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Capítulo 1 

1.1– Introdução 

 

A popularização dos meios de comunicação, que atualmente interligam mundo, onde o computador é o protagonista 

encenando junto com as pessoas que o usa, trouxe praticidade para a humanidade e ao mesmo tempo nos fez dependentes 

usurários diários destes recursos. Assistir à televisão, falar ao telefone, movimentar a conta no terminal bancário e, pela 

Internet, verificar multas de trânsito, comprar discos, trocar mensagens com o outro lado do planeta, pesquisar e estudar são 

hoje atividades cotidianas, no mundo inteiro e no Brasil.  

Este cenário compõe o que o autor chamou de infovia ou supervia. 

 

A Convergência da Base Tecnológica. 

Convergir significa dirigir-se para o mesmo ponto. 

Três fenômenos inter-relacionados estão na origem da transformação em curso, e justificam esse novo cenário: 

ü A Convergência da Base Tecnológica. Seria o fato de poder representar qualquer informação na forma digital; 

ü Dinâmica da Indústria. Pois tem proporcionado uma queda contínua dos preços dos computadores relativamente à 

potência computacional, permitindo a popularização crescente do uso dessas máquinas.  

ü O terceiro aspecto na base dessa revolução é o fantástico Crescimento da Internet: nos EUA, a Internet atingiu 50 

milhões de usuários em somente quatro anos, enquanto, para atingir esse número de usuários, o computador 

pessoal tardou 16 anos, a televisão 13, e o rádio, 38. Outro dado que confirma a rapidez da disseminação da 

Internet.  

 

O Impacto Econômico-social 

A Sociedade da Informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança na organização da sociedade e da 

economia, havendo quem a considere um Novo Paradigma Técnico-Econômico. É considerada um fenômeno global com 

elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, além de possuir impactos políticos decorrentes da 

contribuição na infra-estrutura de informações, no sentido de agregar valores e tornar as regiões mais atraentes do ponto de 

vista de negócios e Empreendedorismo. 

Outro fator relevante a se considerar é que a distância geográfica deixou de ser considerada uma barreira para a 

comunicação, à informação, atualmente, pode ser levada a qualquer parte do mundo, causando uma maior integração entre 

as pessoas. 

 

O Brasil 

Em cada país a sociedade da informação está sendo construída de maneira a se adaptar com cada contexto social e 

econômico em que se encontram os mesmos. As tecnologias envolvidas impostas com a sociedade da informação vêm 

transformando as estruturas e as práticas de comercialização, consumo e de competição entre os agentes, alterando, a 

própria cadeia de geração de valor. 
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Ao Brasil urge acelerar o processo de articulação efetiva de um programa nacional para a Sociedade da Informação. O País 

dispõe, dos elementos essenciais para a condução de uma iniciativa nacional rumo à sociedade da informação. A inserção 

favorável nessa nova onda requer, entretanto, além de base tecnológica e de infra-estrutura adequadas, um conjunto de 

condições e de inovações nas estruturas produtivas e organizacionais, no sistema educacional e nas instâncias reguladoras, 

normativas e de governo. Todas essas constatações e reflexões sublinham a importância do Programa aqui apresentado. O 

Programa busca contribuir, de forma efetiva, para:  

ü A construção de uma sociedade mais justa, em que sejam observados princípios e metas relativos à preservação 

de nossa identidade cultural, fundada na riqueza da diversidade; 

ü A sustentabilidade de um padrão de desenvolvimento que respeite as diferenças e busque o equilíbrio regional; 

ü A efetiva participação social, sustentáculo da democracia política. 

 

As Oportunidades e os Riscos 

O caminho rumo à sociedade da informação é composto por situações de riscos e oportunidades. Cada país se encaixará 

nesse contexto de forma voluntária ou involuntária. 

 

Comércio eletrônico: a pedra de toque da nova economia 

Os negócios eletrônicos (e-business), entre os quais o comércio eletrônico (e-commerce), são hoje fundamentais para a 

modernização do setor produtivo, pois permitem ampliar e diversificar mercados e aperfeiçoar as atividades de negócios.  

