




exportadora do nicho de jogos. A
Malásia, que criou um programa
de venda de equipamentos com
isenção fiscal e vendeu
incontáveis PCs, agora conta com
a iniciativa privada para expandir
sua rede de acesso. Já a índia, que
ainda sofre muito com a
exclusão social, partiu para
fomentar o desenvolvimento de
tecnologia de ponta nas
universidades e centros de
desenvolvimento, e está
incluindo sua população em um
movimento de cima para baixo.

Nos centros urbanos há uma
explosão de pequenos cibercafés
que oferecem acesso à internet.
Nada de subsídio, apenas lucro e
empreendedorismo. Outro
modelo alternativo é o peruano,
em que o governo estimulou a
criação de telecentros
comunitários dentro da casa de
pessoas de baixa renda.

Para se ter uma idéia de como
o Brasil ainda tem muito chão
pela frente, nos Estados Unidos,
salvo as devidas diferenças
sociais e culturais, os usuários

passam da casa dos 170 milhões.
No Reino Unido, um
levantamento feito pela
Nielsen/Net Ratings aponta que
78% ou 2,2 milhões de jovens
britânicos com idade entre 12 e
17 anos navegam pela internet.
Na Coréia do Sul, 85% da
população tem acesso à internet
rápida em seus domicílios. Para o
Brasil, o caminho é longo, mas
pode ser percorrido. Falta definir
qual o melhor modelo e
equilibrar os esforços que cada
um deles merece.

Internet mais em conta
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A gora não deve demorar.

O governo prometeu
anunciar o "PC

Conectado" no ano passado, mas
as negociações para definir o
modelo se mostraram mais
complexas do que pareciam a
princípio. Mas o País não deve
passar muito mais tempo sem
que o mais ambicioso programa
de inclusão digital realizado
até hoje seja divulgado.

Entretanto, o modelo é claro.
O objetivo é subsidiar a
aquisição de microcomputadores
para famílias de baixa renda.
Indústria, operadoras e bancos se
reuniram para poder dar o
formato final ao projeto. Depois
de um ano de discussão, foi
definido que a máquina - com
processador de 2,4 Ghz,
memória de 128 MB,

multimídia, teclado e monitor
de 15 polegadas - custará em
torno de 1.400 reais a serem
financiados em até 36 parcelas de
no máximo 50 reais. Outra
definição anunciada até agora foi
com relação à conectividade. A
Brasil Telecom, a Telefônica e a
Telemar chegaram a um acordo
para oferecer 15 horas de
internet discada por 7,50 reais.
Agora, a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e o
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
analisam a possibilidade legal de
se viabilizar esse preço exclusivo
para uma faixa da população.

Claro que até o cidadão ter
acesso ao equipamento pode
demorar meses. E ainda há um
dilema importante a resolver. A
venda vai ser feita de maneira

direcionada e exclusiva para um
volume de pessoas de classes
mais baixas (possivelmente
classe C, porque as classes D e E
devem ser atendidas mesmo
pelos telecentros comunitários)
ou será universal e
indiscriminada. Dentro disso,
relata Cezar Alvarez, assessor
especial do governo federal para
o "PC Conectado", está a
discussão de que se o modelo
pode beneficiar também as
classes mais abastadas que
desejam comprar o segundo ou o
terceiro equipamento. Aí
também está o embate de como
será repassado o benefício de 200
reais a 300 reais, se é que será
repassado. "Está se pensando em
qual instrumento o governo vai
utilizar para dar apoio ao
programa. Se haverá mesmo um



18

bônus e se haverá ou não isenção
fiscal", comenta Alvarez.

A outra questão acalorada,
segundo Alvarez, é a do
software, que em princípio seria
um sistema aberto. Mas em
dezembro do ano passado, a
Microsoft, para fazer frente ao
software aberto, entregou um
documento em que propunha a
venda de um software mais
compacto do que o Windows
convencional e com menos
funcionalidades ao preço que
fica entre 20 dólares e 30 dólares.
"O grupo técnico de software
está verificando o custo e o
benefício dessa oferta". E,
obviamente, está se observando
a questão do pagamento de
royalties no caso de se aceitar
a proposta da Microsoft.

