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Introdução
Se o futuro é digital – quem o negaria? –, é natural que as nações invistam em projetos de estímulo à adoção e à ex-
ploração de novas tecnologias. Trata-se, afinal, de fomentar o desenvolvimento econômico e social, seja por meio 
de investimentos do setor privado ou de políticas públicas.

Dessa premissa nasce o Ranking Mundial de Competitividade Digital da escola suíça de negócios IMD (International 
Institute for Management Development), que em 2020 chega à quarta edição. O anuário compara 63 economias, 
espalhadas em todas as regiões do planeta, para criar uma lista das nações mais capazes e preparadas para um 
mundo digitalmente transformado.

O Brasil está no ranking, embora talvez não na posição que qualquer de nós gostaria – ocupa em 2020 a 51ª posi-
ção, muito abaixo dos líderes EUA, Singapura, Dinamarca, Suécia e Hong Kong (nesta ordem), e pouco acima dos 
lanternas Venezuela, Mongólia, Colômbia, África do Sul e Argentina. Subimos seis posições desde o ano passado, é 
verdade, mas ainda há muito trabalho pela frente.

Para o Brasil, a edição deste ano do ranking contou com a parceria do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo 
da Fundação Dom Cabral (FDC). Também com o apoio do Movimento Brasil Digital (MBD), que produziu esta pu-
blicação. O objetivo é não só tornar mais palatável os resultados do estudo do IMD, mas também contribuir com o 
trabalho de todas as organizações preocupadas em melhorar o ambiente de negócios digitais brasileiro.

E não se trata de uma questão de desenvolvimento puramente regional. Como bem avalia Arturo Bris, diretor do 
Centro de Competitividade Mundial do IMD, a competitividade determina como países, regiões e empresas “geren-
ciam competências para alcançar crescimento de longo prazo, gerar empregos e aumentar o bem-estar”, ou seja, é 
um caminho importante para o progresso humano.

Tenha uma ótima leitura.

Movimento Brasil Digital e Fundação Dom Cabral



Capítulo 1 • O ranking

EUA

Singapura

Dinamarca

Suécia

Hong Kong

Suíça

Holanda

Coréia do Sul

Noruega

Finlândia

Taiwan

Canadá

Reino Unido

Emirados Arabes

Australia

China

Austria

Alemanha

Israel

Irlanda

Estônia

Nova Zelândia

Islândia

França

Bélgica

Malásia

Japão

Luxemburgo

Lituânia

Qatar

Eslovênia

Polônia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

0

0

1

-1

3

-1

-1

2

0

-3

2

-1

2

-2

-1

6

3

-1

-3

-1

8

-4

4

0

0

0

-4

-7

1

1

1

1

1

2

4

3

8

5

6

10

9

7

13

11

15

12

14

22

20

17

16

19

29

18

27

24

25

26

23

21

30

31

32

33

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE MUNDIAL 2020
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Em sua quarta edição, o Ranking Mundial de Competitivida-
de Digital de 2020 do International Institute for Management 
Development, ou IMD, teve que lidar com um desafio adicio-
nal: a pandemia de COVID-19, que afetou em diferentes me-
didas as economias de todo o mundo. Se por um lado a tecno-
logia serviu para acelerar iniciativas digitais de companhias e 
governos em busca de alcançar usuários em isolamento, por 
outro as perspectivas de crise econômica vindoura reduziram 
as perspectivas de investimento por cautela.

Apesar do momento singular, os princípios que regem o es-
tudo continuam os mesmos: medir a capacidade e o prepa-
ro de um conjunto de economias globais (em 2020 são 63) 
para adotar e explorar tecnologias digitais de modo a se 
transformarem econômica e socialmente. A classificação 
se baseia principalmente em três grandes fatores:

1. Conhecimento, ou seja, o conjunto de saberes e es-
truturas de ensino necessários para a aprendizagem 
e a descoberta da TI;

2. Tecnologia, em que é medido o cenário de desenvol-
vimento de tecnologias digitais naquele país;

3. Prontidão para o futuro (future readiness), que exa-
mina o nível de preparo de uma economia para assu-
mir sua transformação digital.

