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A inclusão digital é um caminho para a inclusão social, pois hoje quem não sabe mexer num 
computador, praticamente está excluído do mercado de trabalho. Além disso, a inclusão digital 
pode trazer grandes benefícios para o Brasil, já que para aumentar as exportações, é preciso 
desenvolver o mercado interno. Tecnologias da informação e da comunicação não são a solução 
para problemas sociais dos países ou para aumentar o comércio, mas podem ajudar bastante.  
 
O encontro empresarial brasileiro, promovido pela organização não governamental Lide (Grupo de 
Líderes Empresariais), debate tecnologia e inclusão digital em Aruba, no Caribe, de hoje até 
domingo. Em Santiago do Chile foi discutida Responsabilidade Social e no próximo encontro, 
marcado para abril de 2004 em Comandatuba (BA), o tema será Ética e Eficiência na Gestão 
Pública e Privada. "O encontro busca discutir temas que incentivam e promovem as relações 
empresariais voltadas à governança corporativa e ética", diz o presidente da Dória Associados, 
João Dória Jr.  
 
Para o presidente da Oracle, Sérgio Rodrigues, "a inclusão digital permite socializar a informação, 
bem fundamental para abrir horizontes, traçando o caminho mais rápido para o desenvolvimento 
e reduzindo a distância entre o Brasil Bélgica e o Brasil Índia".  
 
Também estarão presentes no encontro 150 presidentes de algumas das maiores empresas do 
País para discutir o tema "Novas Tecnologias a Serviço do Homem e da Comunidade", que 
abordará questões relacionadas à tecnologia da informação e da comunicação, tecnologia para a 
saúde e a vida, e tecnologia para a cidadania e inclusão digital. Nos quatro dias de debates 
ocorrerão seminários expostos pelo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
Luiz Guilherme Schymura, pelo jornalista Ethevaldo Siqueira, pelo presidente do Hospital Israelita 
Albert Einstein, Cláudio Lottenberg, e pelo presidente do conselho de administração da Credicard, 
Roberto Lima.  
 
O mercado brasileiro de tecnologia da informação é limitado pela exclusão digital, que cria um 
novo padrão de desigualdade, impedindo o acesso da maioria da população a uma inesgotável 
fonte de conhecimentos. Estimativas apontam que só 10% dos lares dispõem de computador. De 
acordo com dados do Comitê de Democratização da Informática (CDI), com base em um 
levantamento da Fundação Getúlio Vargas do Rio (FGV/RJ) com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 26,5 milhões de brasileiros têm acesso à internet de alguma forma, ou seja, 
17,7% da população. Com isso, 149,445 milhões de cidadãos ainda não estão incluídos 
digitalmente.  
 
As empresas têm papel importante no combate à exclusão digital e vários trabalhos vêm sendo 
feitos por empresas como Hewlett-Packard, Microsoft, Sun Microsystems, EDS, Intel e IBM, que já 
têm executivos cuja responsabilidade é definir investimentos em programas de inclusão social, 
que garantem uma imagem de responsabilidade social para as empresas e têm efeitos práticos 
positivos. Há casos de boas experiências também com Organizações Não-Governamentais 
(ONGs), como CDI, Instituto Ayrton Senna, Projeto Aprendiz e Meninos do Morumbi. Essas 
iniciativas não só reduzem a exclusão digital como asseguram mercado futuro para empresas de 
TI.  
 
Os empresários brasileiros serão recebidos em Aruba pelo primeiro ministro do país, Nelson 
Oduber.  
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