As empresas se mexem
Claro que um projeto desse

calibre chamou a atenção de todo
o mercado. E os fornecedores
estão se articulando. A Cobra já
montou um consórcio e foi ao
Planalto oferecer a sua proposta.
A Positivo, a Gradiente, a HP,
a Itautec e a Dell, estão
mantendo conversações intensas
com os grupos de trabalho
do "PC Conectado". Dentro de
toda essa mobilização do
governo, sociedade e setor de TI,
fica difícil, segundo Alvarez,
firmar uma data precisa para o
lançamento do projeto.
"Pretendemos lançar ainda em
março, mas, de qualquer
maneira, após o anúncio o
mercado — indústria, montadoras

de equipamento, empresas de
software, bancos e varejo - vai
ter de se organizar para levar o
produto para as lojas. Isso vai
levar mais algum tempo",
explica Alvarez, sem se arriscar a
dar um prazo oficial. Avisa que
serão divulgados um
cronograma oficial do projeto e
um prazo para a produção. "As
empresas, logicamente, terão de
se organizar para gerar demanda,
campanhas de marketing para
conscientizar o consumidor do
produto e começar a produzir
para a efetuar as entregas", explica.

Outra bandeira importante
que Alvarez levanta, e que a
indústria agradece, é a força que
esse projeto tem contra o
mercado cinza, que, segundo
dados do setor, movimenta 70%
do volume de equipamentos.
Com o mercado cinza, o governo
deixa de arrecadar o equivalente
em impostos. " Com esse projeto,
passamos a arrecadar e o público,

diante da possibilidade da
compra de um equipamento
de boa qualidade e legalizado,
com assistência técnica e
financiamento de longo
prazo, vai preferir o TC
Conectado'", aposta Alvarez.

A Cobra, braço tecnológico
do Banco do Brasil, quer
conquistar uma boa fatia do
mercado de equipamentos com
o "PC Conectado" e aposta na
iniciativa. Vlademir dos Santos,
vice-presidente de tecnologia
da empresa, foi até a Ásia estudar
os modelos da Coréia do Sul e da
Tailândia de inclusão digital, para
desenvolver seu plano de
produção. "É a melhor maneira
para fomentar o mercado futuro.
Em cinco anos, o mercado vai se
ampliar, novos serviços serão
criados com o aumento da
demanda e com a ampliação da
concorrência", acredita Santos. O
plano da Cobra já está pronto.
Fecharam parceria com o BB, os



Correios e a Federação Nacional
das Empresas de Informática
(Fenainfo). E depois de negociar
com fornecedores locais e
internacionais, a Cobra deve
ir ao mercado, com ou sem
"PC Conectado" e promete
comercializar 200 mil
equipamentos até o final do
ano. "Vamos dar início ao projeto,
independente do anúncio oficial
do TC Conectado'", garante Santos.

Modelo alternativo
Enquanto o anúncio não sai,

empresas continuam propondo
outros caminhos. Para Carlos
Rocha, presidente da Samurai,
a maneira mais viável de
se conduzir um projeto de
inclusão digital seria
por meio das operadoras de
telecomunicações, com serviços
de acesso, como um serviço
público, tal qual o telefone fixo.
Na ponta do usuário, estaria um
tipo simples de dispositivo de
acesso, um terminal ou até
mesmo uma televisão, que não
guardaria aplicativos; esses seriam
compartilhados e distribuídos
por servidores centrais.
"O usuário pagaria por
serviço sob demanda,
verdadeiramente. Seria cobrado
por acesso aos aplicativos",
exemplifica Rocha. Na mão do
usuário, estaria um cartão
inteligente ou um CD, que
guardaria a sua identidade.
" Seria como computador por
assinatura, com a cobrança
reversa, como nos moldes da

