa forma, a infraestrutura, 
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acesso e uso nestes locais contribuíram positivamente para a posição geral destes estados, este 

não seria o gargalo principal destas localidades. 

Já na categoria C, que novamente é a que possui mais estados relacionados, o primeiro estado 

é Minas Gerais, único estado da região sudeste que ficou abaixo de 0,5; o valor atribuído ao 

estado foi 0,49. Nota-se que para os estados de Tocantins, Sergipe, e Acre e Ceará a dimensão 

contribuiu negativamente para o IISIC-E que ficou com um valor geral mais de 0,10 pontos 

maior que o da dimensão. Estes dados reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas 

para melhorar a infraestrutura, acesso e uso da população para que o as condições de inserção 

na SIC desses estados melhore. 

Os estados que compõem a categoria D foram afetados negativamente por esta dimensão no 

índice geral. A dimensão infraestrutura, acesso e uso possuiu um expressivo número de 

estados que reúnem condições altamente desfavoráveis para a inserção na SIC, totalizando 9 

estados. O estado que mais se destoou em relação ao índice geral foi o Amazonas, mas o 

Amapá, Paraíba, Roraima e Pará também possuíram valores mais baixos que 0,10 em relação 

ao índice geral deles mesmos. 

Assim considera-se que a infraestrutura, acesso e uso de TIC no Brasil apresentam grandes 

problemas que interferem na capacidade de os estados se inserirem na SIC principalmente no 

Rio Grande do Norte, Alagoas, Amazonas, Amapá, Paraíba, Piauí, Roraima, Pará e 

Maranhão. Esta dimensão retrata a grande necessidade de políticas públicas que interferem na 

possibilidade de uso das TIC para os cidadãos. Sem a melhoria destas questões o Brasil 

continuará aproveitando pouco os benefícios das TIC e as desigualdades regionais serão ainda 

mais evidentes. 

A segunda dimensão estudada trata do esforço dos governos rumo à SIC, tanto na prioridade 

atribuída às questões relacionadas ao desenvolvimento das TIC quanto ao governo eletrônico. 

Os resultados gerais da dimensão demonstram o quanto o Brasil precisa melhorar e 

efetivamente colocar o desenvolvimento da SIC em sua agenda. O maior valor para a 

dimensão foi 0,69 e o menor 0,18. 

Em relação à prioridade governamental e ao governo eletrônico não houve estado no Brasil 

com condições altamente favoráveis para a inserção na SIC, ou seja, não houve estado que 

fosse incluído na primeira categoria (Gráfico 5). 

Surpreendentemente o Acre e o Amazonas obtiveram valores elevados para esta dimensão, 

sendo os primeiros estados da categoria B que indica estados com condições favoráveis à 
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inserção na SIC no que tange ao esforço governamental. Nota-se que esta dimensão retrata 

não apenas o contexto atual, mas a tendência de mudança ou manutenção da inserção na SIC 

do estado. Esta dimensão demonstra o investimento do Estado, sendo que este investimento 

interfere diretamente nas capacidades da população e na infraestrutura dos estados. Esta é 

uma sinalização de tentativa de melhoria desses estados rumo à SIC. A tendência de melhoria 

desses estados que poderá ser captada com a continuidade do cálculo do IISIC-E. 

 

 
Gráfico 5: Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade 

da Informação e do Conhecimento: Valores da Dimensão Prioridade Governamental e 
Governo Eletrônico 

O Distrito Federal foi o terceiro estado em termos das ações governamentais que ajudam a 

inserção na SIC. Esta foi a dimensão de menor valor atribuído à unidade federativa, o que 

demonstra que esta é uma questão a ser desenvolvida pela UF. 

Das 27 unidades federativas do Brasil, 21 se concentraram na categoria C na dimensão 

relacionada ao governo. A posição de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul chamam 

atenção pela queda acentuada dos seus índices em relação ao índice geral. Também é 

interessante o fato de Sergipe e Rondônia terem ficado acima de São Paulo nesta dimensão. 

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também chamam atenção pelo baixo valor atribuído nesta 

dimensão que teve resultados que se diferenciaram das outras dimensões.  A análise desta 
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dimensão captaria tendência de melhoria caso o governo estivesse agindo ativamente rumo à 

inserção na SIC e perda de oportunidades e futuro sombrio com a falta de priorização desta 

área. Com esses resultados percebe-se que a inserção dos estados brasileiros na SIC não 

ocorre devido a grandes esforços do poder público. 

