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A partir deste mês, as cinco escolas das aldeias indígenas de Januária, perto da cidade de Santa 
Inês, e de Karu, em Maçaranduba, região do município de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão, 
estarão plugadas na internet.  
 
Elas são parte do programa de inclusão digital realizado pela Secretaria de Educação daquele 
Estado - que conta com o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) -, a qual deve iniciar 
também um projeto piloto de produção de alimentos para merenda escolar. Um dos objetivos do 
empreendimento é preservar os hábitos alimentares.  
 
Enquanto isso, no município de Dourados, a 220 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul,pesquisas realizadas por técnicos da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) constataram que a 
fome está sendo a maior responsável pela agonia e morte de crianças indígenas das aldeias 
existentes no município de Dourados, a 220 quilômetros de Campo Grande, região sul do Estado.  
 
Até a conclusão desta edição, a Funasa dava conta que, nos últimos dois meses, a desnutrição 
havia matado pelo menos cinco crianças na região e já somam cerca de 50 aquelas que precisão 
de cuidados especiais por apresentarem os mesmos sintomas. 
 
São antagonismos dessa natureza que colocam em cheque muitas das discussões que hoje são 
feitas em torno da prometida inclusão digital e dos benefícios que os programas governamentais 
podem gerar.  
 
Afinal, qual é o papel das novas tecnologias em um país que ainda precisa lidar com problemas 
tão urgentes e primários? Qual é a relevância de se ter acesso à internet e a uma conta de e-mail, 
diante de problemas tão crônicos como os das aldeias indígenas e da falta de serviços básicos à 
população de modo geral? 
 
O empenho do poder público em trabalhar sob uma agenda de TI que transforme sua gestão e 
processos numa via cada vez mais informatizada e integrada, ao lado de iniciativas de apoio ao 
mercado e à inclusão digital, sugere a convicção de que esse é um atalho para que o País alcance 
seu desenvolvimento social e econômico. E fatos recentes da história mundial fortalecem essa 
tese.  
 
Na década de 50, o Japão não passava de um país subdesenvolvido, estraçalhado pela guerra, 
com sua indústria e economia totalmente destruídas, sem qualquer tipo de tecnologias 
domésticas. Inspirado nos sistemas de gerenciamento desenvolvidos pelos Estados Unidos 
durante o conflito (principalmente técnicas de treinamento), em vinte anos o Japão se 
transformou na segunda potência econômica do mundo, e um líder em tecnologia.  
 
Hoje, com obje tivos semelhantes, China e Índia, dois países que concentram graves problemas 
sociais, seguem a mesma trilha. E a sinergia do que essas duas nações pretendem fazer com o 
uso da TI culminou em um acordo firmado há duas semanas. Os países se uniram para conquistar 
a liderança mundial no crescente mercado de terceirização.  
 
Sunil Mehta, vice-presidente da Associação Nacional de Empresas de Software e Serviços da 
Índia, declarou que a importância da colaboração está no tamanho que o mercado mundial de 
offshore passará a ter. Atualmente ele responde por 4% dos gastos totais com TI, mas chegará a 
30% nos próximos anos.  
 
A base nacional de exportação de software de Pequim já conta com um escritório de cooperação. 
 



Pelo desempenho que esses países têm registrado, não restam muitas dúvidas sobre a previsão 
feita por Jamie Popkin, vice-presidente do Gartner, na qual aponta que China e Índia vão liderar o 
mercado global de terceirização de mão-de-obra de TI, serviços que devem movimentar US$ 50 
bilhões em 2007.  
 
Não é de hoje que o Brasil também tem sede por esse marcado. Fornecedores nacionais já 
fizeram calos na língua de tanto falar dos diferenciais competitivos, como a proximidade cultural e 
a pequena diferença de fuso-horário que o País tem com os EUA. 
 
