
Juro do PC
de Lula será
negociado
Cezar Alvarez, assessor do governo,
quer taxa de no máximo 2,5% ao mês

INCLUSÃO DIGITAL

Renata Mesquita

O governo federal anunciou na
última quinta-feira as regras pa-
ra o projeto PC Conectado, que
pretende facilitar a compra de 1
milhão de computadores por
brasileiros de baixa renda.

A primeira norma é que, pa-
ra participar do programa, a má-
quina deverá custar no máximo
R$ 1.400 (no valor à vista), e
vir com o sistema operacional
Linux e outros 26 aplicativos
em software livre instalados.

Cezar Alvarez, assessor espe-
cial da Presidência da República
e porta-voz oficial do governo pa-
ra o PC Conectado, disse que o
governo conseguiu uma linha de
financiamento “mais exclusiva”
para viabilizar o programa. “Esta-
mos dando condições para o vare-
jista comprar os computadores
com vantagens, na esperança que
ele repasse essas vantagens para
o consumidor final”, declarou.

Uma outra questão, a da isen-
ção de impostos para os fabrican-
tes, também foi decidida na reu-
nião da semana passada. Quem
produzir computadores de mesa
(desktops) de até R$ 2.500 ficará
livre da cobrança da Contribui-
ção para o Financiamento da Se-
guridadeSocial (Cofins) e do Pro-
grama de Integração Social (PIS)
até dezembro de 2006.

Segundo o assessor, a medida
representará uma redução de
9,25% nos custos de fabricação.

Em entrevista ao Link, Alva-
rez explicou as determinações
do governo e como elas benefi-
ciarão o consumidor. Confira.

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) atuará diretamente
com o consumidor nessa ques-
tão do financiamento?

Não. O crédito será dado a fa-
bricantes e lojistas. O varejista
que comprar acima de R$ 10 mi-
lhões será financiado diretamente
pelo BNDES, com taxas espe-
ciaisquedevemtotalizar, nomáxi-
mo, 14,25% ao ano. Além disso,
essas empresas terão seis meses
para começar a pagar o financia-
mento adquirido. Quem comprar

um volume menor deverá nego-
ciar com a instituição bancária da
qual é cliente, mas também com
condições especiais. Nesse caso,
os juros serão um pouco maiores.

De onde virão os recursos?
Há um limite para a verba a
ser liberada?

O programa terá quanto dinhei-
ro for necessário. Os recursos do
BNDES virão do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT).

Como será o financiamento
ao consumidor?

A Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) se comprometeu
em não aplicar juros maiores que
2,5% ao mês (os juros praticados
pelo mercado podem chegar a
6% ao mês). Mas isso ainda de-
pende de votação no conselho da
entidade. A expectativa é que a
parcela mensal fique abaixo dos
R$ 70. Além disso, propusemos
ao conselho do FAT a criação do
FAT Inclusão Digital, um progra-
ma especial para os bancos públi-
cos, como a Caixa Econômica Fe-
deral e o Banco do Brasil, finan-
ciarem computadores a juros
mensais de no máximo 2,5%.

Haverá alguma espécie de con-
trole dos bancos e lojistas?

O governo deve arbitrar, mas
não haverá nada no papel, nada
de juros tabelados. Só no caso
dos bancos públicos, que aí sim
terão que trabalhar com o teto
de 2,5% ao mês. Precisamos
conversar com os varejistas pa-
ra ver se eles se comprometem
a repassar para o consumidor
as condições especiais que vão
receber. É uma negociação um
pouco difícil porque não existe
uma entidade que represente to-
das as empresas do setor, como
há no caso dos bancos. Mas o
ideal é que os juros cobrados
ao consumidor não ultrapas-
sem a faixa de 34% ao ano. En-
tendemos que não dá para prati-
car taxas menores porque exis-
te o risco da inadimplência e ca-
da empresa tem seus custos le-
gítimos. A idéia é a seguinte: to-
do mundo tem que ganhar e co-
brir seus riscos. Mas não preci-
sa ganhar demais, não precisa
cobrar 5,5% ao mês.●