Segundo o IMD, esses três tripés mostram como a gera-
ção de conhecimento e o desenvolvimento de talentos, 
somados a regulamentação e infraestrutura eficazes, além 
de políticas públicas voltadas para o futuro, são capazes 
de impulsionar a competitividade digital de uma nação. A 
flexibilidade e a adaptabilidade de empresas e indivíduos 
também são elementos fundamentais.

Para a maioria dos países ouvidos, as respostas foram ob-
tidas durante a primeira onda de COVID-19. Ou seja, as 
perguntas não se referem e não consideram a pandemia 
em toda sua especificidade. Mas, segundo o IMD, mostram 
como a tecnologia é uma ferramenta importante na luta 
contra a doença.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O ranking é calculado com base em 52 critérios, sendo 32 
deles baseados em dados públicos nacionais e internacio-
nais e outros 20 por meio de questionário. Os países são 
ranqueados do mais ao menos competitivo. Na tabela que 
abre este capítulo, é possível também saber quantas posi-
ções cada país subiu (ou desceu) no ranking com relação 
ao ano anterior.

Os resultados são construídos a partir da combinação de da-
dos obtidos anualmente de representantes de empresas e da-
dos estatísticos coletados nos países e de organizações inter-

nacionais. Os dados estatísticos possuem peso de dois terços 
na classificação geral, enquanto os da pesquisa representam 
um terço.

Esses critérios são divididos, como já dito, em três grandes 
tripés – conhecimento; tecnologia; prontidão para o futuro 
–, por sua vez divididos em nove subfatores, que servem 
para determinar que áreas de uma economia são fortes e 
fracas. São classificações que permitem exames mais de-
talhados de aspectos específicos da transformação digital, 
ajudando por exemplo formuladores de políticas públicas ou 
investidores internacionais.

“infraestrutura 
é um gargalo 
de fato para a 
transformação 
digital do país”
Eduardo Marini, CEO da green4T
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BRASIL
População: 210.147.125 (IBGE) PIB: R$ 7,3 trilhões
Capital humano: 0,56 PIB 2019: +1,1%

BRASÍLIA

Capítulo 2 • Os resultados do Brasil
Entre os 63 países analisados para o Ranking Mundial de 
Competitividade Digital de 2020 do IMD, o Brasil ficou na 
51ª posição. Houve ganhos no que diz respeito à concen-
tração científica, estrutura regulatória, disponibilidade de 
capital e agilidade para os negócios. Os resultados melho-
raram na maioria dos componentes, segundo o Núcleo de 
Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral 
(FDC), que foi parceira da instituição suíça no recolhimento 
e análise de dados sobre o país.

O trabalho foi coordenado pelo professor Carlos Arruda, com 
a participação da professora Ana Burcharth e da pesquisadora 
Naira Gonçalves. 

O Brasil ganhou posições no fator conhecimento (de 59º para 
57º), com estabilidade nos demais fatores (57º em tecnologia 
e 43º em prontidão para o futuro). Analisando os dados dos 
últimos cinco anos, se observa uma recuperação de posições 
perdidas, conforme tabela abaixo.
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“O avanço do Brasil no Ranking de Competitividade 
Digital 2020 está atrelado ao ganho de posições para 
o fator de conhecimento, tendo sido mantida estabi-
lidade nos demais fatores”, explica o professor Carlos 
Arruda, da FDC. “Para os últimos cinco anos, observa-

mos que o país parece estar se recuperando de uma 
perda anterior para conhecimento, mas enfrenta difi-
culdades para sustentar o ritmo de avanço para pron-
tidão para o futuro, que configura, ainda assim, seu 
melhor fator.”

