
Os brasileiros voltaram a comprar
computadores. No primeiro tri-
mestre deste ano 1,998 milhão
de unidades foram vendidas,

20% a mais que no mesmo período do
ano passado de acordo com os dados
da Abinee (Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica). Mas, pa-
ra quem aposta que esses números
mostram o caminho da digitalização
do país, há quem prove o contrário: a
maioria dessas máquinas está "apaga-
da" — o termo usado para os computa-

sideradas incipientes. É nesse contexto
que as empresas de telecomunicações,
responsáveis pelas redes que irão "ligar"
essas máquinas e também ávidas por
novo ciclo de investimentos, começam
a pressionar o poder público para que
se garantam metas de universalização
desses serviços, aumentando o interes-
se pelo acesso à web e permitindo maior
tráfego por suas infra-estruturas. O Bra-
sil Digital parece ser aonde todos que-
rem chegar. Só falta traçar o caminho
que pode levar até lá.

se imagina, foi o tema do encontro rea-
lizado pela associação no último final
de semana (31 de maio a 3 de junho)
na Costa do Sauípe (BA), com a pre-
sença de representantes do governo,
presidentes e diretores das operadoras
móveis e fixas e fornecedores.

Rômulo lembra que a partir da pri-
vatização do Sistema Telebrás, em
1988, foram colocadas metas de uni-
versalização para as operadoras, com
compromissos de cobertura. "Os in-
vestimentos foram feitos, e a demanda

dores que não estão conectados. Pes-
quisa do Comitê Gestor da Internet
mostra que a internet está presente em
apenas 14,5% dos lares brasileiros. Do-
nos dos maiores acervos de interesse
geral, os serviços públicos, os governos
federal, estaduais e municipais têm vá-
rias iniciativas para levar a conexão a
essas máquinas, mas elas ainda são con-

"O que queremos é que o governo
mude o paradigma da prestação de
serviços e busque o desenvolvimento
sustentável, com inclusão digital", ob-
serva César Rômulo Silveira Neto, su-
perintendente executivo da Telebrasil,
entidade que reúne tanto concessioná-
rias de telecomunicações quanto fabri-
cantes. O Brasil Digital, na forma que

foi atendida. Agora é necessário um
novo ciclo de investimentos no qual o
governo é parte fundamental", afirma
o executivo. Para ele, o Brasil digital
deveria ter três pilares: universaliza-
ção, melhoria da qualidade e transpa-
rência. Ele lembra o esforço realizado
pela Caixa Econômica Federal, que,
com a ajuda do Banco Central, criou
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um novo tipo de agente bancário pa-
ra cobrir 2500 municípios que quatro
anos atrás não eram atendidos pelas
instituições financeiras. Com a comu-
nicação via satélite foi possível inte-
grar essas localidades.

Para José Fernandes Pauletti, presi-
dente da Abrafix, entidade que reúne as
concessionárias Telefônica, Brasil Tele-
com e Telemar, o governo tem em suas
mãos algo precioso, o conteúdo de
maior interesse da população. "Com a
automatização desses serviços nas áreas

de educação, saúde e transportes, have-
rá um novo atrativo econômico para as
concessionárias que poderiam ser par-
ceiras nessa empreitada", afirma. Alguns
acordos já foram feitos, como o fecha-
do entre as concessionárias e o Ministé-
rio das Comunicações para garantir a
cobrança de R$ 7,50 por dez horas diá-
rias de uso da internet no acesso disca-

do. "Se o governo avançar na digitali-
zação de seus serviços, ele ganha com
aumento de produtividade e diminui-
ção de custos, e a população poderá ser
muito beneficiada com isso", ressalta.

A discussão que envolve a inclusão
digital no Brasil também tem preocu-
pado vários deputados. Walter Pinhei-
ro (PT-BA) quer ampliar o debate com
a sociedade e propõe o que chama de
conferências — que poderiam ser rea-
lizadas ainda este ano e que, na sua ava-
liação, podem resultar nas diretrizes
da tão esperada Lei de Comunicação
de Massa. Ele acredita no esforço do
governo Lula para conectar a popula-
ção, mas lembra que os serviços públi-
cos precisam estar disponíveis. "Você
pode até resolver o acesso, mas é pre-
ciso que os serviços estejam lá, princi-
palmente nas escolas", observa.

Assim como Pinheiro, o deputado
federal Júlio Semeghini (PSDB-SP)
também considera que o caminho da
inclusão precisa passar pelas escolas
públicas. Ao assumir a presidência
da Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia da Câmara dos Deputados, ele
chegou a propor até mesmo que os
recursos do Fust (Fundo de Universa-
lização dos Serviços de Telecomunica-
ções) sejam atrelados ao Ministério da
Educação. São poucos, entretanto, que
ainda acreditam que o Fust será reco-
locado no eixo com que foi criado —
o de ser utilizado para projetos desse
tipo — e não vá mais para os cofres do
Tesouro, como ocorre há alguns anos.

Roberto Pinto Martins, secretário
de telecomunicações do Ministério das
Comunicações, já busca alternativas
para garantir a meta do governo, que é
a de ter todos os municípios cobertos
com banda larga até 2010. Entre elas,
uma proposta de redução tarifária so-
bre esses serviços que será encaminha-
da ao Confaz (Conselho de Política Fa-
zendária). Na sua lista de argumentos
está o exemplo da redução de impos-
tos sobre a produção de micros que re-

sultou em aumento da demanda e ar-
recadação, e não o contrário. Outro
ponto que será colocado é que na lici-
tação que o Minicom promove para o
Gesac (Governo Eletrônico — Serviço
de Atendimento ao Cidadão), que pre-
vê levar acesso a 19,8 mil pontos em
todo o país, boa parte dos beneficia-
dos será de escolas estaduais.

No governo federal há um volume
de projetos espalhados por vários mi-
nistérios, estatais e autarquias que re-
cebem o carimbo de inclusão digital.
Em seu segundo mandato, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva decidiu en-
frentar um problema que perdurou du-
rante todo o primeiro mandato: a falta
de coordenação desses empreendi-
mentos. Para isso nomeou César Alva -
rez, assessor especial da presidência,
para esse papel. Já se sabe, entretanto,
que sua tarefa não será das mais fáceis.
Mas necessária. "O governo não quer
centralizar, mas sabe que precisa de um
projeto com dimensão nacional, com
um planejamento central, sem disper-
são de iniciativas", comenta o deputa-
do Walter Pinheiro. Aos poucos, os mi-
nistérios apresentam suas propostas,
como o da Educação, que no seu Pla-
no de Desenvolvimento da Educação
projeta investimentos de R$ 650 mi-
lhões para levar computadores para to-
das as escolas públicas até 2010.

As iniciativas já existentes também
envolvem os governos estaduais. O go-
vernador de Minas Gerais, Aécio Ne-
ves, criou o Fundomic (Fundo de Uni-
versalização de Acesso a Serviços de
Telecomunicações) para garantir a co-
bertura celular em todos os municípios
do Estado, projeto denominado Minas
Comunica. No Rio de Janeiro, a Pro-
derj, companhia de processamento es-
tadual, está à frente da implantação das
chamadas cidades digitais. Na primei-
ra delas, em Piraí, havia apenas três te-
lefones há cerca de dois anos, e após a
cobertura digital ela se tornou a segun-
da renda per capita do estado 
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 158, p. 22-24, 13 jun. 2007.




