
 

 

 

 
Resumo

Este trabalho estima quantitativamente os impactos da implementação destas tecnologias no desempenho das empresas

industriais do Equador, utilizando dados a nível da firma extraídas do censo econômico de 2010. A metodologia utilizada são

modelos de regressão linear múltipla que permitem controlar uma série de variáveis características das empresas para estimar o

efeito neto que causam estas tecnologias nas vendas e as utilidades das mesmas. O trabalho evidência a baixa penetração das

TIC nas empresas industriais do Equador, só um 11% têm internet, 13% conta de email e um 3% página web. Nos modelos se

observa que o internet resulta ser o componente de TIC que mais contribui ao melhoramento no desempenho das empresas,

seguido pela tenência de uma página web e uma máquina de fax. Estes resultados concordam com os encontrados na literatura

mas com uma porcentagem maior ao estimado inicialmente. Desde o ponto de vista quantitativo, as estimações sugerem que o

internet permite incrementar as vendas num 18% em cima da média e num 21% no caso das utilidades. Assim mesmo se conclui

que se deve conduzir a políticas públicas de promoção das TIC, especialmente nas regiões mais remotas do país onde o grau de

informalidade empresarial é maior.
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