 Mas, salvo alguns casos isolados de empresas, o Brasil ainda não se firmou como uma opção 
para exportação de serviços de TI. Um ano após o anúncio da política industrial que, entre outros 
setores, passou a contemplar o de software, parece pouco provável que o governo alcance a meta 
de exportar R$ 2 bilhões até 2007.  
 
Diferentes prioridades 
 
Com uma agenda complexa de TI nas mãos, envolvendo desde o acesso à população aos meios 
eletrônicos até a definição de estratégias para integrar bancos de dados nas diversas esferas do 
poder público e o fortalecimento da indústria nacional, o governo brasileiro se esmera para dar 
cabo a assuntos como a flexibilização da tributação de software, ao mesmo tempo em que 
participa da instalação de um telecentro em Angola.  
 
Mas tão clara quanto a noção de que uma coisa, necessariamente, não exclui a outra, é a 
dificuldade que o País tem de transformar sua realidade multifacetada. Não é por acaso que, 
atualmente, a maioria dos projetos de TI se destinam ao controle de orçamentário e arrecadação 
fiscal. 
 
Esta foi uma das principais constatações de pesquisa recente realizada pela consultoria Frost & 
Sullivan. "Vimos que o perfil de investimento ainda está voltado a esse tipo de necessidade, por 
isso há uma busca por melhorar custos com comunic ação", diz Alex Zago, analista da pesquisa da 
empresa.  
 
O estudo avaliou apenas custos com hardware, software e infra-estrutura de redes, excluindo 
serviços prestados. Também não estão incluídos os orçamentos de empresas e autarquias 
públicas de setores que não fornecem tecnologia para o próprio governo, como Banco Central, 
Petrobras e Caixa Econômica Federal.  
 
Os resultados apontam que os gastos em TI tiveram aumento de 9% em 2004 sobre o ano 
anterior, atingindo US$ 634 milhões. Este valor deverá dobrar até 2009, chegando a US$ 1,2 
bilhão.  
 
Um saldo positivo é que, nos últimos cinco anos, o País registrou um crescimento cinco vezes 
maior em investimentos do que em suas despesas com o setor. "O governo está investindo muito 
na centralização da tecnologia, já que hoje cada área é muito independente para contratar 
qualquer empresa, seja pública ou privada", afirma Zago. 
 
Mas a outros sintomas da gestão de TI no setor público, identificados por uma pesquisa recente 
feita pela consultoria IDC Brasil.  
 
O estudo, realizado com líderes de TI da área de governo entre novembro e dezembro do ano 
passado, procurou identificar as oportunidades de investimento e revelou que 19% dos CIOs de 
governos estaduais darão prioridade a área de recursos humanos, principalmente no que se refere 
a controle de folha de pagamento e pessoal.  
 



"O objetivo é criar novas rubricas, ter dados confiáveis e atualizados dos profissionais do governo 
estadual", diz Ivair Rodrigues, gerente de pesquisas de TI e telecom da IDC Brasil.  
 
Segundo o analista, os estados também se esforçarão para unificar bancos de dados e modernizar 
o sistema operacional com a utilização de linguagem web. Num plano ideal, os funcionários 
poderão acessar dados no sistema do estado, programar férias etc. "Hoje, um dos maiores 
problemas dos governos estaduais é o pagamento irregular ou indevido de funcionários e de 
aposentados", comenta Rodrigues.  
 
Por outro lado, como já sugeriu a Frost & Sullivan, no governo federal prevalecem as ações em 
torno da arrecadação de impostos. Dos entrevistados pela IDC, 20% apontaram que a área de 
operações para essa finalidade é a que receberá maiores investimentos. "O atendimento ao 
cidadão foi a segunda medida apontada pelos entrevistados como prioritária, obedecendo às 
diretrizes do alto escalão do atual governo." 
 
Ordem no caos 
 
Governo eletrônico, sistema de pagamentos do setor financeiro, declaração de Imposto de Renda, 
eleições, internet banking. O Brasil é referência mundial em diversas ações de TI. A toda hora 
uma comitiva internacional chega por aqui para ver perto o que está sendo feito.  
 