PC de aluguel

H á algo de irreal em toda
discussão sobre inclusão
digital. É a crença de que

se alguém que não tem dinheiro
para comprar roupas novas ou
mesmo comer poderá adquirir
um computador. Não estamos
falando de um bem durável.
Geladeiras, televisões e
motocicletas duram uma
década ou mais. Um micro fica
desatualizado e começa a dar

problemas em dois anos. Essa
contradição é que leva alguns
analistas a afirmar que
programas bem-intencionados
como o "PC Conectado" terão
pouco impacto nos grupos de
menor poder aquisitivo, mesmo
na classe C. A conclusão óbvia aí
é que o melhor caminho é o
"PC de aluguel".

Para a população de baixa
renda, o mais próximo é o

bilhetagem dos serviços
telefônicos tradicionais", explica.
Carlos conta que tem conversado
com operadoras interessadas no
modelo como uma maneira de
aumentar o uso de banda larga.
"Hoje, 85% da receita das
operadoras, no Brasil e no
mundo, é por meio de voz e isso
já não é tão rentável. A solução
deve permitir a substituição da
receita de voz por uma receita de
serviço", afirma Rocha. Existem
pilotos implementados em
parceria com a Sun
Microsystems e a Siemens.
"Alguns Poupatempos do
governo de São Paulo estão
utilizando essa solução", informa
Rocha, que aponta que a inclusão
digital só vai acontecer quando
as empresas viabilizarem retorno
comercial concreto. "O TC
Conectado' demonstra um
grande problema estrutural. O
PC não foi feito para fazer
inclusão. E caro e não tem como
baixar o preço", diz Rocha.

telecentro. Um bom exemplo é o
Poupatempo, centro de serviços
públicos criado pelo governo de
São Paulo. Ali, é possível acessar
a internet pagando um real por
20 minutos (ninguém pode ficar
mais do que isso por conta do
alto volume de usuários). Nos
horários de pico, é comum que a
fila passe dos 30 minutos nesses
locais. "Quero procurar emprego
e mandar meu currículo", diz
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Claudia Domingues, auxiliar de
escritório desempregada, que
encontrou no Poupatempo a
solução para se conectar.

Existe uma explosão desses
locais hoje no Brasil, seja com
apoio da iniciativa pública,
privada ou Organizações
Não-Governamentais (ONGs).
Segundo dados do Ministério das
Comunicações, o Brasil soma
hoje cerca de 3,2 mil telecentros.

O número deve crescer ainda
mais. O Orçamento Geral da
União já prevê a soma de
204 milhões de reais destinada
à criação do programa " Casa
Brasil", telecentros que vão
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montados e devem estar prontos
no segundo semestre.

Mas a inclusão também deve
acontecer no ensino público. E
importante inserir digitalmente
173 mil escolas brasileiras para
promover a cultura entre as
crianças e os jovens. Em um
censo do Ministério da Educação
e Cultura, atualmente, apenas
20 mil delas têm computador,
sendo apenas nove mil com
acesso à internet. O governo está
em conversações com o MEC
para mapear com maior precisão
onde estão essas escolas para
tratar essa questão e dar
embasamento na implementação

Em um censo do Ministério da Educação
e Cultura, atualmente apenas 20 mil
escolas têm computador, sendo apenas
nove mil com acesso à internet
reunir computadores com acesso
à internet, pontos de cultura e
rádios comunitárias em uma
mesma localidade. O objetivo do
governo é elevar para seis mil o
número de telecentros e
aproximar as novas tecnologias
das populações carentes. Ao
mesmo tempo, ampliar a
bancarização - acesso aos
serviços bancários — e os
módulos públicos de
atendimento ao cidadão. Até
agora, foram liberados cerca
de 20 milhões, segundo Sérgio
Amadeu, presidente do ITI.
Com essa verba, pelo menos
90 telecentros podem ser

da "Casa Brasil". Por outro lado,
também está se discutindo qual
vai ser o impacto nas
telecomunicações, em termos de
infra-estrutura de acesso, que
um projeto dessa magnitude seja
colocado em prática. Nesse caso,
falou-se em utilizar o backbone
de grandes empresas, como o da
Petrobrás e do sistema de energia
elétrica em parceria com o setor
privado para conectar as escolas.

