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Sempre que se fala nas muitas conquistas que a tecnologia possibilitou a países, empresas e 
indivíduos nas últimas décadas, uma preocupação vem à mente: como garantir que esses 
benefícios cheguem até aqueles que não têm condições de comprar um computador?   
   
Este é um questionamento importante, que tem mobilizado governos, entidades sociais e a 
indústria de tecnologia como um todo. Exemplos dos avanços nessa área são novas formas de 
financiamento ou licenciamento de produtos, que tornam os computadores cada vez mais 
baratos ou acessíveis para uma parcela maior da população.  
 
Porém, facilitar o acesso a computadores é apenas parte do esforço que se deve empreender. 
Também é necessário desenvolver pessoas e empresas para que saibam tirar todo o proveito 
da tecnologia, de modo a conseguirem melhores colocações no mercado de trabalho, gerarem 
renda por meio de abertura de pequenos negócios ou cooperativas de serviços, utilizarem 
serviços públicos oferecidos eletronicamente e serem cidadãos plenos na nova economia do 
conhecimento. Em resumo, inclusão digital significa inclusão social.  
 
Para se ter uma idéia do tamanho do desafio que o Brasil tem pela frente, pesquisa realizada 
mensalmente pelo Ibope/NetRatings apontou que em 2005 12,2 milhões de brasileiros 
utilizaram a Internet em suas casas. O número é 12,4% maior do que no ano anterior, mas 
representa apenas cerca de 7% do total da população (182 milhões de pessoas).  
 
Para diminuir a exclusão digital, um tema altamente relevante para o país, é preciso formar 
parcerias que envolvam governos, sociedade civil e iniciativa privada. Cada um desses atores 
tem papel fundamental na definição de estratégias e ações que efetivamente promovam, por 
meio da tecnologia, a democratização do acesso à informação e a geração de novas 
oportunidades de trabalho e negócios, buscando contribuir para melhor qualidade de vida da 
população.  
 
A iniciativa privada tem os recursos tecnológicos para promover a inclusão digital. A sociedade 
civil, por meio de organizações não-governamentais e entidades sociais, vivencia as 
necessidades da população e conhece os meios para fazer com que os recursos sejam 
utilizados a serviço daqueles que necessitam. Os governos têm o papel fundamental de tornar 
essas iniciativas parte de sua política pública e assim garantir a continuidade e abrangência 
dos projetos.  
 
Em 2003, a Microsoft iniciou duas abrangentes iniciativas de inclusão digital que, juntas, 
beneficiarão mais de 6,5 bilhões de brasileiros até o fim desta década. O "Parceiros na 
Aprendizagem" tem por objetivo facilitar o acesso e capacitar educadores e alunos da rede 
pública para que utilizem a tecnologia para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 
Aquela parcela da população que não é atendida pelas escolas, é atingida pelo "Potencial 
Ilimitado". Esse programa visa gerar um impacto sócio-econômico positivo na vida da 
população carente por meio do entendimento prático da utilização da tecnologia em centros 
comunitários mantidos por organizações não-governamentais.  
 
Este momento é favorável para reflexão sobre o desafio de universalizar acesso à tecnologia à 
população brasileira  
 
São muitos os exemplos que se proliferam pelo país de pessoas que participaram desses 
programas e conseguiram seu primeiro emprego, comunidades que utilizaram a tecnologia 
para melhorar suas condições de vida ou educadores desmotivados e alunos desinteressados 
que mudaram completamente sua atitude.  
 
Histórias como essas, que ouvimos constantemente de nossos parceiros na área social, nos 
deixam confiantes de que nossas iniciativas alcançarão os objetivos que traçamos até o fim da 
década.  
 



No último ano, os programas passaram por um importante processo de maturação ao 
tornarem-se parte de programas de governo. O "Parceiros na Aprendizagem" já é adotado em 
sua plenitude em quatro estados (Paraíba, Goiás, São Paulo e Pernambuco) e no DF. Firmamos 
uma parceria com o Conselho de Secretários de Educação (Consed) que estende o programa 
de capacitação de diretores escolares para nove estados. Até junho próximo, serão 
beneficiados diretamente 20 mil líderes educacionais, que aprenderão a utilizar os recursos de 
informática que suas escolas já possuem para tornar a administração mais eficiente e 
promover a melhoria do ensino.  
 
O "Potencial Ilimitado", além de apoiar seis entidades com atuação nacional, passa a fazer 
parte da formação de jovens que participam do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego (PNPE) do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 
Em todos esses casos, mais do que oferecer metodologia e recursos financeiros, formamos 
parcerias sólidas com governos e organizações não-governamentais. Cada ação é pensada em 
conjunto pelas partes envolvidas para que atendam as necessidades locais. Além de 
desenvolvermos as capacitações, preparamos multiplicadores em cada organização ou Estado, 
que garantirão o andamento das atividades nos próximos anos. O esforço é parte de um 
compromisso de longo prazo com o país.  
 
As histórias de vida colhidas nos programas mostram que a tecnologia não é um fim em si, 
mas uma ferramenta que pode contribuir para diminuir as barreiras e diferenças entre as 
pessoas e criar novas oportunidades para melhorar suas condições de vida. Ou seja, o que 
precisamos manter em mente quando propomos programas de inclusão digital é que nosso 
objetivo final não é apenas dar acesso ao computador. A meta que deve ser comum à 
iniciativa privada, governos e sociedade civil é promover inclusão social, algo muito mais 
amplo do que apenas dar acesso a computadores.  
 
Este é um momento favorável para uma reflexão sobre o tamanho e importância do desafio 
que o país tem pela frente para universalizar o acesso e capacitação da população em 
tecnologias da informação e comunicação. A economia digital cresce a passos largos e 
precisamos garantir que os recursos tecnológicos sejam utilizados no desenvolvimento social e 
econômico do país, proporcionando a todos uma vida melhor. Com objetivos claros e parcerias 
consistentes, confiamos que o Brasil poderá suprir essa prioridade.  
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