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Programa PC Conectado, do Governo Federal, traz no pacote uma briga de cachorro grande 
 
 
Parece que o povo brasileiro vai ter que esperar mais um pouco até a inclusão digital. No que 
se refere à questão tecnológica do conceito, o Governo Federal está caminhando em direção ao 
êxito, mesmo esbarrando em algumas pedras.  
 
O projeto PC Conectado pretende oferecer às pessoas de classes menos favorecidas a 
possibilidade de adquirir um computador pessoal, com configurações básicas e acesso à 
Internet. Esse PC - que chegaria ao mercado ainda em março, mas foi adiado para a segunda 
quinzena de abril, terá o preço final entre R$ 1.150 e R$ 1.400, financiados em 24 ou 36 
meses, com prestações que não passarão de R$ 50.  
 
Para viabilizar a iniciativa, o Governo reuniu os principais fabricantes de computadores, 
desenvolvedores de softwares, bancos estatais e empresas telefônicas, deixando de lado os 
provedores de acesso – o que não foi positivo.  
 
A polêmica teve início quando os representantes dos provedores analisaram a proposta das 
operadoras de telefonia e constataram que, no modelo apresentado, dos R$ 7,50 cobrados 
pelo acesso à Internet de 15 horas, apenas R$ 0,75 seriam repassados aos provedores – 
responsáveis por serviços como  autenticação de usuário, conteúdo, suporte, e-mail, anti-vírus 
e anti-spam.  
 
Frente a esse quadro, os 1.200 provedores do Brasil fizeram, por meio de suas associações, 
uma proposta que mantém o preço final ao consumidor, porém com divisões invertidas: os R$ 
0,75 seriam repassados para a teles.  
 
Dentro das expectativas, o programa PC Conectado deve fomentar só este ano a venda de 1,5 
milhão de microcomputadores para as classes C e D, além de micro-empresas.  
 
Cobra, parcerias e o PC Cidadão  
 
A Cobra Tecnologia apresentou ao Governo Lula o seu PC Cidadão, desenvolvido por meio de 
uma parceria com o Banco do Brasil, os Correios, a Fenainfo (Federação Nacional das 
Empresas de Informática), a Softex, a FreeSoftware e a Abrasol (Associação Brasileira das 
Empresas de Software Livre).  
 
O PC Cidadão vai rodar o sistema operacional Freedows, com código aberto e uma lista de 26 
aplicativos de escritório e uso pessoal, entre editores de texto, imagem, desenho e áudio, 
calculadora, navegador web, anti-vírus, leitor de arquivos PDF, reprodutor de multimídia e 
jogos.  
 
“ Ao introduzir o pacote de software livre com todas as aplicações necessárias e mais o suporte 
profissional, acreditamos que o PC Cidadão representa também um desestímulo à pirataria de 
software. Não há porque o usuário abrir mão do seu suporte garantido apenas para instalar o 
software ilegal. Além disto, a experiência de navegação do Freedows e seus aplicativos é 
extremamente semelhante ao padrão Windows – afirma o presidente da Cobra Tecnologia, 
Leandro Vergara.  
 
O microcomputador virá ainda com um processador de 2,5 Mhz e 256 Mb de memória. Seu 
sistema de disco rígido terá capacidade para 40 Gb e a configuração inclui recursos completos 
para processos de áudio e vídeo, microfone, caixas acústicas, teclado, mouse e monitor de 15 
polegadas. O consórcio ainda vai disponibilizar suporte técnico via 0800.  
 



De acordo com Vergara, a parceria com os Correios garante ao consórcio do PC Cidadão uma 
grande capacidade logística, não só para a entrega dos equipamentos em todos os municípios, 
mas também através da venda via Internet pelo Portal dos Correios.  
 
A aliança com a Fenainfo possibilita parcerias com cerca de 2,5 mil pequenas empresas de 
informática, espalhadas pelo Brasil, para a comercialização das máquinas, prestação de 
suporte e assistência técnica.  
 
Já com o apoio da Softex, o programa PC Conectado atua como incentivador para pequenas 
empresas de software nacionais, interessadas no desenvolvimento de aplicações de software 
livre.  
 
O projeto tem tudo para dar certo, agora só falta sair do papel. 
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