É preciso fazer uma ressalva
nesse modelo. O incentivo do
setor público pode de fato ter um
retorno muito melhor do que o
subsídio de equipamentos. Mas
seria ainda melhor que a

atividade dos cibercafés fosse
incentivada, em especial em
locais pobres como o do início
desta matéria. Na índia, é
possível encontrar uma local
para acessar a internet em cada
esquina nas grandes cidades,
mesmo nos bairros pobres. Lá, o
empreendedorismo garante a
oferta de computadores e
internet, gera empregos e ainda
economiza o dinheiro público.
Incentivar e estimular o
crescimento das cerca de quatro
mil lojas brasileiras que vendem
"internet" é parte da receita para
tirar o Brasil do abismo da
exclusão digital.

Aprovação internacional
Cezar Alvarez faz questão

de dizer que o programa do
governo federal é mais do que
o PC. Além do projeto
"Casa Brasil", o governo está
implementando as oficinas de
reciclagem de equipamento
e já mantém projetos como
o Serviço de Atendimento ao
Cidadão (Gesac). Além do
Fundo de Universalização das
Telecomunicações (Fust)
que visa levar o acesso à
população e do E-ping, projeto
de interoperabilidade do
governo eletrônico.

Os esforços do governo
federal chamaram a atenção
internacional e parece que isso
vai render frutos. O chamado
Itafe, Internet Acess For
Everyone (Acesso à internet
para todos), grupo criado no



Fórum Econômico Mundial, ano
passado, composto por dez
empresas de tecnologia, decidiu
criar um projeto piloto de
inclusão digital no Brasil. Na
imprensa saiu que o investimento
do Itafe no Brasil seria da ordem
de dez bilhões de dólares, mas o
grupo não confirma essa cifra.
"O que está confirmada é a
vinda de uma equipe do Itafe ao
País, até o final deste mês, para
iniciar o planejamento da
próxima fase", informa Petrônio
Nogueira, sócio-principal de
tecnologia avançada da Accenture,
uma das quatro empresas que
encabeçam as conversações com
o governo local no Brasil (as
outras são AMD, Cisco e
Philips). Segundo Nogueira,
serão realizadas reuniões em
São Paulo e em Brasília para
viabilizar o piloto. "Vários
pontos importantes serão
discutidos nessa reunião. Os
principais são como envolver as
operadoras de telecomunicações, a
cadeia de valor de TI, bem como
empresas de conteúdo e de
serviços no projeto, e qual será o
valor do financiamento", revela
Nogueira. Antes de escolher o
Brasil, o Itafe analisou várias
experiências de inclusão digital
no mundo todo. "O Itafe avaliou
que o governo brasileiro está no
caminho certo, principalmente
por que ficou clara a propensão
de se utilizar a inclusão digital
como forma de inclusão social",
analisa Nogueira. Iniciativas
como a do "PC Conectado", da

de informações para serviços de
eletrônicos, além de conhecimento
e educação e infra-estrutura básica.

Apesar desse sinal
internacional positivo para as
frentes de inclusão que o Brasil
está adotando, Nogueira aponta
que é preciso incrementar o
modelo de inclusão digital aos
moldes, por exemplo, da Coréia
do Sul, ícone dos países
emergentes em inclusão social e
digital. "Se adequado para o
Brasil, é um exemplo a ser
seguido por todos os países
emergentes preocupados em
acabar com o abismo social",
conclui Nogueira.

