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Incluir o setor privado nas discussões sobre inclusão digital é uma prioridade para as entidades 
que defendem um uso mais democrático da tecnologia. A idéia é fazer as empresas e a própria 
sociedade deixarem de encarar esse tipo de política como puramente filantrópica. A questão foi 
um dos assuntos tratados ontem durante o Seminário Internacional Sociedade da Informação, 
promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado.  
 
"Há um dilema muito grande em relação a isso e a solução é discutir modelos de negócios que 
possam dar certo promovendo a inclusão digital", afirmou Tadao Takahashi, diretor regional da 
ICT Task Force, organização internacional criada com objetivo de ampliar o uso da informática 
como mecanismo de inclusão social.  
 
Takahashi sugeriu que as desenvolvedoras de software e os fabricantes presentes apresentassem 
soluções para reduzir o custo das soluções e equipamentos. "Como as empresas de software 
podem lançar programas de licenciamento especiais que facilitem o acesso de escolas e 
universidades? Até que preço um computador pode chegar sem que a companhia tenha 
prejuízo?", questionou.  
 
Entre as desenvolvedoras, foi inevitável que a discussão recaísse sobre os modelos de negócios 
baseados em softwares proprietários e abertos, que ao longo dos anos polarizaram o mercado. 
Afinal, que modelo se ajustaria melhor a uma política de preços baixos? De um lado, a Microsoft, 
acusada de cobrar excessivamente pelas licenças dos softwares e, do outro, a Conectiva, principal 
distribuidora de Linux no Brasil, que tem 70% da receita provenientes de serviços.  
 
Alternativa  
 
Com o apoio explícito do Governo Federal aos softwares abertos, o Linux apareceu como 
alternativa para promover a inclusão, mas a Microsoft argumenta que os custos de manutenção 
são altos e nem sempre compensam.  
 
"Se a questão é o preço, já existem iniciativas da empresa que criaram programas de 
licenciamento especiais para instituições educacionais. Aqui, estamos discutindo a ampliação com 
o Ministério da Educação", disse Luiz Sette, representante da Microsoft.  
 
Para a Conectiva, apesar da possibilidade de os modelos de negócios antagônicos coexistirem, o 
uso do Linux reduz custos. "Uma parceria em São Paulo colocou 15 mil PCs nas escolas. O uso do 
Linux reduziu o custo em R$ 1,5 milhão", destacou Jacques Rosenzvaig, CEO da Conectiva.  
 
Outras propostas, como o modelo de licenciamento por aluguel, também foram apresentadas. A 
SAP disse que pretende ampliar essa forma de comercialização para facilitar o acesso das 
microempresas, setor que ganha cada vez mais importância na participação nos lucros das 
empresas de TI.  
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