
Países ricos rejeitam financiar fundo de tecnologia 
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O primeiro encontro mundial para assegurar acesso universal à tecnologia da informação será 
inaugurado hoje em Genebra sem financiamento 
 
As principais potências - EUA, União Européia, Japão, além do Canadá - recusaram ontem criar e 
colocar dinheiro num "fundo de solidariedade global" para ajudar a pagar pela infra-estrutura 
tecnológica nos países do Sul, e concretizar o plano de ação de conectar até 2015 todas as 
cidades, escolas, hospitais e governos e metade da população mundial, de 4 bilhões de pessoas.  
 
Nações industrializadas alegam que o financiamento deve vir de dezenas de fundos já disponíveis. 
Os pobres dizem que precisam de dinheiro especificamente para diminuir a fratura digital. Para 
evitar o impasse, buscou-se a solução diplomática de sempre: os ricos vão "estudar" a demanda 
até 2004. Quem quiser, pode iniciar os financiamentos. Como 10º maior contribuinte da ONU, o 
Brasil teria que colocar dinheiro no fundo. 
 
O papel das tecnologias da informação e da comunicação é reconhecido como um catalizador para 
o desenvolvimento econômico e social, diz o secretário-geral da União Internacional de 
Telecomunicações (UIT), Yoshio Utsumi. Seus cálculos são de que a conexão telefônica de 1,5 
milhão de vilarejos nos países em desenvolvimento custaria US$ 4 1,1 bilhão ou US$ 6,3 bilhões 
se incluído Internet. Essas cifras representam 1% do faturamento global de linhas telefônicas 
fixas ou 3% dos investimentos em TIC. 
 
A Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, organizada pela ONU, terá mais de 50 chefes de 
Estado e de governo e cerca de 16 mil participantes, e na falta de quebrar a barreira tecnológica 
pelo menos vai ampliar o debate sobre temas como democratização da Internet. 
 
O Brasil, um dos que mais se opuseram a dominação dos EUA na gerencia da Internet, reafirmará 
hoje quer continuará buscando compromisso sobre a democratização da rede mundial, ou seja 
passar para uma agencia das Nações Unidas a gestão hoje nas mãos da Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (Icann), sediada nos EUA. 
 
"Simbolicamente, o escolhido para falar pelo Brasil sobre o que deve ser a sociedade da 
informação foi Samuel Pinheiro Guimarães", informou o presidente do Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação, Sergio Amadeu da Silveira. 
 
O Brasil quer também a manutenção da diversidade na rede, disseminação do software livre, 
compartilhamento do conhecimento de outras tecnologias. Só com software, o Brasil paga US$ 1 
bilhão de royalties por ano.  
 
"A América do Sul é 3% do mercado de tecnologia da informação, e é onde ela vai crescer", diz 
um delegado brasileiro. "Mas só podemos ter inclusão digital se houver disseminação da 
tecnologia, de software livre." 
 
Um delegado brasileiro apontou o que chama de hipocrisia suíça: os suíços são contra a difusão 
do software livre, mas um cibercafé montado pela cidade de Genebra só tem esse tipo de 
software. "Eles ricos podem, nós não." 
 
O acesso universal as tecnologias de comunicação é apresentado na Cúpula como a mais forte 
solução para combater a exclusão social. No Brasil, diz o presidente da Anatel, Guilherme 
Schimura, "temos linhas telefônicas disponíveis, o que não se tem é mais gente para poder pagar 
32 reais por mês". Ou seja, "isso é problema de política econômica". Schimura confirmou que 
pretende ficar no cargo até o final de seu mandato em 2005. 
 



A delegação brasileira não está satisfeita com a declaração política e o plano de ação que serão 
aprovados, mas ao mesmo tempo acha que ´´colocou um pé na porta´´ para a governança da 
Internet sair do controle dos EUA e para interpretação flexível da propriedade intelectual. ´´Os 
Estados Unidos não conseguiram o que queriam, conseguimos evitar a festa organizada para as 
grandes empresas de telecomunicações´´, diz um delegado. 
 
Organizações Não Governamentais (ONGs) indicavam ontem que pretendem divulgar uma 
declaração política alternativa, diante do texto oficial aprovado pelos quase 200 países, 
considerado vago e empurrando tudo para uma nova cúpula, em 2005 em Tunis. 
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