Para que se alcance uma utilização do comércio eletrônico da forma mais eficaz e abrangente possível, é necessário: 

ü Ampliar, facilitar e baixar o custo do acesso às redes de comunicação; 

ü Proporcionar as informações e os meios necessários para que pessoas e empresas sejam capazes de operar nas 

novas modalidades de negócios e comércio. 

 

PME: oportunidades na nova dinâmica 

As Pequenas e Médias Empresas terão melhores oportunidades para crescer utilizando a tecnologia para aperfeiçoar, 

aumentar e divulgar suas produções, elas poderão atender a uma fatia cada vez maior de mercado. A atuação da tecnologia 

da informação se daria da seguinte maneira: 

A Internet, em particular oferece boas oportunidades para as PME, possibilitando a divulgação de negócios, comunicação 

mais rápida e barata, acesso a informações úteis, agilidade na compra e venda ampliação de mercados e diminuição de 

custos operacionais. 

 

Empreendedorismo: inovação e capital intelectual como base dos novos negócios 

Na sociedade da informação, o cenário econômico transforma-se de tal modo que inovar e converter conhecimento em 

vantagem competitiva passam a constituir importantes diferenciais. A sobrevivência dos empreendimentos depende cada vez 

mais do seu caráter dinâmico, e do capital intelectual empregados no mesmo. O empreendimento ideal é aquele que reage 

com ações mediante mudanças no mercado. 
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Como despertar e estimular o empreendedorismo dos brasileiros nesse sentido?  O ponto de partida é a adoção, por parte do 

poder público e da iniciativa privada, de mecanismos de incentivo e financiamento para a incorporação de novos 

conhecimentos relacionados com a geração de negócios e para o surgimento de idéias e de projetos inovadores, com apoio 

efetivo ao seu desenvolvimento. 

 

Oportunidades de trabalho para todos: mais e melhores empregos 

A nova economia revoluciona as estruturas produtivas, e o mercado de trabalho. Para o Brasil, o desafio é tirar partido do 

avanço tecnológico para gerar mais e melhores alternativas de trabalho. A mão-de-obra qualificada, capaz de atender às 

exigências do novo paradigma técnico-econômico, é, assim, fundamental para assegurar ganhos de produtividade às 

empresas brasileiras e melhorias da sua competitividade, permitindo-lhes ampliar a oferta de empregos e trabalho dignos e 

adequadamente remunerados. 

 

Universalização do acesso: combatendo desigualdades e promovendo a cidadania 

Enquanto o mundo economicamente mais desenvolvido usufrui de alta tecnologia,, uma parcela considerável da população 

dos demais países não tem acesso sequer à telefonia básica. No novo paradigma, a universalização dos serviços de 

informação e comunicação é condição necessária, ainda que não suficiente, para a inserção dos indivíduos como cidadãos.  

 

Educação e aprendizado ao longo da vida: desenvolvendo competência 

Na nova economia, não basta dispor de uma infra-estrutura moderna de comunicação; é preciso competência para 

transformar informação em conhecimento. É a educação o elemento-chave para a construção de uma sociedade da 

informação e condição essencial para que pessoas e organizações estejam aptas a lidar com o novo, a criar e, assim, a 

garantir seu espaço de liberdade e autonomia. O desafio, é duplo: superar antigas deficiências na educação e criar as 

competências requeridas pela nova economia. Para tanto, contudo, é necessário que a capacitação pedagógica e tecnológica 

de educadores tenha paralelo ao desenvolvimento de conteúdo local e em português. 

 

Valorização de conteúdos e identidade cultural 

A imensa quantidade de informações na Internet circula de forma acelerada. Manter bons conteúdos nacionais na rede para a 

preservação a identidade nacional é fundamental para a capacitação em assuntos de várias áreas. É necessário, além disso, 

cuidar do uso adequado de tecnologias para realizar políticas e programas de inserção na sociedade da informação. 