Ao lado de projetos de tanto sucesso, o governo sustenta a promessa de chegar, definitivamente, 
ao cidadão. Mas para isso, será preciso que ele chegue a si mesmo. Os primeiros passos na 
direção da integração e troca de informações acabam de ser dados, com a consolidação da versão 
1.0 da arquitetura e-Ping.  
 
O projeto, que define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que 
regulamentam a utilização da TI no governo federal, estabelece como prioridade a comunicação 
com os demais poderes e esferas públicas e com a sociedade em geral. 
 
Depois de várias consultas junto à sociedade civil no ano passado, o projeto ganhou contribuições 
como geoprocessamento e a ampliação de itens já contemplados como suporte ao protocolo de 
comunicação XML e a web services. "Mais da metade das 95 sugestões foram aproveitadas.  
 
O próximo passo agora será definir a aplicação dos padrões nos próximos meses", comemora o 
secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério 
Santanna.  
 
Experiências pilotos já estão sendo desenvolvidas no âmbito do governo federal. Uma delas junto 
ao Infoseg, sistema nacional de integração de informações nas áreas de segurança pública e 
justiça que irá integrar todos os bancos de dados existentes com informações sobre inquéritos 
policiais, mandados de prisão, processos criminais e controle de veículos. "Seis estados já foram 
integrados. A meta é incluir todos 27 ainda neste ano", comenta o secretário.  
 
O Instituto de Tecnologia da Informação (ITI) da Presidência da República também testa os 
padrões para a certificação de tokens e smart cards. A idéia é experimentar um processo que 
certifique a aderência de serviços ou produtos à arquitetura.  
 
"Nós reaproveitamos os padrões que a ICP-Brasil determina para aderir ao e-Ping. O Brasil terá, 
daqui um ano, projetos gigantescos com isso. O Prouni, por exemplo, já usa tudo em certificação 
digital, é totalmente eletrônico. Hoje a relação das faculdades que pleiteiam bolsas no MEC 
também é toda digital, não existe papel", diz Renato Martini, diretor de Infra-estrutura de chaves 
do ITI. 
 
 



Benefício social 
 
Mais que simplificar procedimentos e reduzir a burocracia estatal, a integração tecnológica 
proposta pelo e-Ping mostra que benefícios sociais podem ser conseqüência natural da iniciativa. 
É o caso do Portal de Compras de Medicamentos, projeto que centraliza as informações sobre 
compras feitas com recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  
 
Previsto para entrar em operação neste semestre, o sistema vai registrar informações sobre 
medicamentos e materiais hospitalares adquiridos pelo governo e que poderão ser acessadas pela 
União, estados e municípios.  
 
A idéia é simples. Por meio da análise das informações, gestores públicos poderão identificar 
melhores preços, fazer consórcios entre si para compras em escala, em diferentes sistemas de 
compras, o que deve reduzir os custos.  
 
A estimativa é que, com uso de pregão eletrônico para a geração de um registro nacional de 
preços, o custo do medicamento caia pelo menos 20%.  
 
O portal vai possibilitar, também, estabelecer uma base de comparação de desempenho entre 
cada local. Na outra ponta, fornecedores terão acesso para saber o que o governo está 
comprando e quais são as ofertas existentes. Segundo Santanna, da STLI, hoje o SUS repassa ou 
compra R$ 13 bilhões em medicamentos e materiais hospitalares, sendo R$ 2 bilhões 
aproximadamente adquiridos diretamente e o restante transferido para estados e municípios.  
 
Do total, o secretário afirma que pelo menos R$ 8,5 bilhões de medicamentos adquiridos podem 
ter seus preços de aquisição reduzidos com a utilização dos dados do pregão. 
 
É uma estratégia que tem dado certo em outras áreas. Em 2004, o governo mais que dobrou o 
número de pregões eletrônicos realizados em comparação com o ano anterior. Foram 3.024 
pregões virtuais no período, contra os 1.488 registrados em 2003. O saldo no ano passado foi de 
R$ 381,5 milhões em aquisições, contra R$ 173,5 milhões do ano anterior.  
 
