


Wladimir Benegas - Em janeiro, quando saí

da Digitron, um amigo trabalhava com educação

e cultura me apresentou o projeto do que viria a

ser o Mega Play Box, que tem muito a ver com

inclusão digital, o que ainda não acontece, hoje,

na prática. Achei bacana a ideia de embarcar

educação dentro do computador. Fomos atrás de

parcerias de conteúdo e conhecemos lesde (Inte-

ligência Educacional e Sistemas de Ensino), que

fornece materiais didáticos e suporte a institui-

ções como Ibmec e Unicid em DVDs, e também

se associou ao projeto. Toda a parte de educação

é fornecida por eles.

Benegas - Há cerca de 500 cursos disponíveis.

Montamos vários pacotes com aulas de portu-

guês, já com a nova ortografia, aulas de matemá-

tica e o curso completo do Enem (Exame Nacio-

nal do Ensino Médio). Também incluímos uma

variedade de filmes e músicas. Tudo por meio

de parcerias, como com a Flash Star e a Agência

Produtora. Também conseguimos inserir 1,3 mil

livros de domínio público de grandes autores na-

cionais e internacionais.

Já estamos buscando novos conteúdos, de

novos fornecedores. Por exemplo, teremos solu-

ção de games e revistas, em breve. Vale lembrar

que as atualizações de conteúdo serão feitas au-

tomaticamente.

Benegas - Antes de colocar o plano em prática,

pesquisamos o mercado e vimos que, na maior

parte do Brasil, as pessoas ainda estão na fase do

primeiro computador, o da família. Há muitos

locais a que a internet ainda não chegou e isso

gera uma frustração no usuário. Ele acha que o

computador resolverá a sua vida. Muitas vezes

nem sabe que é preciso conexão à internet para

estar, de fato, vivendo de forma digital. A ideia

foi levar conteúdo de qualidade, informação para

essas pessoas que estão ainda um passo abaixo

da informatização, sem internet. Por isso, fomos

buscar mais filmes e música também, para mos-

trar a esse público o que é a convergência

Quando é uma empresa grande, geralmente

multinacional, o processo decisório é mais

complicado, mais longo. Mas tivemos uma

boa repercussão inicial.

Benegas - Desenvolvemos uma ferramenta para

carregar todos os conteúdos em forma de softwa-

re. Levamos quatro meses para montar a platafor-

ma adequada e deixá-la em pleno funcionamento.

Ela roda tanto em Windows, quanto em Linux.

Benegas - Hoje já estamos com CCE, Da-

tasul, Dexcom, Fácil Computadores, Leader

Tech, LI Computadores, PC Dreams, Philco,

Primetek, Semp Toshiba e Space BR. Quan-

do o vendor se dá conta de que se trata de

educação embarcada, cai a ficha e cria-se o

interesse. A CCE ganhou uma licitação para

notebooks para professores e está instalan-

do em todas as máquinas. Estamos cami-

nhando na adoção dos fabricantes. Em um

ano, queremos um milhão de computadores

e 20 fabricantes.

Benegas - Já há demanda para instalação do

produto após a compra do PC, mas ainda não é

o objetivo, porque queremos alimentar a indús-

tria legal. A ideia não é ter o produto instalado

em máquinas ilegais, o que ainda é bastante

comum no País.

Benegas - Os distribuidores regionais que têm

PPB (Processo Produtivo Básico) também são

alvo de parceria, para estimular os canais.

Benegas - Sim. Depois de pronto o produto,

fomos levar aos integradores de PCs. Tivemos

as mais diversas reações. Quando se trata de

um fabricante que tem canais de vendas, ele

vê isso como diferencial para seu produto.

Benegas - O papel do canal é o de identificar

a necessidade do cliente. A ferramenta pode ser

customizada conforme a necessidade que o fa-

bricante avalia de seu público, o que pode ser

uma oportunidade para o canal. E o diferencial

é que o custo da plataforma embarcada é ab-

sorvido pelo fabricante, não gerando acréscimo

para a revenda.
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