 

Administração transparente e centrada no cidadão: governo ao alcance de todos 

Para uma administração pública focada na transparência e prestação de serviços e informação, as tecnologias de informação 

contribuem estrategicamente, sendo aplicadas de inúmeras formas para diversos fins. Desde a coordenação, planejamento, 

execução e controle de ações até emissão de documentos.  
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Quadro regulatório: diminuindo riscos e incertezas do mundo virtual 

Há falta de regras para a utilização das diversas redes digitais existentes prejudicando os negócios e investimentos. Com a 

lentidão das negociações dos acordos internacionais, estarão se formando novas barreiras entre os países, em função de 

regulamentações adotadas unilateralmente e do estabelecimento de padrões de fato. Compatibilização de padrões 

tecnológicos, leis de proteção a consumidores e autores, regimes de tributação de bens e serviços são alguns dos pontos em 

negociação que ganham complexidade em função do caráter transterritorial das transações da Internet. 

 

Pesquisa e desenvolvimento: o conhecimento é a riqueza das nações 

Desenvolver e reter tecnologia avançada em tecnologia da informação e comunicação é estratégico para competir 

economicamente. O Brasil deve dotar-se de programas, flexíveis e dinâmicos, de fomento à pesquisa, com foco no domínio 

de tecnologias-chave, para o desenvolvimento da indústria nacional. Para estar apto a acompanhar a rapidez do 

desenvolvimento da base técnico-produtiva mundial, o País deve ainda manter uma política consistente de investimento em 

recursos humanos, de modernização da infra-estrutura científico-tecnológica de apoio à integração universidade-empresa e 

de ativa cooperação internacional. 

 

Desenvolvimento sustentável: a preservação do futuro 

O Brasil detém ricas e estratégicas reservas naturais. Para preservá-las, estuda-las de maneira a buscar sustentabilidade é 

importante dominar tecnologias relevantes para isso. Com apoio das tecnologias da informação e comunicação, é possível 

criar sistemas e serviços avançados de informação e de prevenção de riscos sobre o meio ambiente, como alerta e suporte 

às políticas públicas, estratégias empresariais e ações sociais. 

 

Desenvolvendo a infra-estrutura: a via da integração 

Transações econômicas entres países e as interações entre indivíduos e comunidades tendem a ser realizadas por uma infra-

estrutura global, baseada em redes de alta velocidade; sendo essa infra-estrutura estratégica para maioria dos países. Os 

países que não acompanharem essa tendência correm o risco de ficar à margem do desenvolvimento da nova economia. Os 

desníveis tecnológicos de países em desenvolvimento em relação a países desenvolvidos podem-se acentuar e as 

desigualdades sociais e econômicas aprofundarem-se ainda mais. Países em desenvolvimento precisam investir na 

implantação de Internet de alta velocidade, comunicação avançada e segura, a partir da utilização de circuitos de alta 

velocidade, com elevada capacidade de tráfego. 

 

Desenvolvimento e integração: valorizando vocações e potencialidades regionais 

As tecnologias de informação e comunicação podem ser um dos fatores para reduzir as diferenças econômicas e sociais 

entre regiões no Brasil, atuando como um elemento integrador, por reduzir distâncias, tempos e custos. Por meio dela, 

pequenos negócios podem desenvolver afinidades econômicas, ganhar visibilidade global e conquistar mercados. Em um 

mundo em que conhecimento, informação, criatividade e inovação são fatores de riqueza, a diversidade cultural é para ser 

reconhecida e explorada como fator de vantagem competitiva. 
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Integração e cooperação latino-americana 

A formação de blocos e megamercados regionais, em quase todos os continentes, é um traço marcante no cenário mundial. 

O Mercosul é uma importante iniciativa de países latino-americanos diante dessa tendência mundial. As novas tecnologias de 

informação e comunicação são estratégicas nesse esforço, pois constituem um dos elos básicos na quebra de barreiras 

espaços-temporais, facilitando a comunicação e o intercâmbio regional em todas as áreas de atividades e contribuindo para a 

intensificação do comércio na região. 