"Casa Brasil" e das migrações da
própria máquina pública para
procedimentos eletrônicos,
impressionaram o Itafe, que, em
paralelo, avaliava qual seria o
ecossistema necessário para se
implementar o piloto. E o Brasil
se enquadra nesse ecossistema
apontado pelo comitê. O cenário
é de densidade demográfica,
social e de serviços, adequados
para a infra-estrutura de
telecomunicações (é evidente que
passa pela modernização e ainda
precisa evoluir) e para a alta
capacidade de produção local de
equipamentos, bem como o
desenvolvimento de conteúdos e



Conexão Piraí
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I ncluir digitalmente a
população dos grandes centros
urbanos é um desafio. Mas as

pequenas cidades podem se
tornar virtualmente impossível.
Dentro de um País com
dimensões continentais, estender
cabos, de cobre ou de fibra
óptica, para localidades distantes,
como as de fronteira, demanda
investimentos astronômicos. E,
nesses locais, fazer a cobertura
da rede é economicamente
complicado, mesmo com verbas
públicas destinadas para fins
sociais. A saída pode ser deixar
cabos e fios de lado.

Em Piraí, município da região
serrana do Rio de Janeiro, a
conexão vem pelo ar. Desde
2003, os 23 mil habitantes da
cidade entraram em alto estilo
no mundo virtual. Estudantes
da escola pública primária
consultam o Google e trocam
e-mails. Empresas foram atraídas
pela cidade, convictas de que a
infra-estrutura é mais adequada
para os negócios. "O município
conseguiu tirar proveito real
inclusão digital", afirma Edson
Sadao lizuka, mestre em inclusão
digital e pesquisador do Programa
Gestão Pública e Cidadania da
Fundação Getúlio Vargas de
São Paulo. E, com a autoridade
de quem foi a campo analisar o
projeto, afirma que Piraí serve
de exemplo para outros
municípios, Estados e países. Em
meados dos anos 90, Piraí sofreu

O município
desde 2003
tem 23 mil

habitantes que
consultam o

Google e trocam
e-mails

o baque da demissão de mais de
1,2 mil funcionários com a
privatização da Light, companhia
de energia elétrica que
funcionava como fonte
primordial de renda. Diante da
catástrofe econômica, a
prefeitura criou um plano de
desenvolvimento. E um dos
pilares da estratégia era
justamente garantir a inclusão
digital do município, que tinha
três computadores até então.

Empresas e cidadãos
conheceram o Wi-Fi e tiveram
acesso à tecnologia e internet.
Hoje, toda a cidade está
conectada em banda larga. São
escolas da rede pública,
bibliotecas, Apae, Centros de
Estudos Municipais e
departamentos da prefeitura.
Quiosques foram espalhados
pela cidade e é possível navegar
na rede mundial ao ar livre.

A educação não foi deixada
de lado. Foi criado o Cederj,
centro de ensino universitário de
capacitação, com centenas de

estudantes e em processo de
duplicação atualmente. A
prefeitura, que transformou
a utilização do software aberto
em política pública, cuidou
de ministrar cursos, em Linux,
para seu pessoal.

Nas escolas, os laboratórios
de informática também funcionam
como telecentros. E toda a
administração conta com 400
terminais conectados, seja para a
própria gestão seja para levar
conhecimento à população. "É
preciso lembrar que nesse caso, o
orçamento de uma cidade desse
porte não comporta grandes
investimentos em tecnologia, mas
priorizar a inclusão digital foi uma
decisão arrojada que fez Piraí
colher frutos", valoriza lizuka.

A iniciativa corajosa de Piraí
mostra a direção. E tudo pode
ficar mais acessível nos próximos
anos, quando o padrão Wi-Max
ficar pronto. "Estamos testando
um piloto em Brasília e em 2005
deve começar a produção em alto
volume", explica Ruy Castro,
gerente de educação da Intel.
Com ele, diversos municípios
pequenos poderão tornar a
internet disponível para toda a
região com apenas uma antena.
Como esse é um território protegido
ferozmente pelas operadoras de
telecomunicações e cabos, pode
demorar um pouco mais para a
viabilidade comercial acontecer.
Mas não há dúvida que o
caminho da inclusão será pelo ar.