“O Brasil precisa 
ter um plano mais 
ambicioso, e que 
seja acelerado”
Luiz Sergio Vieira, CEO da EY

O fator de conhecimento é composto por três subfatores: 
talento, preparo e educação, e concentração científica. En-
quanto no primeiro e no segundo deles houve variação ne-
gativa, por conta dos maus resultados obtidos pelo Brasil em 
exames como o Programa Internacional de Avaliação de Estu-
dantes (PISA) para o ensino de matemática, no terceiro sub-
fator houve ganho substancial, principalmente pelo aumento 
do número de mulheres em ambientes de inovação.

No fator tecnologia, por sua vez, houve ganhos em termos 
de estrutura regulatória (da 57ª para a 52ª posição) e estru-
tura de capital (da 61ª para a 58ª posição), mas houve perda 
em contexto tecnológico (da 47ª para a 50ª). Se por um lado 

melhorou a percepção a respeito das leis que estimulam o de-
senvolvimento tecnológico e o volume de capital disponível 
para investimento, por outro as condições de infraestrutura 
necessária – incluindo avanço na velocidade de nossas redes 
móveis, por exemplo – estão estagnadas.

No último fator, prontidão para o futuro, o Brasil teve avanço 
no subfator agilidade para os negócios (de 58º para 41º), graças 
à melhora das perspectivas do empresariado, principalmente 
na capacidade de responder mais rapidamente às oportunida-
des e ameaças (50º para 44º) e na agilidade das empresas (57º 
para 39º). Em atitudes adaptativas houve queda de seis posi-
ções e em integração de TI queda de uma posição.
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case 1

Santa Rita do Sapucaí (MG)
Belo Horizonte

População: 43 mil (IBGE/2019)

Capítulo 3 • As cidades brasileiras
Não só de posições em rankings vive o ambiente brasileiro 
de inovação. Há no país exemplos de boa prática para o 
desenvolvimento tecnológico, inclusive com a criação de 
ambientes de inovação bastante profícuos. 

O estudo Ecossistemas de empreendedorismo inovado-
res e inspiradores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), feito em parceria com a 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empre-
endimentos Inovadores (Anprotec), destacou três cidades 

que investiram com sucesso na promoção da capacidade 
de inovação e empreendedorismo.

Elas têm em comum, segundo a FDC, a capacidade de 
articular atores regionais e gerar impactos positivos. 
Para isso elas se valem de redes institucionais de apoio 
às empresas; estímulo ao empreendedorismo via incen-
tivos fiscais ou criando ambientes de inovação como in-
cubadoras e aceleradoras; e investimentos na formação 
de mão de obra qualificada.

Cidade historicamente ligada à agropecuária, Santa Rita 
do Sapucaí baseou seu desenvolvimento recente no estí-
mulo a instituições de ensino. As três principais - ETE, Ina-
tel e FAI – são altamente especializadas em eletrônica, e 
voltadas à aplicação no setor produtivo. Foram elas que 
introduziram as primeiras empresas de base tecnológica 
da região, que trouxeram consigo uma visão de moderni-
zação, tecnologia e competitividade.

O perfil inovador dos empreendedores de Santa Rita do 
Sapucaí está calcado “no multiculturalismo, no ambiente 
acadêmico e na interação poder público/escolas/empresa-
riado”, reitera o estudo do Sebrae e da Anprotec. 

Atualmente o arranjo produtivo local (APL) da cidade 

possuía em 2019 cerca de 
153 empresas, 90% microem-
presas e 8% de médio porte, com 
faturamento anual de R$ 3,2 bilhões por ano e 14.700 
empregos gerados. O investimento em pesquisa e de-
senvolvimento é de 9% do faturamento em média, e 
considera produtos em telecomunicações, informática, 
segurança, automação industrial, equipamentos indus-
triais e prestação de serviços.