 

O Programa 

O objetivo do Programa Sociedade da Informação é integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias de 

informação e comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros na nova sociedade e, ao 

mesmo tempo, contribuir para que a economia do País tenha condições de competir no mercado global. A execução do 

Programa pressupõe o compartilhamento de responsabilidades entre os três setores: governo, iniciativa privada e sociedade 

civil. Para tanto, irá se desdobrar nas seguintes grandes Linhas de Ação: 

- Mercado, trabalho e oportunidades 

- Universalização de serviços para a cidadania 

- Educação na sociedade da informação 

- Conteúdos e identidade cultural 

- Governo ao alcance de todos 

- P&D, tecnologias-chave e aplicações 

- Infra-estrutura avançada e novos serviços 

 

Cada linha de ação será, por sua vez, traduzida em um conjunto de ações concretas, com planejamento, orçamentação, 

execução e acompanhamento específicos. 

 

A Sociedade em Rede: um Projeto em Parceria 

A sociedade da informação deve ser resultado da colaboração entre diferentes parceiros, nos níveis local, nacional e 

internacional. O compartilhamento das responsabilidades entre governantes, organizações privadas e a sociedade civil é 

modelo básico de apoio à sociedade da informação. 

O setor privado é o que dispõe da maior capacidade de investimento e de inovação. O governo, nos níveis federal, 

estadual e municipal, tem o papel de assegurar o acesso universal às tecnologias de informação e comunicação e a seus 

benefícios, independentemente da localização geográfica e da situação social do cidadão.  

A sociedade civil deve zelar para que o interesse público seja resguardado, buscando organizar-se para monitorar e 

influenciar, sistematicamente, os poderes públicos e as organizações privadas. Nesse sentido, as Organizações Não 

Governamentais (ONG) ocupam um papel de destaque. 

Papel importante para o êxito do Programa caberá às universidades e demais entidades educacionais, pelo seu 

envolvimento na formação de recursos humanos e na construção da indispensável base científico-tecnológica. 
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Implantação e execução 

O programa foi lançado em dezembro de 1999. Sua coordenação está a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 

e seu detalhamento, confiado a um Grupo de Implantação, composto por representantes do governo, setor privado, 

comunidade acadêmica e terceiro setor. E terá a fase de implantação e execução. 

 

Recursos orçamentários e financeiros 

Para o período de 200-2003, o projeto conta com um orçamento de R$3,4 bilhões. As principais agências de fomento do País, 

como BNDES, Finep, Caixa Econômica, BNB etc., poderão ser parceiras importantes na orientação de investimentos no setor 

de tecnologias de informação junto ao setor privado, contribuindo assim para um incremento significativo dos recursos 

mobilizáveis. 
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Capítulo 2 

 

Mercado, Trabalho e Oportunidades 

A Nova Economia 

A difusão acelerada das novas tecnologias de informação e comunicação vem promovendo profundas transformações na 

economia mundial e está na origem de um novo padrão de competição globalizado, em que a capacidade de gerar inovações 

em intervalos de tempo cada vez mais reduzidos é  de vital importância para empresas e países. A utilização intensiva dessas 

tecnologias introduz maior racionalidade e flexibilidade nos processos produtivos, tornando-os mais eficientes quanto ao uso 

de capital, trabalho e recursos naturais. Propiciam ao mesmo tempo o surgimento de meios e ferramentas para a produção e 

comercialização de produtos e serviços inovadores, bem como novas oportunidades de investimento. 

 

As mudanças em curso estão provocando uma onda de “destruição criadora” em todo o sistema econômico. Além de 

promover o aparecimento de novos negócios e mercados, a aplicação das tecnologias de informação e comunicação. Em 

contrapartida está  ameaçando a existência de setores que já não encontram espaço na nova economia. A capacidade de 

gerar, tratar e transmitir informação é  a primeira etapa de uma cadeia de produção que se completa com sua aplicação no 

processo de agregação de valor a produtos e serviços, impõe-se, para empresas e trabalhadores, o desafio de adquirir a 

competência necessária para transformar informação em um recurso econômico estratégico, ou seja, o conhecimento. 