A s iniciativas para a
inclusão digital são
inúmeras. Combinar

esforços é essencial e foi
para tentar promover uma
convergência nas iniciativas
de inclusão digital que o governo
criou, no mês passado, o
Observatório Nacional de
Inclusão Digital (ONID). A idéia
surgiu a partir das discussões
promovidas pelo Comitê de
Inclusão Digital, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da
Informação. Kiki Mori,
consultora contratada pelo
governo, afirma que é possível
manter uma linha, desde que as
iniciativas não pretendam
trabalhar de maneira isolada.
"Por isso, a criação do
observatório é importante.
Porque cria uma rede e melhora
o relacionamento entre os
envolvidos no assunto, dando
oportunidades amplas de
parcerias e gerando compromisso
com todos os que participam do
processo de inclusão", diz. Para
Kiki, o telecentro é apenas uma
parte da iniciativa que está
amadurecendo e não pode, de
maneira alguma, ser um fim em
si mesmo. "É preciso conseguir
apoio da comunidade para que
essa população envolvida
continue exigindo uma evolução
constante do telecentro",
ressalta Kiki. Em etapa de
implementação, o ONID começa
com uma tarefa árdua: levantar

todos os projetos brasileiros que
envolvem telecentros. "Vamos
criar um cadastro nacional de
telecentros", conta Kiki. Esse é o
início de um banco de dados que
será aberto à sociedade. Depois
dessa fase inicial, que vai servir
para rastrear os projetos em
vigência, a meta é promover a
troca de experiências entre esses
trabalhos e construir e validar,
entre os parceiros na inclusão
digital, parâmetros e indicadores
que fomentem estudos de casos.
"Com isso se passa a promover
projetos e iniciativas, gerando
visibilidade e intercâmbio
social", aponta. E Kiki completa
que a iniciativa não pretende,
com isso, regular as iniciativas de
inclusão. A proposta é que o
governo inicie o observatório, mas
deve ser apenas mais uma peça.

Educação é fundamental
Nem só de custo vive o

dilema da inclusão. Depois de
resolver questão da aquisição,
sempre limitada pela renda do
brasileiro, vem uma questão
ainda mais complexa. Como
fazer com que o computador se
torne importante para o cidadão?
Antes de mais nada, é um
desafio cultural. Para Edson
Sadao Iizuka, mestre em
inclusão digital e pesquisador da
FGV-SP, as empresas e os
governos precisam parar de
brigar pelos pobres. "Hoje existe
uma competição para ver quem

dá mais sopa aos pobres",
aponta, Iizuka. E, segundo o
pesquisador, não é assim que se
trata de inclusão. As pessoas têm
de ser tratadas por sua
individualidade e com respeito.
"A tecnologia precisa de
metodologia de aplicação, voltada
para o público que visa atingir",
diz. E Iizuka completa: "É preciso
pensar em educação e diversão,
porque tecnologia e internet são
mais do que preencher currículo".
Uma iniciativa interessante
nessa direção é a chegada no
Brasil do International Computer
Driving Licence (ICDL). Um
usuário de computador pode ter
uma carta de habilitação
exatamente como o motorista de
carro. Com o certificado, é
possível provar que os preceitos
básicos no uso da informática
estão dominados. "Nas empresas,
a contratação de profissionais
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com o certificado reduz custos de
manutenção", explica Luiz
Galvão de Freitas. O custo cai
porque o suporte deixa de perder
tempo orientando usuários e
reparando danos causados por
erros básicos. O ICDL está presente
em 166 países, com 15 mil centros
autorizados e 4,4 milhões de
carteiras emitidas. É a maior
certificadora de inclusão digital
do mundo para usuários do
mundo. No nível fundamental,
habilita o cidadão eletrônico, com

conhecimentos básicos de como
utlizar um microcomputador.
Nos seguintes, se aprende a tirar
o máximo dos aplicativos de
escritório. No último nível, no o
especialista, entram aplicações
como CAD, processadores de
imagens e produção para internet.