Segundo o Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, 
Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (Sindvel), a 
renda per capita média do município cresceu de R$ 219, 
em 1999, para R$ 315 em 2000 e R$738,40 em 2010, cresci-
mento em duas décadas de 79,55%.

https://informativo.anprotec.org.br/estudoecossistemas
https://informativo.anprotec.org.br/estudoecossistemas


case 3

Porto Alegre (RS)
População: 1,48 milhão (IBGE/2019)

Capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre baseia seu de-
senvolvimento tecnológico na conexão e no equilíbrio 
entre indústria, universidades e governo, de modo a de-
senvolver um ambiente de inovação que impulsione a eco-
nomia. O desenvolvimento industrial e o surgimento de 
escolas e instituições culturais de destaque data do final 
do século XIX, acentuando-se durante o século seguinte.

Mas é na década de 1990 que o governo local passa a 
estimular a inovação ao levar representantes de uni-
versidades e empresas para uma visita às tecnópoles 
francesas - cidades ou sub-região que concentram in-
ventivos da cadeia de inovação, incluindo instituições 
de ensino, grandes e pequenas empresas de tecnologia 

e agências de fomento. Foi 
o pontapé o Programa Porto 
Alegre Tecnópole (PAT), lançado em 
1995, do qual participaram universidades (Unisinos, 
PUCRS e UFRGS), poder público (governo estadual e 
prefeitura) e outras entidades.

Entre as primeiras medidas estava a instalação de uma 
rede de fibra ótica, a implantação de escritórios de transfe-
rência de tecnologia nas Universidades parceiras, a criação 
de incubadoras e uma rede de intercâmbio entre elas, além 
da implementação de parques tecnológicos. Diversos me-
canismos de promoção de empreendimentos inovadores 
surgiram ao longo dos anos.

Porto Alegre

case 2

Campina Grande (PB)
População: 410 mil (IBGE/2019)

As universidades também formam a base do desenvolvi-
mento tecnológico de Campina Grande, na Paraíba. Esco-
las técnicas e superiores estimularam a criação de empre-
sas de base tecnológica. Atualmente são 50 mil estudantes 
em 16 instituições de ensino superior públicas e privadas, 
mais 3500 em cursos técnico-profissionalizantes, 2700 em 
pós-graduação.

São instituições de ensina cuja fundação vem da década 
de 1950, fundadas em parte com o dinheiro acumulado na 
cidade através do comércio do algodão. Elas ajudaram a 
concentrar, além de capital, uma sociedade intelectualiza-
da e difusora da ciência e da tecnologia. Na Universidade 

da Paraíba surgiu um dos pri-
meiros parques tecnológicos do 
País, o Parque Tecnológico da Paraíba 
(PaqTcPB), fundado em 1984.

Atualmente são diversos centros de inovação e incuba-
doras na cidade, que fizeram o número de registros de 
patentes de invenções saltarem para 83 em 2018, e os 
de software somarem 34 no mesmo ano. Assim Campi-
na Grande se destaca no cenário brasileiro de inovação 
tanto pela tradição de ser um polo de conhecimento 
científico e empreendedorismo quanto pelo apoio do 
poder público.

João Pessoa



“já evoluímos 
muito ao longo 
do tempo e nosso 
ecossistema de 
startups, por 
exemplo, está 
mais maduro, 
gerando soluções 
de nível mundial”

Renata Zanuto, co-head do Cubo Itaú



Conclusão • O futuro 
Se por um lado o Brasil avançou seis posições no Ranking de 
Competitividade Digital do IMD em 2020, o que é uma boa no-
tícia, por outro ainda é pouco digno de comemoração a posição 
ocupada. O professor Carlos Arruda, no entanto, é otimista. 
“Significa que o Brasil está avançando para onde deveria estar, 
em posições entre 30 e 40, compatíveis com nossa realidade 
econômica e digital”, diz.

Talvez o efeito catalisador da pandemia para a adoção de tec-
nologias e soluções digitais em diversos setores da economia 
– que o estudo do IMD “detecta claramente” – faça o Brasil gal-
gar degraus com mais rapidez, mas isso exigirá uma série de 
esforços coordenados. 

