
O MICO DO
COMPUTADOR

BARATO
Governo e indústria querem informatizar
a população com máquinas que até podem
parecer com computadores — mas não são
Eduardo Vieira

O TERMO "INCLUSÃO DIGITAL" SAIU
de moda. mas as tentativas de
vender computadores para po-
pulações carentes, não. A no-

va embalagem da idéia são as máquinas
que só acessam a internet, cujo símbolo
maior é um laptop que custaria apenas 100
dólares. A idéia nasceu com grife. Foi lan-
çada há um ano pelo guru tecnológico Ni-
cholas Negroponte, criador do Media Lab,
do Massachusetts Institute of Technology
(MIT). um dos mais importantes centros
de estudos digitais do mundo. Foi rapida-
mente abraçada pelo secretário-geral da
ONU, Kofí Annan, que descreveu o pro-
jeto como "uma expressão de solidarieda-
de global". O governo brasileiro, sempre
pronto a apoiar projetos técnicos que pos-
sam receber uma embalagem ideológica,
também embarcou. Só uma pergunta ain-
da não tem resposta: será que o tal laptop
é mesmo um computador?

O projeto de Negroponte é conhecido
por OLPC, que corresponde à sigla em in-
glês para Um Laptop por Criança. O no-
me é ambicioso, assim como a rneta do
projeto. O objetivo é oferecer computado-
res portáteis gratuitamente a alunos de es-
colas públicas de países em desenvolvi-
mento. O tal laptop de 100 dólares não pos-
sui disco rígido, o que impossibilita o ar-

mazenamento de dados, não permite o uso
de disquetes ou de CD-ROMs e tem a apa-
rência de um brinquedo. Ele traz ainda uma
manivela para fornecer energia em caso de
falta de eletricidade (de acordo com o MIT,
cada minuto de movimento manual garan-
te l O minutos de funcionamento).

Essa característica em particular tornou
o projeto motivo de chacota no mundo da
tecnologia. Veja o que disse Craig Barret,
presidente do conselho de administração
da Intel: "Mesmo os usuários mais sim-
ples procuram algo com todas as funcio-
nalidades de um PC. Eles não querem dar
corda para que um brinquedo funcione".
Negroponte, é claro, tem resposta pronta
para essas criticas. "A configuração do

equipamento permite fazer quase tudo.
Quem quiser pode comprar à parte um
DVD ou um disco rígido. Mas o mais im-
portante é colocar os equipamentos em re-
de. Num grupo os laptops se tornam mais
poderosos do que sozinhos", disse ele em
entrevista a EXAME.

No Brasil, a adoção do laptop tornou-
se uma novela. Em outubro do ano passa-
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do, Negroponte esteve em Brasília para ne-
gociar a venda do equipamento para o go-
verno. No mês passado, contudo, a asses-
soria da Presidência da República disse que
será impossível lançar a máquina neste ano,
pois a equipe do Media Lab está atrasada.
'Temos uma pessoa no Brasil trabalhando
para que o acordo saia", diz Negroponte.
Quem acompanha a negociação de perto.

Negroponte e
Annan (à esq.)
com o laptop
a manivela; e
Hector Ruiz, da
AMD: parece,
mas não é

porém, diz que o MIT
ainda não conseguiu
desenvolver a tela do
laptop com o preço es-
tipulado.

Outra iniciativa po-
lêmica de inclusão diz

respeito ao FIC, sigla em inglês para Pri-
meiro Comunicador de Internet, produzi-
do pela fabricante de chips AMD. O equi-
pamento foi uma idéia de Hector Ruiz,
presidente mundial da empresa, que tem
o projeto pessoal de levar o acesso à inter-
net para metade da população global até
2015. Como o laptop de 100 dólares, o
FIC não é um computador, mas um dis-
positivo de acesso à web que não pode ser
configurado pelo usuário. "Queríamos jus-
tamente que ele não se parecesse com um
PC, pois assim seria mais fácil e seguro de
usar", afirma Otto Stoeterau, diretor da
AMD. Segundo ele, antes do FIC, a AMD
tentou oferecer computadores de verdade
à população carente. O volume de vendas
foi um sucesso, mas congestionou a cen-
tral de atendimento da empresa com liga-
ções de pessoas que não sabiam usá-lo.

"Uma coisa é fornecer equipamento a bi-
lhões de pessoas. Outra é treinar esse con-
tingente. Por isso repensamos o modelo",
diz Stoeterau. É justamente nessa simpli-
ficação que mora o problema. "A configu-
ração desses equipamentos devia ser ade-
quada para promover o verdadeiro objeti-
vo da inclusão digital, que é educar. Não
basta só entregar uma máquina e esque-
cer os usuários. As crianças carentes não
aprendem sozinhas", afirma Sérgio Ferry,
da consultoria BearingPoint.

A alfabetização digital da população
é um processo de aprendizado como qual-
quer outro — e, como tal, leva tempo e
consome muitos recursos. Se a maioria
da população não tem computador, é por
um motivo simples: falta de dinheiro. Cha-
mar pobreza de exclusão digital é confun-
dir problemas distintos. Em vez de bus-
car soluções mirabolantes, existem medi-
das que podem ser mais eficientes, corno
a redução de impostos. E o caso do Com-
putador para Todos. Antes chamado de
PC Conectado, o projeto do governo se
baseia nos incentivos fiscais da MP do
Bem, que isenta equipamentos baratos das
alíquotas de PIS e Cofins. A Positivo In-
formática aproveitou o benefício e colo-
cou no mercado computadores de l 200
reais, financiados em até 24 prestações.
Até agora só um varejista, o Magazine
Luiza, aderiu ao programa. Foi um estou-
ro de vendas, com 15 000 máquinas co-
mercializadas em 12 dias. No futuro, os
fabricantes já trabalham para quebrar a
barreira dos l 000 reais. "Essa será a ver-
dadeira inclusão", diz Ferry, da Bearing-
Point. Com a vantagem de que, nesse ca-
so, a população pode comprar um com-
putador de verdade — não um clone. •
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