O conceito ajuda a
amadurecer a qualidade dos
usuários de informática no País.
E atraiu o primeiro acordo
importante. A Associação
Brasileira das Relações

Empresas em ação

U m dos maiores
interessados em que a
inclusão digital aconteça

em larga escala é a indústria de
tecnologia da informação e
telecomunicações. O processo
deve gerar, no longo prazo, a
abertura de mercados ainda não
alcançados pelo estrangulamento
do poder de compra da maior
parte da população mundial. Por
isso, as empresas unem esforços,
individualmente ou em parcerias
entre si, com governo e entidades,
para, de alguma maneira,
viabilizar modelos de contribuição
nesse processo. Apostam, sim,
que devem colher frutos, mas
não sabem nem quando nem
como. Sabem que a tendência é
mundial e que incluir digital e
socialmente é a melhor saída
para desenvolver consumidores.

Para José Scodiero, gerente-
geral da AMD , a inclusão digital

faz parte de um projeto maior
de socialização, em se levar
cultura e desenvolvimento para
a sociedade. Por isso, a AMD
lançou no ano passado o projeto
50X15, que consiste em levar
acesso à tecnologia a 50% da
população mundial (hoje
somente 10% tem convivência
com computação básica), em
15 anos. "É por isso que, além de
termos nossa própria iniciativa, a
AMD apoia o Itafe", afirma
Scodiero. Na iniciativa de 50X15,
a AMD lançou um dispositivo de
acesso à internet, denominado
Personal Internet Communicator
(PIC), um equipamento mais
simples que um PC. A solução
foi lançada na índia por 185
dólares, sem monitor; com
monitor, o equipamento chega
nos 250 dólares. " Com isso,
devemos atingir outro tipo de
usuário, que não o de PC, por

Empresa-Cliente (Abrarec)
fechou uma parceria com o ICDL
para que os call centers possam
ser utilizados como locais de
exame. E recebem por isso. A
iniciativa gera renda e ao mesmo
tempo faz com que os call
centers participem ativamente do
processo de inclusão digital.
Sinal de que engenho é a melhor
forma de transpor a barreira
cultural e transformar o
computador em uma ferramenta
de verdade para os excluídos.

JOSÉ SCODIERO, DA AMD
PIC DEVE ATINGIR OUTROS

USUÁRIOS QUE NÃO OS DE PC

que é uma máquina menos
poderosa, destinada a iniciantes
em tecnologia e pode se utilizar
de um equipamento mais simples",
explica Scodiero. O PIC foi
apresentado para o governo
brasileiro em setembro de 2004 e
está sendo considerado como
uma alternativa, que, claro, não
exclui a possibilidade do PC
Conectado. "As vendas de PC
vêm caindo ao longo dos últimos
anos. O PIC deve ser uma forma



de brigar num mercado ainda
não atingido, porque é um
instrumento habilitador de
serviços e conteúdos específicos,
que não interessa ao usuário de
PC", diz Scodiero. O PIC ainda
não está disponível no Brasil,
mas deve chegar por aqui após
estudos para viabilizar o comércio
local. "Até o final deste mês,
devemos lançar no México e
Caribe. No Brasil, até o final do
semestre", revela Scodiero.
" Claro, estamos perseguindo a
possibilidade do 'PC Conectado'.
Mas uma coisa não exclui a
outra", reforça.

A Dell também está trabalhado
para contribuir na fatia do "PC
Conectado". "Devemos aguardar
as definições do governo para
avaliar a participação", explica
Gleverton de Munno, gerente de
educação da empresa. Mas a
empresa espera que o projeto
saia. "Nunca se viu mobilização
como essa e para o governo é
muito bom. Deve passar a
arrecadar impostos que são
desviados pelo mercado cinza",
aponta Munno. A Dell, além de
querer competir no mercado do
PC Conectado, acredita que a
venda de equipamentos
subsidiados, como solução-fim,
não deve melhorar a condição de
exclusão atual, que atinge mais
de 80% da população. "E
necessário um conjunto que vai
desde propiciar o acesso,
passando, sim, pela compra
facilitada de um PC ou
dispositivo simples, até chegar
na educação", diz Munno. Nesse

caso, a Dell, respeitando o seu
programa da responsabilidade
social, mantém o projeto
"Cidadão Digital". A empresa
coloca os computadores, por
meio de doação em comunidades,
associações ou ONGs. "Em
parceria com a Empresa de
Processamento de Dados do
Rio Grande do Sul (Procergs),
que fornece o acesso de banda
larga, criaram as Escolas
Técnicas de Informática
(ETIs), que capacitam instrutores
nas próprias comunidade,
compondo um modelo de
desenvolvimento econômico
da região", conta Munno.