De acordo com números do governo, a redução dos custos nas aquisições de bens e serviços 
comuns com a utilização do processo virtual foi de 31,5% no ano passado, se comparada aos 
preços de referência.  
 
O tempo das transações também caiu drasticamente. Desde o momento em que é publicado o 
edital, o pregão eletrônico consome, em média, 17 dias para efetivar uma aquisição. Na 
modalidade carta-convite são 22 dias; a tomada de preços, 90 dias; e uma concorrência leva, em 
média, quatro meses. 
 
Não é por acaso que a SLTI tem incentivado o uso dessa estratégia nas compras de bens e 
serviços comuns (aquisição de móveis, material de escritório, equipamentos de informática, entre 
outros), o que hoje representa apenas 10% do total da modalidade.  
 
Mas para que o projeto cresça, é preciso que ministros colaborem e deixem de centralizar a 
catalogação de materiais para tornar mais ágil os processos de compras eletrônicas. O projeto do 
SUS será possível porque o Ministério da Saúde, por exemplo, aderiu à proposta. Atualmente, a 
SLTI já conta com 87,9 mil itens catalogados. 
 
Software livre, sem ideologia 
 
O software livre é ponto pacífico entre as gestões estaduais e a federal. Mesmo com projetos e 
grau de maturidade distintos, em todas as esferas do setor público há uma pré-disposição em 
adotar sistemas baseados em código-fonte aberto.  



Um novo dado nessa questão é de que a criticada postura ideológica que contamina as decisões 
do poder público começa a ceder espaço para o conhecimento e o pragmatismo.  
 
Em sua pesquisa, a IDC Brasil revela que hoje a decisão pela adoção dos sistemas abertos é 
técnica, para a qual estão sendo levados em conta os seguintes fatores, pela ordem: custo/preço, 
segurança e flexibilidade.  
 
No entanto, a consultoria ressalta que a percepç ão dos dirigentes de TI do setor público é de que 
o software livre ainda não atende aos requisitos de escalabilidade e de desenvolvimento de 
determinadas aplicações, embora seja considerado estratégico para o governo eletrônico. 
 
Mesmo com algumas limitações, a plataforma aberta receberá mais investimentos nos próximos 
anos. Ao lado do governo federal, estados como o de São Paulo demonstram interesse na 
plataforma aberta.  
 
"A política do estado diz que preferencialmente devemos adotar software livre. Usamos muito o 
Open Office e Linux de forma bem ampla. Sempre analisamos essa possibilidade antes, mas não 
necessariamente encontramos uma solução. As aplicações finais para a segurança pública são um 
exemplo", comenta Aldo Fábio Garda, superintendente de tecnologia da Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp).  
 
Por outro lado, o software livre ganha espaço em aplicações mais básicas. O Acesso São Paulo, 
projeto de inclusão digital do Estado, tem hoje mais de 150 salas equipadas com cerca de dez 
micros e um servidor, tudo rodando em Linux.  
 
"Antes era uma solução proprietária. Com a migração, conseguimos uma economia por sala de R$ 
3 mil por mês, reduzindo pela metade o suporte para correção de falhas e configuração", diz 
Garda, acrescentando que a meta é chegar 300 salas até o fim deste ano. 
 
Segundo a Frost & Sullivan, os números também falam alto no poder público como um todo. "O 
governo economizou US$ 10 milhões em 2003 com a eliminação de licenças", diz o analista Alex 
Zago.  
 
Até o fim deste ano, o objetivo é de que pelo menos 30% do parque de PCs da gestão pública 
federal esteja rodando em software de código-fonte aberto. Cabe aqui a ressalva de que os dados 
citados pelo analista não incluem gastos com serviços, nos quais basicamente estão concentrados 
os gastos com Linux.  
 