 

Ao longo de sua trajetória, as tecnologias de informação e comunicação deram origem a um grande número de inovações, 

dentre as quais a Internet é, sem dúvida, a mais revolucionária.  O comércio eletrônico trouxe novas características: fácil 

acesso à informação; diminuição dos custos de transação; substituição dos intermediários.  

 

Eliminação das distâncias fisícas, o consumidor pode estar em qualquer ponto do planeta, e apesar da distância receberá 

tratamento personalizado. Esse tipo de transação trazem vantagens tanto para o consumidores, quanto para as empresas os 

primeiros poupam tempo, diversificam suas opções de compra, ganham meios mais ágeis de realizar pesquisas de mercado 

e de preços.  Diversos países têm leis específicas para o comércio eletrônico. Adotaram leis que reconhecem a validade dos 

documentos assinados eletrônicamente. 

 

A Internet, particularmente o comércio eletrônico, oferece grande potencial de redução dos custos das pequenas e médias 

empresas (PME ) e de ampliação dos seus mercados. Entretanto, essas empresas enfrentam sérios obstáculos à utilização 

da rede global, como a falta de percepção das oportunidades oferecidas pelo comércio eletrônico, a incerteza quanto a seus 

benefícios para o negócio, a falta de produtos adequados e de sistemas integrados para utilização da Internet, a 

complexidade, os custos e a carga burocrática. 

 

As tecnologias de informação têm propiciado o surgimento de negócios de natureza totalmente inovadora no ramo de 

serviços, resultando na criação de novas empresas. Um dos grandes problemas que as empresas assim criadas encontram 

para se  estabelecerem no mercado é o acesso a crédito e financiamento. Para o financiamento de pequenas e médias 
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empresas de base tecnológica, e permitem uma remuneração ao investidor compatível com o risco. O perfil do empregado 

modificaram-se estruturalmente. Novas especializações profissionais e postos de trabalhos surgiram, mas também diversas 

ocupações tradicionais foram ou estão sendo transformadas, substituídas ou mesmo eliminadas. Aumentaram  as 

disparidades de remuneração entre os trabalhadores mais qualificados e os demais. 

 

O mercado virtual demanda organizações cada vez mais flexíveis, atuando em redes. O teletrabalho vai ao encontro do 

desenvolvimento dessas novas modalidades de organização produtiva. A condições necessárias  é separação do trabalhador 

do ambiente tradicional. 

 

Apesar das perspectivas de melhoria da produtividade  oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação, sua 

utilização pelas empresas brasileiras era, até recentemente, bastante restrita. A baixa difusão  do uso dessas tecnologias 

representa desvantagens das empresas brasileiras em relação petição internacional. 

 

Empresas fabricantes de equipamentos de telecomunicações estão consolidando a sua implantação no País, a infra-estrutura 

de redes de uso comercial está evoluindo rapidamente em termos qualitativos e quantitativos, e o número de usuários da 

Internet vem crescendo. Negócios inovadores são  também o foco de qualquer empresa de software e solução  com impacto 

positivo em todos os segmentos da economia. 

 

Grande número de firmas inovadoras, que surgiram a partir das oportunidades criadas com a Internet, tem recorrido à 

abertura do capital, por meio da oferta pública de ações. Como vantagens, além da capitalização, as empresas ganham maior 

credibilidade no mercado. Muitas, nascidas nas inúmeras incubadoras de empresas de alta tecnologia no Brasil, defrontam-se 

com a dificuldade de acesso a crédito quando precisam sair da situação de incubadas para competir diretamente com seus 

concorrentes. 

 

As corretoras  ocupam os primeiros lugares no ranking das empresas que mais faturam na rede. Enquanto isso, apenas cinco 

empresas representantes da nova economia figuram na lista das 25 maiores em faturamento na rede, sendo três de 

hardware, uma de telecomunicações e uma de leilão. 