“Já era pra eu ter tirado os docu-
mentos de casada faz tempo,
mas estava enrolando. Agora,
como vieram perto da minha ca-
sa, eu aproveitei. Em 15 minu-
tos pedi CIC, RG e carteira de
trabalho. Foi muito bom.” A
balconista Maria Vanusa Silva,
moradora do Jabaquara, é ape-
nas uma das cerca de 800 pes-
soas que procuram todos os
dias a unidade itinerante do Pou-
patempo. Uma carreta recheada
de computadores, onde o cida-
dão pode solicitar documentos
de identificação e o atestado de
antecedentes criminais. Ou
usar o e-Poupatempo para tirar
a segunda via de uma conta.

São pessoas que, muitas ve-
zes, não têm dinheiro para a
passagem de ônibus ou metrô
para chegar a uma das 10 unida-
des do Poupatempo instaladas
na cidade – como a da Praça da
Sé, a primeira e a mais popular.

Criado em setembro de 2004,
o Poupatempo Móvel leva parte
dos serviços eletrônicos presta-
dos à população para bairros ca-
rentes da Grande São Paulo.

Passa duas semanas, em média,
em cada local. Já foi ao Grajaú,
ao Itaim Paulista, à Parada de
Taipas, a Parelheiros, a Heliópo-
lis e muitos outros lugares. Pro-
va que o Estado tem condições
de levar a inclusão social onde
o povo está.

A estrutura inclui 19 máquinas
(duas dos Correios) ligadas à in-
ternet e ao Centro de Processa-
mento de Dados do Estado de

São Paulo (Prodesp) via satélite.
Foi montada pela CPM e pela
ConnectBus, responsável pelo ca-
minhão – dois, na verdade. Um
carrega os equipamentos e o ou-
tro vira o posto de atendimento.

Uma tenda tem cadeiras, pai-
nel de senhas eletrônico e bebe-
douro de água. Lá, o único ser-
viço cobrado é o CPF. Sai por

R$ 4,50.
O autônomo Clodoaldo

Rehem foi à estrutura montada
no estacionamento de um hiper-
mercado do Jabaquara para tirar
a segunda via da carteira de iden-
tidade, que havia sido roubada.

Saiu elogiando o atendimen-
to, mas não por ter de voltar den-
tro de alguns dias para retirar o
documento – são 12 computado-
res só para o cadastramento de
RGs, mas eles não são entre-
gues na hora porque a emissão
não é feita pelo Poupatempo.

Já a técnica em raio X Luci
Marques, que levou os filhos pa-
ra tirarem seus documentos, dis-
se que o atendimento é até me-
lhor que a do Poupatempo “fi-
xo”. “Aqui é mais rápido, não
tem comparação. Fui ao outro
quando estava grávida, peguei fi-
la especial e mesmo assim demo-
rou muito mais”, conta.

Esse atendimento rápido é fru-
to da estratégia de se dedicar a
uma região por vez, mas tam-
bém é obra da sorte: nos últimos
dias, a fila chega a abrigar até
200 pessoas e o tempo de espera

sobe para até 3 horas.
“A propaganda boca-a-boca

funciona. Um vizinho avisa o ou-
tro e todo mundo vem”, explica
Daniel Roberto de Ponte, da coor-
denação do Poupatempo Móvel.

A equipe também atende gen-
te que vai só pedir ajuda ou in-
formação. O que fazer com o
boleto bancário? Onde fica o
posto de saúde mais próximo?

Geralmente, as histórias de
vida são bem ricas. Ponte já pre-
senciou casos comoventes de
gente que perdeu tudo, ou nun-
ca teve muita coisa. Como a de
uma senhora de 92 anos que
chegou com filha, neta e bisne-
ta com a certidão de casamento
em mãos e queria ter um RG.
Ou a de outra senhora, de 60
anos, que nunca havia tirado ne-
nhum documento – tinha ape-
nas uma certidão de nascimen-
to escrita a mão, quase ilegível.