Entre o público e o privado 
 
De olho nas oportunidades que a estratégia do governo pode gerar, empresas privadas nacionais 
internacionais despejam no mercado soluções que atendam à demanda pública. Ainda no fim do 
ano, a brasileira Microsiga, com apoio do ITI, lançou seu projeto Prefeitura Livre. A prefeitura que 
opta pelo sistema pode usar um software sem pagar licença. 
 
Municípios com menos de 20 mil habitantes que aderem ao programa recebem o pacote por R$ 
2,4 mil anuais e empresas locais de informática, que trabalham na área de implementação, 
podem fazer o trabalho de montagem do sistema, de acordo com as características de cada 
cliente, ao pagar taxa de igual valor à Microsiga. As prefeituras que quiserem economizar podem 
capacitar pessoal próprio para fazer a migração, em vez de contratar uma desenvolvedora local.  
 
Enquanto os municípios começam a sentir o gosto dos sistemas abertos, empresas públicas 
federais dão curso à empreitada de preparar a própria casa, ao mesmo tempo em que atendem 
requisições de todos os lados.  



Hoje todas as 5 mil estações de trabalho do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) 
já rodam aplicações do Open Office. 
 
Do total, 70% estão com Linux. Na plataforma baixa, 117 dos 420 servidores já rodam o sistema 
aberto. "Atacamos as estações, agora serão os servidores. Nos mainframes já migramos, agora 
estamos adequando o que é necessário. Até 2007, 100% dos nossos servidores estarão com 
Linux", afirma Luiza Koshino, diretora do Serpro.  
 
Em 2004, a instituição treinou mais de 5,5 mil alunos de sistemas como Linux, Open Office, Java, 
e bancos de dados livres, além de suportar a criação de sites do governo, apoiar projetos de 
migração de plataforma e oferecer soluções pontuais como a de correio eletrônico, tudo baseado 
em código aberto.  
 
Com tanto projeto pela frente, é natural que o Serpro passe a "concorrer", muitas vezes, com o 
setor privado. A exemplo do que fez a Microsiga, a instituição também promete uma solução para 
gestão de prefeituras. "Nosso foco maior é governo federal, mas também estamos trabalhando 
numa solução para gestão de prefeituras. O projeto está em processo licitatório", revela Koshino.  
 
Mas as iniciativas não param por aí. A Prodesp também quer facilitar a vida dos municípios. 
"Queremos trazer produtos para dar eficiência à administração pública", diz o superintendente 
Aldo Garda. O projeto da instituição se inspira em um programa de gestão já tocado com o 
Hospital das Clínicas, que agora deve ser estendido para outros hospitais do Estado de São Paulo. 
 
São situações como essa que há tempos provocam o setor privado, que acusa o governo de 
centralizar suas demandas tecnológicas, em vez de repassá-las ao mercado, o que geraria novos 
empregos no setor e fortaleceria a indústria nacional.  
 
Seja lá qual for o objetivo estatal, o fato é a estratégia pública ganhou força nos últimos dois 
anos. A principal defesa do modelo é de que essas entidades conhecem mais intimamente as 
necessidades públicas.  
 
O fato é que, com a dema nda atual, as empresas públicas já não têm capacidade de atender o 
governo. Assim como Serpro e Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados do Estado do 
Rio Grande do Sul (Procergs), com cerca de mil funcionários, já busca há algum tempo apoio no 
setor privado.  
 
Para isso, foi criado inclusive o projeto Rede Pró, no qual a entidade faz a qualificação de 
empresas para prestação de serviços no Estado. "Há uma demanda reprimida que a Procergs não 
está conseguindo atender. A idéia é que repassemos para o mercado um conjunto de 
desenvolvimento", diz o diretor de desenvolvimento da instituição, Ronei Ferrigolo.  
 
 
Essa tendência de integrar empresários e governo ganhou mais força no fim do ano passado, com 
a aprovação das Parcerias Público-Privadas (PPPs). Em 2004, o Ministério do Planejamento 
anunciou que poderia usar as PPPs para reciclar 240 mil computadores por ano. 
 