A última categoria (relativa aos estados que não fornecem ativamente insumos para o 

desenvolvimento da SIC, ou seja, não contribuem para a melhoria das condições de inserção 

na SIC) teve 3 (três) estados, sendo que um deles foi o Rio de Janeiro. Assim, este estado 

deve investir mais em políticas públicas que melhorem a priorização do governo assim como 

o governo eletrônico a fim aproveitar melhor as TIC para crescer economicamente e 

desenvolver-se socialmente. 

A Base Educacional é importante nesse contexto por influenciar diretamente na capacidade de 

os cidadãos aproveitarem as ferramentas associadas à produção e gestão da informação e do 

conhecimento. A partir desta dimensão foi possível observar a grande disparidade existente 

entre os estados, os valores variaram de 0,83 a 0,11 (Gráfico 6). 

 

 
Gráfico 6: Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade 
da Informação e do Conhecimento: Valores da Dimensão Base Educacional, Habilidades e 

Recursos Humanos para SIC 
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O Distrito Federal se destaca também na base educacional obtendo um valor de 0,83 nesta 

dimensão. A unidade federativa foi a única que ficou na categoria A com condições altamente 

favoráveis à inserção na SIC. 

Na categoria B encontram-se 5 (cinco) estados. O primeiro foi Rio Grande do Sul com uma 

vantagem de 0,09 sobre o terceiro estado, Rio de Janeiro. Em seguida ficaram os estados de 

Santa Catarina, Paraná e São Paulo, nesta ordem. Nota-se a presença de todos os estados do 

Sul nesta categoria, confirmando a desigualdade regional já discutida. 

Novamente a categoria C engloba a maior parte dos estados. Dentro desta categoria Roraima 

surpreendeu positivamente, assim como a Paraíba. Entre os estados do sudeste o Espírito 

Santo foi o pior na dimensão Base Educacional, Habilidades e Recursos Humanos para SIC. 

A categoria D ficou com 5 estados, diminuindo seu tamanho em relação à dimensão 

Infraestrutura, Acesso e Uso, mas ainda ficou mais inchada se comparada à mesma categoria 

no índice geral. 

Dessa forma, cabe ressaltar que as diferenças entre os estados foram muito expressivas e o 

contexto brasileiro, de forma geral, contribui negativamente para a inserção da população no 

mundo digital. As aptidões necessárias no mundo moderno e globalizado tornam-se essenciais 

para o desenvolvimento econômico e para a inserção social das pessoas neste novo mundo. 

A última dimensão que compõe o IISIC-E refere-se às condições socioeconômicas dos 

estados brasileiros que interferem na capacidade de inserção na SIC dos estados. A amplitude 

dos valores encontrados para esta dimensão ficou entre 0,15 e 0,72 (Gráfico 7). 

No que diz respeito às condições socioeconômicas dos estados, nota-se que nenhuma unidade 

federativa do Brasil ficou na categoria que expressa condições altamente favoráveis, ou seja, 

não se obteve um valor maior que 0,75. São Paulo foi a que mais se aproximou deste valor 

atingindo 0,72 nesta dimensão. Ao analisar o estado de São Paulo, nota-se que a 

infraestrutura, acesso e uso de TIC pela população e as condições socioeconômicas são 

relativamente boas se comparadas às dos outros estados brasileiros, resultado já esperado. 

Ainda na categoria B, novamente os estados do sul do país e o Distrito Federal também 

contribuem favoravelmente à inserção na SIC em relação às condições socioeconômicas. Os 

dados relatam que nesta dimensão o Distrito Federal foi ultrapassado por São Paulo e Paraná. 

Além disso, Rio de Janeiro e Minas Gerais também foram alocados nesta categoria. Dos 

estados do sudeste apenas o Espírito Santo ficou na categoria C. 
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É na dimensão socioeconômica que Minas Gerais fica pela primeira vez em uma categoria 

que expressa contribuição favorável à inserção na SIC. Novamente Sergipe, que já havia 

surpreendido na dimensão Prioridade Governamental e Governo Eletrônico, surpreende sendo 

inserido na categoria B para desenvolvimento socioeconômico que é propulsor da SIC. 