Entre diversos programas,
o que mais orgulha Samara

ALUNOS DO INSTITUTO TELEMAR
EDUCAÇÃO COM FOTOGRAFIA E WEB
DESIGN COM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS

Werner, gerente do Instituto
Telemar, é o "Kabum", que leva
educação em vídeo, fotografia,
web design e web arte para
periferia dos grandes centros.
Samara conta que essas escolas
são diferenciadas porque contam
com equipamentos próprios para
o desenvolvimento artístico. Por
enquanto são duas escolas em
atividade, uma no
Rio de Janeiro e outra em
Salvador (em junho, o instituto
inaugura a de Recife). Quem
ajuda e orienta os meninos são
profissionais e artistas que
dedicam seu tempo na formação
sólida de jovens de várias
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localidades. "A intenção em
longo prazo é desenvolver a
criatividade nessas crianças e
devolvê-las as suas comunidades
com força para evoluir", informa.
Em dezembro, o "Kabum"
formou a sua primeira turma.
"Estamos buscando parcerias
para que elas consigam criar
grupos de imagens locais,
cooperativas para venda de
projetos e estágios em empresas
especializadas, até que possam
caminhar com as próprias
pernas", explica Samara. Os
jovens têm entre 17 a 21 anos e
são escolhidos por um perfil de

liderança na comunidade. A
primeira turma formada foi de
60 alunos no Rio de Janeiro. Em
Salvador serão formados mais 80
alunos até o final do ano.

"O Brasil deve aprender com
os bons exemplos do Japão, da
Coréia e de outros países
asiáticos que só chegaram aonde
estão porque investiram em
educação durante décadas. Essa
será uma maneira de superar os
abismos sociais e se alcançar
uma evolução efetiva", aponta
Ruy Castro, gerente de educação
da Intel. Dentro desse conceito, a
Intel criou o projeto, por meio de
sua área de educação, do " Clube
do Computador" (batizado
de "ClubHouse"), centros
comunitários que disponibilizam
acesso à computação de alta
tecnologia. Hoje, são 63 centros
no mundo, sendo 50 nos Estados
Unidos e 13 em outros países.
No Brasil são dois. Um deles fica
no Instituto Dom Bosco, no
Bairro do Bom Retiro, em São
Paulo, o outro fica no Jardim
Conceição, em Osasco,
co-patrocinado pela Fundação
Bradesco. Com isso, a Intel
pretende levar conhecimento de
nível de ponta em informática.
Para cada centro desses, a Intel
investiu cerca de 300 mil
dólares. " Foi desenvolvida uma
metodologia para levar
autoconfiança e, assim,
potencializar a criatividade
dentro de comunidades
carentes", revela Castro.
Atingindo a faixa etária de oito

a 18 anos, a iniciativa pretende
promover o interesse por
software de música, fotografia,
filme e jogos. "Dessa maneira
podemos atrair a meninada e
associar esse interesse ao
desenvolvimento tecnológico",
explica o executivo. Outra
iniciativa da Intel é levar
conhecimento aos professores.
A Intel criou um conteúdo de
informática em três níveis -
básico, intermediário e avançado
— e implementou, em caráter
piloto, em quatro países: China,
índia, Israel e México. "A partir
deste ano devemos aplicar em
centros comunitários, como os
telecentros no Brasil, na Rússia,
na Turquia e no Egito". O
objetivo é atingir 750 mil jovens
em três anos.

Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 51, p. 14-28, mar. 2005.