 Na ocasião, empresas como Itautec e Dell chegaram a demonstrar interesse pelo projeto. Mas, 
pelo menos por enquanto, não há notícias de projetos envolvendo a área de TI, diretamente.  
 
 
Tudo pelo social 
 
 
 
 



A Microsoft é hoje o principal ícone que centraliza as discussões sobre monopólio tecnológico no 
setor público, embora o secretário da SLTI, Rogério Santanna já tenha deixado bem claro que os 
problemas dessa natureza que tiram o sono do governo estão atrelados a outros nomes menos 
pronunciados, como IBM, CA, Consist e Oracle, só para citar alguns. 
 
 
A despeito das críticas, a empresa de Bill Gates se posiciona como parceira do governo e trata de 
costurar alianças estratégicas, distanciando-se, na medida do possível, da já balizada discussão 
entre software livre e proprietário. No mês passado, a Microsoft firmou parceria com o governo de 
São Paulo para capacitar cerca de 63 mil alunos do Centro Paula Souza, que engloba escolas 
técnicas estaduais (ETEs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs). 
 
Os cursos serão ministrados no Centro de Tecnologia XML que a empresa mantém no Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Inicialmente, 240 professores serão 
capacitados nas ferramentas de desenvolvimento de software da Microsoft.  
 
Eles ficarão encarregados de repassar os conhecimentos para outros 1.190 funcionários e 
transmitir o conhecimento aos alunos. "É uma parceria que implica em educaç ão, na melhoria da 
capacitação dos alunos", diz Paulo Cunha, diretor de setor público e educação da Microsoft. 
 
Mas o que a empresa ganha com ações desse tipo, além de um selo de responsabilidade social? 
"Temos parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em centros como o IPT e Unesp. 
Entramos com o treinamento, o modelo de infra-estrutura. Depois a gestão passa a ser do próprio 
instituto. Assim ganhamos com a difusão do padrão XML. São aplicações que tem cunho de 
mercado", justifica. 
 
Para este seme stre, a Microsoft, em parceria com a Casa Civil de São Paulo e a Prodesp, também 
promete a entrega de um portal de aplicações para o gestor público. Trata-se de um conjunto de 
aplicações que, em sua maioria, terá códigos abertos. "O objetivo é trazer aumento de 
produtividade para os municípios. É livre, gratuito e terá integração com qualquer sistema 
operacional", explica o executivo.  
 
Paralelamente, a empresa também anuncia a chegada de um Windows popular ao Brasil e outros 
países da América Latina ainda neste semestre. O XP Starter Edition, já distribuído em países 
como Índia, Tailândia, Rússia e Malásia, é uma versão de baixo custo do sistema operacional, com 
funcionalidades básicas do Windows XP, mas de recursos adaptados.  
 
Um novo PC popular?  
 
O governo promete que desta vez fará com que computadores de baixo custo se tornem realidade 
e cheguem às mãos da população. O ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, afirma que o 
programa PC Conectado dará à população com renda mensal de até R$ 1,2 mil acesso à internet, 
com a expectativa de beneficiar inicialmente 1 milhão de pessoas. A meta do governo é levar a 
internet a 7 milhões de pessoas e 1,8 milhão de micro e pequenas empresas.  
 
Hoje, apenas 8% dos brasileiros possuem acesso à internet, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O alto custo, obviamente, é a principal razão da exclusão. O 
ministério diz que a redução do custo da tarifa telefônica para uso da internet será um dos 
principais atrativos do programa. Atualmente o usuário paga cerca de R$ 40, mais impostos por 
15 horas de conexão discada.  
 
Os usuários do PC Conectado, garante o ministro, pagarão apenas R$ 5, mais impostos, para usar 
a internet por 15 horas, em qualquer horário do dia. No total, o valor será de cerca de R$ 7,50. 
Para facilitar a compra de computadores, a intenção é de que os financiamentos sejam feitos em 
24 meses e não ultrapassem o valor de R$ 50 por parcela.  