 

 
Gráfico 7: Índice de Análise das Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade 

da Informação e do Conhecimento: Valores da Dimensão Condições Socioeconômicas 

 
Entre os 17 estados que compõem a categoria C, Mato Grosso do Sul e Goiás ficaram entre os 

três primeiros e o estado do Amazonas em quarto lugar. Novamente os estados do Norte e 

Nordeste se concentraram nas últimas posições do gráfico. 

A caracterização socioeconômica dos estados impacta diretamente na inserção na SIC, pois, o 

custo de acesso ainda é expressivo no Brasil e, além disso, a existência de problemas sociais 

que demandam investimentos e atenção do poder público acabam por competir com políticas 

TIC. 

Os estados com condições altamente desfavoráveis foram Maranhão e Piauí, sendo que a 

situação do Maranhão é a mais preocupante. O Maranhão ficou em último lugar em três das 

quatro dimensões, no índice geral ele ficou em último lugar com uma diferença de 0,06 para o 

Piauí que ficou com o penúltimo lugar. 
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A Tabela 1 compila os resultados da pesquisa por estados, com os valores do índice geral e 

das dimensões das unidades federativas. 

Tabela 1: Ordem Decrescente dos Estados Brasileiros em Relação ao Índice de Análise das 
Condições de Inserção dos Estados Brasileiros na Sociedade da Informação e do 

Conhecimento e Valores das Dimensões do Índice 
 

UF IISIC-E 

Valores das Dimensões do IISIC-E 

Infraestrutura, 
Acesso e Uso 

das  TICs 

Prioridade 
Governamental 

e Governo 
Eletrônico 

Base Educacional, 
Habilidades e 

Disponibilidade 
de Recursos 

Humanos para 
SIC 

Condições 
Socioeconômicas 

DF 0,76 1,00 0,55 0,83 0,68 
SP 0,63 0,77 0,43 0,59 0,72 
PR 0,60 0,64 0,44 0,63 0,69 
SC 0,57 0,66 0,32 0,64 0,64 
RS 0,53 0,53 0,27 0,73 0,60 
RJ 0,52 0,66 0,23 0,64 0,55 
MG 0,46 0,49 0,30 0,47 0,58 
MS 0,45 0,49 0,32 0,48 0,49 
ES 0,43 0,54 0,35 0,35 0,48 
GO 0,41 0,43 0,43 0,37 0,43 
SE 0,41 0,31 0,49 0,35 0,50 
AC 0,41 0,31 0,69 0,31 0,33 
AM 0,40 0,19 0,63 0,37 0,41 
MT 0,40 0,42 0,39 0,39 0,38 
TO 0,37 0,25 0,43 0,30 0,40 
RO 0,36 0,17 0,45 0,35 0,30 
PE 0,34 0,30 0,38 0,29 0,39 
RR 0,34 0,25 0,38 0,49 0,31 
PB 0,33 0,18 0,33 0,46 0,37 
RN 0,33 0,24 0,34 0,39 0,34 
CE 0,33 0,27 0,39 0,28 0,36 
AP 0,31 0,19 0,38 0,28 0,37 
BA 0,29 0,33 0,23 0,22 0,39 
AL 0,27 0,21 0,36 0,20 0,30 
PA 0,25 0,12 0,38 0,19 0,30 
PI 0,20 0,18 0,27 0,23 0,15 
MA 0,15 0,10 0,18 0,11 0,22 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Categoria B 

Categoria C 

Categoria D 
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6 CONCLUSÕES 

 

A Sociedade da Informação e do Conhecimento determina o processo de acumulação 

capitalista marcado por fatores do desenvolvimento socioeconômico, inserindo neste contexto 

um novo padrão tecnológico-produtivo, a informação, o conhecimento e as inovações num 

processo com paradigma e patamar inovador. 

A modernidade é globalizante (Giddens, 1991) e intensifica as relações sociais e a economia 

global. Porém, apesar de global o fenômeno da disseminação da SIC é heterogêneo (Lugones, 

2002). Há variações no nível de inserção dos países e dentro dos próprios países há regiões 

mais ou menos inseridas no mundo digital. 

A importância do desenvolvimento da SIC, tanto no plano social com a inclusão digital, 

quanto no econômico com as inovações e o aumento da eficiência, torna a diferenciação de 

inclusão, ou “brecha digital”, um problema da sociedade que necessita do apoio do estado via 

políticas públicas. Dessa forma, o crescimento da importância das TIC na vida social e 

econômica das sociedades fez surgir a necessidade do conhecimento desse movimento e sua 

influência nas localidades como subsídio para aprimorá-lo. 