Primeiro, é crítico que se acelere na ampliação de nossa infra-
estrutura. Como bem lembra Eduardo Marini, CEO da green4T, 
a “infraestrutura é um gargalo de fato para a transformação di-
gital do país como um todo: governo, empresas e pessoas”. Os 
custos elevados e os recursos mal distribuídos em um território 
tão grande quanto o brasileiro criam desigualdades que puxam 
os objetivos estratégicos da nação para trás. 

Outro ponto fundamental para aumentar a competitividade do 
País, como lembra Luiz Sergio Vieira, CEO da EY Brasil, é um 
planejamento de longo prazo e bem estruturado, que ultrapas-
se governos e mudanças políticas naturais da democracia e se 
torne um projeto de Estado. O que passa por medidas de estí-
mulo, revisão de marcos regulatórios e iniciativas de governo 
digital que deem mais acesso a serviços aos cidadãos. 

“Há medidas sendo feitas, mas precisamos de uma ambição 
maior. O Brasil precisa ter um plano mais ambicioso, e que seja 
acelerado. Não podemos, como acontece com frequência em 
projetos de infraestrutura, que um prazo previsto de três anos 
se torne 10 ou 15”, sentencia.

Resolver o problema da desigualdade praticando a inclusão é 
parte do caminho para melhorar o posicionamento do Brasil no 
ranking, defende Silvio Genesini, membro do Conselho do Mo-
vimento Brasil Digital. Inclusive porque desigualdades trazem 

reflexos imediatos na educação, o que por sua vez afetará dire-
tamente a formação de mão de obra qualificada para atuar em 
uma indústria que já opera com déficit de cérebros. Problema 
que a pandemia de COVID-19 expos ainda mais.

“Com mais gente desempregada, a desigualdade de renda 
vai nos fazer sair da pandemia como um país mais desigual. E 
como podemos reduzir isso? Não é uma mudança de um ano 
para outro”, elucubra o conselheiro. “Como desmontar esse ci-
clo vicioso? Não tem bala de prata. Tem uma soma de políticas 
públicas com as empresas que precisam não só contratar, mas 
também fazer a formação.”

É claro que nem tudo são más notícias. A co-head do Cubo Itaú, 
Renata Zanuto, lembra que há muito para melhorar, mas “já 
evoluímos muito ao longo do tempo”. Nosso ecossistema de 
startups, por exemplo, está mais maduro, gerando soluções de 
nível mundial e mobilizando capital de investimento oriundo 
de dentro e de fora do Brasil. 

O número de startups brasileiras é maior do que nunca, assim 
como ambientes e iniciativas de suporte ao empreendedoris-
mo. A pandemia só fortaleceu os laços entre startups e delas 
com investidores e grandes empresas – que buscam cada vez 
mais nelas um suporte para de fato executar suas próprias ini-
ciativas de transformação.

Claro que ainda é fundamental investir na educação para 
“termos mais talentos para permitir que essa inovação 
continue”, pondera a executiva, diante da carência de ta-
lentos técnicos que vem da base”. Como bem lembra Ar-
ruda, subir no ranking de competitividade significa supe-
rar desafios internos, alguns deles históricos, como o da 
educação, capaz de não só disponibilizar mais mão de obra 
para as organizações como de reduzir as desigualdades so-
ciais que tanto nos prejudicam.

“Se o mundo está caminhando para uma sociedade digital, 
educar nossos jovens para participar dessa grande revolução é 
fundamental”, lembra o professor da FDC.

Eduardo Marini, CEO da green4T

Luiz Sergio Vieira, CEO da EY

Renata Zanuto, co-head do Cubo Itaú

Silvio Genesini, membro do conselho do Movimento Brasil Digital

ASSISTA AS ENTREVISTAS COM OS EXECUTIVOS, PRODUZIDA EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO DOM CABRAL 
(FDC), AVALIANDO A SITUAÇÃO BRASILEIRA:

https://youtu.be/Kl_lMbmvqFI
https://youtu.be/X7ZjB9JXe_0
https://youtu.be/MS4lRgQoFnA
https://youtu.be/NZ0C3hTkrNg
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