 

A precariedade da logística das empresas brasileiras de comércio eletrônico pode ser percebida no acompanhamento diário 

das seções dedicadas aos consumidores nos principais jornais. Portais de comércio eletrônico estão fazendo uso crescente 

de Call-Centers para dar suporte ao processo de distribuição de mercadorias. 
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Legislação 

No Brasil, ainda não há legislação relativa à regulamentação das transações efetuadas em redes eletrônica, assim como dos 

documentos na forma digital envolvidos ou gerados por essas transações. 

 

Condições para a alavancagem de novos negócios 

A oferta de crédito para financiar projetos considerados de alto risco – como os de desenvolvimento de software – é escassa. 

Quando existe, as taxas de juros são  elevadas, na medida em que as empresas geralmente não têm garantias reais a 

apresentar para o empréstimo que fazem. Os empresários de firmas pequenas ou novas, que geralmente precisam de 

recursos, na maioria das vezes ainda não têm a capacitação administrativa necessária para elaborar seus planos de 

negócios. 

Na verdade, o mercado brasileiro não está suficientemente irrigado por capital para a alavancagem de empresas iniciantes, o 

que inibe o surgimento de empresas inovadoras. Os profissionais capacitados para atender á oferta de empregos, em número 

insuficiente, tornam-se cada vez mais disputados pelas empresas. 

 

Para Onde Vamos 

§ É preciso aumentar o número de usuários da Internet brasileira para haver mercado, é necessário que haja 

consumidores. E o consumidor de serviços via comércio eletrônico precisa ter acesso, direto ou indireto, à 

Internet, bem como estar capacitado a fazer uso da rede. Restringe ainda mais às classes de maior poder 

econômico. 

§ É preciso queimar etapas na evolução natural de comerciantes eletrônicos. 

§ É necessário fomentar o “empreendedorismo eletrônico” das PME, em grande escala, especialmente entre 

aquelas que: 

i. estão no final das cadeias de suprimentos e atendem à população no dia-a-dia; 

ii. gozam de boa imagem institucional; 

iii. reúnem alguns pré-requisitos essenciais, como razão jurídica e contabilidade, ponto fixo, 

telefone e operação bancária regular, logística de suprimento e  armazenamento de pequenos 

ítens e credibilidade junto à população a que servem. 

§ É preciso criar condições para o desenvolvimento de inovações. É importante criar um ambiente favorável 

para o surgimento de inovações e promover a geração de mecanismos de estímulo à concepção e 

desenvolvimento de projetos de produtos e serviços em áreas estratégicas.  

§ É preciso promover mecanismos de exportação de produtos brasileiros via comércio eletrônico. 

§ É preciso promover o uso da Internet como ferramenta de trabalho. 
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Quadro Jurídico. 

 É necessário a regulamentação o comércio eletrônico no País e compatibilizar a regulamentação com a de blocos 

econômicos regionais (Mercosul, União Européia, Nafta etc.) no que se refere a: 

§ legalização das transações on-line e reconhecimento de assinatura digital; 

§ adaptações das leis de comércio para o mercado on-line; 

§ mecanismos de defesa do consumidor de produtos e serviços comercializados em redes eletrônicas; 

§ tributação do comércio na Internet; 

§ sistemas de pagamento e financiamento eletrônicos; 

§ estabelecimento de padrões para as transações nas redes eletrônicas; 

§ adaptação da legislação trabalhista para considerar o uso das tecnologias de informação e comunicação, em 

especial o teletrabalho. 