Um banner na entrada do Pou-
patempo Móvel , que cita a Cons-
tituição Brasileira, resume o espí-
rito do lugar: “Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza.” ● R.M

Poupatempo hi-tech ganha
rodas para combater burocracia
Central de serviço itinerante resolveproblemasdequem mora em bairros mais carentes

Uma estrutura igual, ou mui-
to parecida com a do Poupa-
tempo Móvel, é a arma da
ConnectBus para convencer
seus clientes a participarem
de ações sociais em comuni-
dades carentes, enquanto de-
senvolvem suas ações pro-
mocionais.

E funciona, segundo o di-
retor José Carlos Lima. “As
empresas não gastam nada a
mais, ou quase nada, aprovei-
tam a infra-estrutura já mon-
tada e têm a oportunidade de
desenvolver um programa
de inclusão, de interagir
com a sociedade local”, diz.

Assim, o mesmo ônibus
que foi usado como sala de
imprensa do 12º Rally dos
Sertões serviu como “base de
operações” para que estudan-
tes da rede pública de 7 muni-
cípios de 5 Estados brasilei-
ros criassem suas páginas pes-
soais na internet e um site so-
bre suas comunidades. Crian-
ças de 12 a 16 anos foram con-
vidadas a contar a história, o
folclore e a cultura locais.
Uma espécie de jornal online,
diz Lima. Com direito a repor-
tagem fotográfica e tudo.

Conforme o Rally dos Ser-
tões passava em cada cidade,
entre 1º e 10 de julho do ano

passado, os monitores do portal
Aprende Brasil, da Positivo, iam
selecionando os alunos para par-
ticiparem do projeto e passando
as coordenadas necessárias. Na
volta, eles se reuniam novamen-
te com as crianças para a criação
dos sites propriamente dita.

Um ano antes, de agosto a de-
zembro de 2003, o Sebrae con-

cordou em carregar, na caravana
que percorreu 24 localidades do
País com o projeto Sebrae na
Rua, um grupo de monitores da
Escola do Futuro, da USP.

Esses monitores usavam dois
dias da semana em cada cidade
para ensinaros fundamentosda in-
formática e da internet para crian-
ças carentes de8 a 14 anos.Os ou-

tros três dias eram dedicados à
missão oficial do programa: levar
aopequeno empreendedor conhe-
cimento e ferramentas sobre ges-
tão empresarial.

“Os nossos projetos têm sem-
pre que ter um viés de inclusão
digital e social, sejam eles de
marketing, treinamento ou pres-
tação de serviços ao cidadão,
como é o caso do Poupatem-
po”, garante Lima.

“A capacidade, a tecnologia,
a internet já estão lá. Aí basta
encaixar o projeto, deslocar o
veículo um ou dois dias para
uma ação. É fácil propor isso,
porque as empresas estão cada
vez mais interessadas nesse la-
do social”, conta o executivo.

Além do Sebrae e do Rally
dos Sertões, o discurso de res-
ponsabilidade social já conquis-
tou outras instituições. Como a
Universidade Bandeirante de
São Paulo (Uniban), que alu-
gou um ônibus para levar servi-
ços, atividades ligadas à saúde
e inclusão digital para a popula-
ção da Grande São Paulo. Ou a
Volkswagen, que também le-
vou a Escola do Futuro de caro-
na durante uma ação promocio-
nal – mas, dessa vez, para estu-
dantes carentes da região de
Campos do Jordão, no interior
de São Paulo. ● R.M.

ÔNIBUS DO SEBRAE – Crianças criaram um portal para as suas cidades

Ações de marketing viram
trampolim de projetos sociais
Empresa convence clientes a participarem de ações de inclusão nas cidades visitadas

São 19 PCs ligados
à internet e ao sistema
do Poupatempo via
satélite

POUPATEMPO MÓVEL EM AÇÃO – A balconista Maria Vanusa aproveitou a proximidade para solicitar seus documentos com o nome de casada
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