A infraestrutura necessária para o desenvolvimento da SIC é condição fundamental para a 

inserção dos estados nessa sociedade. A falta de disponibilização de insumos essenciais ao 

acesso e uso das TIC impossibilita o desenvolvimento rumo a SIC. Assim, questões 

necessárias ao desenvolvimento vão desde a presença de energia elétrica à internet de alta 

velocidade. 

O acesso e uso de tecnologias dependem de uma série de fatores relacionados à infraestrutura 

do local, e também das capacidades desenvolvidas pela população, renda disponível para o 

consumo de TICs, investimentos do governo, entre outros. 

As condições socioeconômicas de uma nação ou região impactam na possibilidade de acesso 

às TICs devido a vários fatores como custo de acesso, necessidade de investimentos, 

problemas sociais graves que impossibilitam o foco nas TICs. O custo de acesso influencia na 

inserção na SIC; desse modo, nota-se em países subdesenvolvidos a utilização de tecnologia 

de ponta por camadas ricas da população e falta de tecnologias básicas para o restante. O 

investimento rumo à SIC é importante e induz crescimento econômico e inclusão social. 
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A base educacional é fundamental para a utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis 

atualmente. É necessário que as capacidades da sociedade sejam desenvolvidas para que ela 

possa aproveitar dos benefícios da tecnologia. O desenvolvimento das capacidades influencia 

a empregabilidade das pessoas neste mundo cada vez mais digitalizado. 

A prioridade dos governos para a inserção na SIC determina o contexto existente nos países e 

nas regiões e também influenciam a tendência futura. A análise do desenvolvimento do 

governo eletrônico constitui uma forma de retratar a utilização das TIC no governo, e, os 

investimentos realizados neste setor é outro modelo que capta a prioridade desta área. 

O conhecimento da conjuntura dos países e regiões neste novo contexto é fundamental para 

definir necessidades e planejar a inserção na SIC. Dessa forma, conhecer a realidade é um 

passo importante para pensar em projetos integrados rumo à SIC. Entretanto, um problema 

relacionado a este fato é a falta de conhecimento do nível de desenvolvimento da SIC nas 

regiões. 

Este trabalho buscou caracterizar esta realidade para os estados brasileiros através do índice 

sintético desenvolvido (IISIC-E) que possibilita perceber a posição dos estados em relação às 

condições por eles reunidas que influenciam na sua inserção na SIC. Dessa forma, conhecer o 

nível de gravidade dos problemas enfrentados é essencial para melhorar o quadro brasileiro 

em geral e também o quadro de desigualdade existente entre as UFs brasileiras. 

A medição do fenômeno do desenvolvimento da SIC tem sido desenvolvida 

internacionalmente; neste contexto, para a América Latina é importante reconhecer e eliminar 

barreiras para a inserção na SIC. A medição da desigualdade interna revela regiões carentes e 

que precisam ativamente da intervenção do estado. 

O quadro traçado através do cálculo do IISIC-E para estados brasileiros proporcionou uma 

visão de gargalos e possibilidades para as unidades federativas do Brasil. O Distrito Federal 

surge como uma ilha, meio às grandes necessidades encontradas nas outras regiões. Assim, o 

entorno da capital federal foi a única região analisada que reuniu condições altamente 

favoráveis à inserção na SIC. 

A posição do Distrito Federal pode ser relacionada à alta renda per capita, mesmo com as 

desigualdades encontradas nas cidades satélites. Aspectos relacionados à pequena dimensão 

geográfica também facilitam as políticas que disseminam as TIC para a população. 
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São Paulo, os estados do sul do Brasil e o Rio de Janeiro também se diferenciam do resto do 

país com condições consideradas favoráveis ao desenvolvimento da SIC. Este resultado já era 

esperado para essa região que é social e economicamente mais desenvolvida no Brasil. 

Nota-se que os valores das dimensões destes estados, de maneira geral, demonstram que os 

maiores problemas estão relacionados à Prioridade Governamental e Governo Eletrônico, 

assim como a Infraestrutura, Acesso e Uso de TICs pode ser vista como uma dimensão 

relativamente mais desenvolvida entre as analisadas pelo estudo. 