 

Ações Estruturadoras 

§ Criar projetos integrados de fomento para transformar pontos populares de vendas; 

§ Diversificar, desburocratizar e ampliar o apoio de linhas de financiamento governamental (Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal), na área das tecnologias de informação e comunicação para pequenas e  médias empresa; 

§ Estimular a criação de mecanismos de abertura de capital no mercado brasileiro; 

§ Criar mecanismos para facilitar a participação das PME nas redes de comércio eletrônico; 

§ Apoiar ações voltadas para a capacitação das PME na elaboração de planos de negócios. 
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Capitulo 3 

 

A Internet como a conhecemos hoje deriva diretamente da difusão ampla da tecnologia gerada para se implantar uma rede de 

computadores encomendada no final da década de 60 a alguns grupos de pesquisa de universidades americanas pelo 

Departamento de Defesa dos EUA. 

Na década de 80, a promoção do uso de Internet e do avanço da tecnologia associada nos EUA era liderada pela National 

Science Foundation (NSF) e não mais pelo Departamento de Defesa. A partir de 1989, a NSF passou a incentivar ativamente 

as conexões de outros países aos EUA, para fins ligados a educação e pesquisa. 

 

Universalização de serviços e formação para a cidadania promoção da universalização do acesso à Internet, buscando 

soluções alternativas com base em novos dispositivos e novos meios de comunicação; promoção de modelos de acesso 

coletivo ou compartilhado à Internet; e fomento a projetos que promovam a cidadania e a coesão social.  

Tradicionalmente, o conceito de universalização de serviços se referia exclusivamente à telefonia como meio de comunicação 

de voz. Na origem, a idéia era que todos pudessem ter acesso ao telefone, inclusive em regiões como as zonas rurais, onde a 

demanda por si só não garantisse retorno dos investimentos de infra-estrutura necessários. Com a difusão dos serviços esse 

conceito de voz evoluiu para comunicação a dados. 

Finalmente, já na década de 90, a explosão da Internet – facilitada pela possibilidade de uso das redes telefônicas – tornou 

inquestionável sua importância estratégica, tornando imperativo incorporar, ao conceito de universalização de serviços de 

telecomunicação, a meta de acesso de todos à Internet. Para países economicamente menos desenvolvidos, a incorporação 

desse novo conceito coloca um duplo desafio – o acesso à telefonia e o acesso à Internet. 

 

Um aspecto determinante da universalização de acesso diz respeito aos custos para o usuário – do terminal de acesso, da 

assinatura da linha telefônica, da tarifação local ou interurbana, dos serviços do provedor. Um dos principais problemas de 

localidades mais distantes dos centros de maior desenvolvimento é a inexistência de provedores locais, o que força boa 

parcela da população, para ter acesso a um provedor, a arcar com o custo de ligações interurbanas. 

No entanto, o fato de os custos de acesso serem relativamente baixos, como é o caso inclusive do Brasil, não resulta, por si 

só, em grande penetração da rede. Há outros condicionantes, tais como renda per capita, penetração do serviço telefônico e 

nível de escolaridade da população. A esses fatores agregam-se ainda aspectos culturais, a familiaridade das pessoas para a 

utilização da Internet e a utilidade das informações oferecidas. Outro aspecto importante é que, em geral, as interfaces dos 

programas usados para acesso à rede exigem dos usuários uma capacitação específica em informática. Tudo isso, enfim, 

pressupõe adequar a tecnologia – hardware e software – bem como os conteúdos e serviços, à diversidade das demandas e 

às características – sociais, culturais e físicas – dos usuários da rede. 

É papel do Estado dedicar especial atenção à incorporação dos segmentos sociais menos favorecidos e de baixa renda à 

sociedade da informação. Na maioria dos programas e propostas dos governos, a universalização do acesso aos serviços de 

Internet tem sido complementada por ações focadas em pelo menos três grandes frentes: educação pública, informação 

para a cidadania e incentivo à montagem de centros de serviço de acesso público à Internet.  
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Usuários da Internet no Brasil  

O número estimado de usuários individuais na Internet no Brasil tem variado, para este ano, de 4 a 7 milhões, dependendo da 

fonte. O Brasil aparecem em 11o no ranking global de usuários de internet, segundo pesquisa divulgada pela comScore 

Networks referindo o mês de junho 2006 . Tem 1,9% dos internautas. O relatorio diz que 713 milhoes de pessoas com mais 

de 15 anos utilizaram a web. Os EUA lideram com 21% dos usuarios unicos. A China aparece em 2o com 11% e o Japao em 

3o com 7%. 

