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As operadoras de telecomunicações investem em programas de inclusão digital em escolas 
públicas, unindo política de responsabilidade social com oportunidade de mercado 
 
Fato 1: a necessidade de levar o acesso às tec nologias da informação à população de baixa renda, 
sobretudo aos jovens que ingressarão no mercado de trabalho nos próximos anos, desperta a 
atenção da sociedade. Fato 2: as mais de 170 mil escolas públicas existentes no Brasil 
representam um mercado potencial interessante para operadoras de telecomunicações e TI, 
sobretudo quando tiverem meios de investir nessa área. Fato 3: o Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações (Fust) possui recursos represados de mais de R$ 3 bilhões, gera 
outros R$ 500 milhões anualmente e o governo estuda desaguar esse dinheiro no Serviço de 
Comunicações Digitais (SCD), que tem o objetivo expresso de levar a internet a regiões remotas, 
priorizando escolas e bibliotecas. 
 
Pode ser decorrência da soma desses três itens, pode ser devido a apenas um ou dois deles - as 
interpretações com quem se converse -, mas há um quarto fato também indiscutível: muitas 
operadoras de telecomunicações estão concentrando seus esforços sociais em levar acesso à 
internet para escolas públicas, gratuitamente ou com generosos descontos. Nesse processo, 
costuram alianças com fornecedores de hardware, software e serviços e movimentam o mercado 
de tecnologia, realizam um trabalho de inclusão digital e, sim, podem estar armando uma arapuca 
para o governo. 
 
Afinal, alguns projetos das operadoras oferecem assinatura de serviços de internet via banda 
larga para escolas em condições especiais por um período determinado. Quando o prazo acabar, o 
governo terá duas opções: finalmente desembolsar os recursos do Fust, que foi criado em 2000 e 
jamais utilizado; ou explicar por que continua retendo o dinheiro e assim tira a internet de 
milhões de alunos que já estavam usufruindo o benefício. "Ninguém assume, mas fica 
subentendido que as teles vão usar isso para pressionar o governo a liberar os recursos do Fust", 
afirma um executivo de telecomunicações que pediu para não ser identificado. 
 
Com ou sem segundas intenções, o fato é que as operadoras estão conseguindo realizar um bem-
vindo trabalho de inclusão digital. A Brasil Telecom (BrT), por exemplo, investe em uma iniciativa 
batizada de Cyber Escolas. A BrT optou por colocar terminais com pouco poder de processamento 
nas escolas e todo o conteúdo hospedado dentro de seu data center, reduzindo os gastos e 
complicações com manutenção. 
 
O Cyber Escolas começou em 2002 por meio de uma parceria com a Universidade de Brasília 
(UnB), que oferece o conteúdo e a metodologia. A partir daí, o projeto cresceu. A BrT fechou 
convênio com o governo de Goiás, que está levando o acesso em banda larga à internet a cem 
escolas, em um total de 2 mil computadores, com a expectativa de dobrar o tamanho da iniciativa 
em 2005.O projeto se vale do Fit-Ix, plataforma de computação como serviço da integradora CPM. 
 
A idéia é levar o projeto aos dez Estados em que a BrT atua, atingindo 1,2 mil escolas até o final 
do ano que vem. Os investimentos que a escola precisa fazer variam entre R$  100 e R$ 400 
mensais por terminal, o que incluiu equipamentos, conteúdo, treinamento, conectividade em 
banda larga e manutenção. O gerente de negócios de data center da BrT, Alberico Carvalho, 
explica que a solução pode aproveitar PCs antigos que as escolas já possuam. "Estamos saindo na 
frente do governo. A necessidade de acesso à internet é uma realidade", afirma Edmond Santiago, 
diretor comercial da operadora. "Estamos antecipando algo que é inevitável." 
Já a Telemar investe desde 2000 no Projeto Telemar Educação (PTE), que envolveu uma parceria 
com a Universidade de São Paulo (USP) para o processo de treinamento de professores. 
Atualmente, o PTE atende a 67 escolas com 74 mil alunos e já gerou um filhote: o Comunidade 
Digital Telemar, iniciativa levada a cabo em parceria com os governos de Pernambuco, Paraíba, 



Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Alagoas e Espírito Santo e com as prefeituras de Natal, Recife, 
João Pessoa, Maceió, Fortaleza e Sobral, entre outras. 
 
O Comunidade Digital atende aos critérios de atuar onde a Telemar é concessionária, em escolas 
que estejam em regiões centrais e que tenham laboratórios de informática com um número 
mínimo de computadores. "Já que não há dinheiro para fazer tudo, temos que fazer onde 
conseguimos mais resultado", afirma Mario Dias Ripper, diretor de projetos especiais da Telemar. 
 
 

 
 
 
PROJETOS SOCIAIS  
 
Respeitadas essas condições, a operadora oferece conexão de banda larga por um ano. E após 
esse período? "Esperamos que o Fust seja liberado e que os Estados e municípios tenham os 
recursos necessários", diz Ripper. O Comunidade Digital prevê que mais de mil escolas e cerca de 
1,2  milhão de alunos serão beneficiados em uma primeira etapa do projeto, que consumiu 
investimentos da ordem de R$ 15 milhões. Em metade das unidades de ensino - cerca de 500 - a 
internet já está instalada. Ripper acredita que em breve será possível atender 2 mil escolas, 
beneficiando 2 milhões de alunos e totalizando R$ 30 milhões em investimentos. 
 
Por sua vez, a Telefônica se vale de sua fundação para executar uma série de ações sociais. A 
área de educação é uma  das prioridades. Em 2000, foi feito um convênio com o Estado de São 
Paulo para conectar em banda larga as escolas estaduais de ensino fundamental e médio que 
tinham laboratório de informática. Cerca de 700 escolas no Estado, a maioria situada próxima da 
capital, estão conectadas. A Telefônica oferece um desconto de 50% na mensalidade do Speedy 
por um período de dois anos. 
 
Também foram realizados acordos com a Prefeitura de São Paulo, envolvendo a informatização de 
50 s com média de 20 PCs em cada uma, além de atender a 66 bibliotecas públicas do município. 
A Fundação Telefônica ainda apoiou a instalação de 20 telecentros, o que envolveu a reforma 
física dos prédios, instalação elétrica e ligar os micros rede com conexão à internet. No total, as 
ações da operadora utilizaram a presença de 400 PCs em telecentros e mil em escolas. 
 



Educação é uma das áreas com maior potencial de contribuição para o desenvolvimento do País 
em longo prazo', afirma Sérgio Mindlin, diretor-presidente da Fundação Telefônica.- Eis um outro 
fato que ninguém pode negar. 
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