Porém, no Rio Grande do Sul a base educacional maior que a dos outros estados, perdendo 

apenas para o Distrito Federal. A base educacional desenvolvida contribuiu para o valor 

encontrado no índice geral. 

A falta de priorização dos governos e as fragilidades do governo eletrônico é expressa pelos 

baixos valores encontrados na dimensão Prioridade Governamental e Governo Eletrônico. O 

maior valor encontrado foi no Acre e atingiu apenas 0,69. Sem o apoio dos governos, emergir 

na SIC torna-se um desafio ainda maior e contribui para a manutenção das desigualdades 

entre os estados. 

O estado do Amazonas surpreende na dimensão que trata o setor governamental. Na 

classificação geral este estado ficou em 13º lugar, bem acima do vizinho Pará, que ficou em 

25º lugar. As políticas públicas de desenvolvimento da região amazônica com a 

implementação da zona franca de Manaus contribuem na diferenciação desse estado. 

Estudar as condições de inserção dos estados brasileiros na SIC representa esforço original no 

sentido de melhor se conhecer algumas das características das sociedades contemporâneas ora 

em configuração nos vários países do mundo.  

As duas principais fragilidades reveladas pela pesquisa foram a Infraestrutura, Acesso de Uso 

de TIC e a Prioridade Governamental e Governo Eletrônico para os estados com condições 

desfavoráveis de inserção na SIC. Nota-se que nos estados com condições favoráveis a 

Infraestrutura não foi apontada como gargalo, mas sim a Prioridade Governamental e 

Governo Eletrônico, mas, ainda há o que se desenvolver em Infraestrutura, Acesso e Uso. 

Dessa forma, as políticas públicas implementadas no Brasil de natureza universalizante (no 

caso de presença de equipamentos e disponibilidade de tecnologias) são importantes e devem 

ser capazes de incentivar investimentos públicos dos governos estaduais na área de ciência, 

tecnologia e inovação. Porém, a análise conjuntural dos estados potencializaria este 

investimento. 
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A Base Educacional, Habilidades e Recursos Humanos para SIC no Brasil, revela-se muito 

desigual, cerca de 78% dos estados brasileiros possuem uma base educacional que contribui 

desfavoravelmente para o desenvolvimento da SIC. As dimensões são inter-relacionadas, as 

políticas desenvolvidas devem ser políticas de integração, que forneçam subsídios para o 

desenvolvimento do acesso às ferramentas e das habilidades necessárias para sua utilização. 

A segregação regional do Brasil também é um aspecto captado pelo IISIC-E. Os melhores 

resultados se concentram no Distrito Federal e nas Regiões Sul e Sudeste. Caso não haja 

esforços maiores para a inserção da SIC em todos os estados brasileiros, a desigualdade 

regional já existente tende a se ampliar visto que os estados com melhores condições de se 

inserirem na SIC possuem melhor condição de se desenvolver econômica e socialmente. 

Assim é crucial que as políticas públicas desenvolvidas no Brasil tenham caráter 

regionalizado, com medidas diferenciadas, que levem em consideração as fragilidades e 

potencialidades locais. 

O governo federal surge como agente importante que incentive os governos estaduais na 

priorização desse setor nas agendas, tanto no investimento em setores de Ciência & 

Tecnologia como na utilização das novas tecnologias pelos governos das UFs. 

O estudo é a primeira iniciativa de mensurar a inserção dos estados brasileiros na SIC e 

busca-se sua atualização e progresso do índice com a contribuição de pesquisadores e centros 

de estatística. O estudo foi adaptado à falta de dados estatísticos que retratam os indicadores 

disponíveis no Brasil que tivessem todas as características colocadas como essenciais, tais 

como: periodicidade, nível de desagregabilidade, validade, simplicidade, confiabilidade e 

transparência. 

Alguns dados foram disponibilizados pelo CETIC.br e a dissertação contribuiu para uma 

parceria em construção deste centro de estatística com a Fundação João Pinheiro. Essa 

parceria poderá melhorar a capacidade do índice em retratar as condições de inserção dos 

estados a partir do provimento de dados importantes, utilizados internacionalmente, que serão 

disponibilizados anualmente para estados. Espera-se uma grande contribuição do CETIC.br 

principalmente nos indicadores de Base Educacional, Habilidades e Recursos Humanos para 

SIC com a possibilidade de indicadores que evidenciam a utilização efetiva de TIC na 

educação brasileira. 
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