 

 

É necessário capilarizar o acesso à Internet em todo o País. Para atingir um maior número de pessoas nas mais 

diferentes regiões, é necessário: 

- disponibilizar pontos de acesso em toda cidade com mais de 50 mil habitantes; 

- implantar mecanismos de acesso à Internet via linha telefônica fixa, a custos mais acessíveis do que os de 

interurbano normal, em todas as cidades do País. 

 

É necessário produzir e disponibilizar no mercado brasileiro, dispositivos (hardware + software) de baixo custo. 

Soluções de equipamentos de acesso à Internet a um custo unitário muito mais baixo do que os correntemente  praticados 

são necessárias para que pessoas de menor poder aquisitivo consigam ter acesso doméstico. 

 

É necessário promover a implantação de serviços de acesso público à Internet 

O acesso público deve ser provido por:  

- pelo menos 2000 bibliotecas públicas; 

- pelo menos um centro comunitário por município. 

Como parte de uma estratégia global, também deve ser incentivada a instalação de ciber-cafés comerciais em todo o País. 
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É necessário oferecer mecanismos de avaliação e oportunidades de treinamento básico em Informática em larga 

escala Treinamento básico deve ser provido em todos os centros diretamente apoiados pelo Programa. 

 

O que Fazer 

 

Quadro Jurídico 

§ Promover a utilização do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações (FUST) como instrumento 

propulsor de esforços de universalização de acesso à Internet. 

§ Promover a utilização de Fundos (em particular o da Lei de Informática) para apoiar iniciativas de P&D, visando à 

implantação de centros comunitários de acesso à Internet. 

 

Ações Estruturadoras 

§ Promover a “alfabetização digital” maciça da população brasileira, mediante concepção, oferecimento e/ou fomento 

de: 

- materiais de (auto) aprendizado de noções básicas de uso de serviços de informática, 

Internet etc., disponíveis a custo zero (em vídeo e/ou na rede); 

- cursos livres a serem ministrados em centros comunitários, escolas, bibliotecas públicas etc., ou em 

modalidades a distância; 

- testes de habilitação reconhecidos pelo mercado, seguindo o modelo do European Computer Driving 

License (ECDL). 

§ Promover (re)edições do Serviço Civil Voluntário em todos os estados brasileiros, incorporando a “alfabetização 

digital” em suas  atividades. 

§ Apoiar diretamente a montagem de 1.000 centros comunitários modelo para acesso à Internet, como piloto para 

alcançar a meta de 5.500 desses centros. 

§ Criar rede de apoio a deficientes nos 1.000 centros comunitários modelo de acesso à Internet. 

 

Outras Ações 

§ Criar e disponibilizar na Internet um banco de dados de equipamentos que estejam em desuso, mas ainda 

operacionais, disponíveis para doação por empresas ou instituições, ou mesmo pessoas físicas, para destinação 

social. 

§ Criar portal de assistência para o iniciante na rede.  

§ Criar infotecas nas escolas, incentivando novos esquemas de formação e de relacionamento da comunidade escolar 

com as famílias. 

§ Estimular e capacitar as comunidades a gerar seus próprios conteúdos na Internet, com ênfase em formação para a 

cidadania. 

§ Promover experimento de acesso à Internet via aparelhos de TV acoplados a set-top boxes em 1.000 centros 

comunitários. 
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§ Promover a concepção local, a fabricação nacional e a comercialização de ampla gama de dispositivos para acesso 

à Internet (especialmente set-top boxes, consoles para video game etc) com custo unitário de entrada abaixo de 

R$300,00. 

§ Promover a concepção local, a fabricação nacional e a comercialização de computadores voltados primordialmente 

para o acesso à Internet (netcomputers) com custo unitário abaixo de R$1.000,00 para configurações iniciais. 
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