 
 
A Cobra Tecnologia, empresa de TI do Banco do Brasil, já se comprometeu a fabricar cerca de 200 
mil computadores populares neste ano. A empresa pretende produzir em regime de OEM e 
comercializar o produto a preços reduzidos, usando subsídios do governo federal.  
 
Os computadores populares devem chegar ao usuário com o software aberto Freedows, um 
conjunto de sistemas com todas as aplicações típicas de escritório como processador de texto, 
planilha, correio eletrônico, navegador para internet, leitor de arquivos de vídeo e editor de 
apresentações.  
 
Mas o projeto do Minicom, que estava previsto para começar neste mês, já foi adiado e agora 
deve começar a funcionar na segunda quinzena de abril, segundo o ministro Eunício Oliveira. É 
uma visão otimista. Desde que foi anunciado, o PC Conectado tem suscitado discussões sobre seu 
modelo de parc eria com as operadoras de telecomunicações. Também há divergências a respeito 
do modelo de software pré-definido.  
 
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados já questiona a oferta única de 
software livre, restringindo a liberdade do usuário em optar por um software de mercado.  
 
Enquanto isso, nos telecentros 
 
Enquanto o PC Conectado não sai, o governo dá curso ao seu Programa Brasileiro de Inclusão 
Digital. Entre as metas estabelecidas para este ano está a ampliação do número de cidades 
cobertas pelo programa Governo Eletrônico-Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac). Criado 
ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, o projeto tem como objetivo oferecer acesso à 
internet e outros serviços digitais à população carente.  
 
Presente nos 27 Estados brasileiros, o Gesac foi reformulado no início de 2003 e deve atingir 4,4 
mil pontos de presença neste ano. Segundo o Minicom, dependendo do andamento das 
negociações há possibilidade do programa chegar a 6 mil cidades em 2005, o que beneficiaria 
cinco milhões de usuários.  
 
Para suportar uma base de usuários como essa, o projeto está investindo pesado em tecnologias 
de ponta. "Estamos fazendo a maior rede de voz sobre IP do Brasil. Serão pelo menos mil pontos 
com acesso à telefonia IP. Cada responsável pelas comunidades terá senhas com chaves 
criptográficas para acesso, serão co-gestores do projeto", diz Antonio Albuquerque, diretor de 
serviços de inclusão digital do Gesac. 
 
Para o usuário dos serviços, Albuquerque afirma que foram ampliadas as capacidades de áudio e 
vídeo. São 2 megabytes de banda em cada ponto de presença, só para multimídia; e 300 kbytes 
só para dados. "Isso dá mais de 30 canais de áudio e três de TV, rodando simultaneamente. Esses 
recursos serão utilizados não só para a inclusão social, mas também para a formação de 
servidores públicos e empreendedorismo", diz. 
 
Hoje as unidades do Gesac estão presentes em 2,2 mil escolas, 400 bases militares e 600 
telecentros de associações e prédios públicos. Ao lado da iniciativa, ações públicas de diversos 
estados ajudam a engrossar o coro pró-inclusão digital. "Somos um programa incompleto na 
acepção do que devemos ser, mas é preciso ser assim.  
 
O programa atua em todo o universo de populações do Brasil. Não é possível fazer todo o trabalho 
sozinho. Hoje temos uma base funcionando dentro de uma oca, em assentamentos do MST e em 
comunidades de pescadores." 
 



Albuquerque tem razão. Antes de problemas da falta de acesso à tecnologia, o Gesac terá que 
lidar a desesperadora situação cultural do índio, a paralisia da reforma agrária, a contaminação de 
rios e lagos... 
 
As principais metas de TI do governo para 2005 
 
e-Ping - Dar velocidade à integração de bases de dados junto do projeto e-Ping, agora que o 
projeto chegou à versão 1.0. Uma das princ ipais articulações ocorre junto ao Infoseg, que 
integrará informações sobre inquéritos policiais, mandados de prisão e processos criminais. Seis 
Estados já foram integrados. A meta é integrar todos os 27 ainda neste ano. 
 
Pregão eletrônico - Ampliar a realização de pregões eletrônicos para aquisições de bens e serviços 
comuns a estados e municípios. Em 2004, o governo realizou 3.024 pregões virtuais, totalizando 
R$ 381,5 milhões em aquisições. Se comparada aos preços de referência, a redução de custos no 
modelo virtual foi de 31,5% em relação ao ano anterior. 
 
Software livre - Com argumentos menos passionais e mais técnicos, o governo pretende ampliar o 
uso de aplicações de código-fonte aberto. Até o fim do ano, o objetivo é de que pelo menos 30% 
do parque total de PCs da gestão pública federal esteja rodando em software livre. 
 
Exportação de software - As movimentações em torno do mercado internacional se devem mais a 
ações de entidades como Apex e Softex do que propriamente ao governo. No último mês, as 
organizações anunciaram investimentos de R$ 11,8 milhões em ações de incentivo à exportação. 
Mas um lance do BNDES merece crédito.  
 
O banco investiu R$ 40 milhões na Microsiga, que agora se fortalece para explorar o mercado 
externo. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) também encaminhou ao 
Congresso Nacional proposta de criação de uma tributação especial para plataformas de 
exportação de software. 
 
PPPs - As Parcerias Público-Privadas ainda não disseram ao que vieram, pelo menos quando o 
assunto envolve o setor de TI. O governo pretende firmar as primeiras parcerias ao longo de 
2005. 
 
Inclusão digital - Com o projeto PC Conectado, a meta é levar o acesso à tecnologia a 7 milhões 
de pessoas e 1,8 milhão de micro e pequenas empresas. Paralelamente, o governo também 
pretende atingir 4,4 mil pontos de presença com o programa Governo Eletrônico-Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (Gesac). 
 
Dilemas da exportação 
 
A centralização pelo governo das demandas de TI em empresas públicas incomoda entidades de 
apoio à exportação 
 
Embora todo o mercado tenha reagido bem à decisão do governo de incluir o setor de software na 
política industrial do País, algumas questões estratégicas ainda incomodam organizações e órgãos 
públicos. Entre as discussões mais presentes está o fato de o governo centralizar suas demandas 
de TI em empresas públicas.  
 
"Não entendo por que isso acontece, se o governo diz que quer potenciar a exportação. Ele está 
agindo contra seu discurso. É preciso acordar e ver que o governo não tem todas as competências 
que precisa, ele tem que fortalecer a indústria nacional", diz Fred Arruda, superintendente do 
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), associação sem fins lucrativos 
formada por entidades públicas, empresas, ONGs e fundos de investimento.  
 



Segundo Arruda, o CESAR, que acaba de firmar contrato de R$ 22 milhões para a prestação de 
serviços de fábrica de software para o Banco Central, sempre teve uma boa relação com o 
governo. "Entretanto, os projetos minguaram desde 2003. Esse foi nosso primeiro projeto neste 
governo." 
 
Para o diretor de desenvolvimento da Procergs, Ronei Ferrigolo, outro fator que fragiliza a 
exportação está relacionado à adoção incondicional de sistemas abertos. "O software livre não se 
coaduna com a exportação, ele abre mão disso, não é exportável, porque o serviço é prestado 
localmente. Você não cobra pela licença. É preciso tomar uma decisão quanto a isso, ou uma coisa 
ou outra", diz.  
  
Ferrigolo afirma que as estratégias sobre software livre têm sido muito mal interpretadas. "É 
preciso qualificar a discussão, definir onde queremos chegar e quais as aplicações corretas. As 
coisas devem estar a serviço das decisões de negócios. Incentivamos o uso, mas não partimos 
desse princípio único." 
 
Fonte: Computerworld online - acesso em 17/3/2005 


