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Apresentação

O crescimento da Rede de Telecentros de Informação e Negócios,
concebida no âmbito do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, e materializada pela nossa Secretaria de Tecnologia
Industrial, com o apoio da Secretaria de Articulação Institucional e Parcerias
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, constitui a
referência principal do sucesso de uma iniciativa de inclusão digital, onde as
parcerias se multiplicam e a autosustentação desafia a continuidade dos
trabalhos.

Os telecentros levam às suas comunidades a oportunidade de utilizarem
as tecnologias de informação e comunicação como instrumento de realização
de negócios, de prestação de serviços bancários, de comércio eletrônico, de
acesso ao crédito, de capacitação empresarial, e de exercício de sua cidadania
por meio do governo eletrônico. Essa responsabilidade exige dos gestores dos
telecentros, e do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), eficiência na busca de conteúdos e qualidade no atendimento
aos usuários. Por isso, o MDIC vem dar a sua contribuição com a edição deste
manual.

A motivação para darmos continuidade a esse projeto vem, não só da
certeza de que o desenvolvimento pleno de nossa economia requer a inclusão
digital das microempresas, mas também do apoio recebido de inúmeras
empresas e colaboradores. A cada novo cadastramento e seleção de propostas,
cresce o número de entidades que querem promover o uso das tecnologias de
informação como uma atividade empreendedora. Mesmo entidades que já
possuem telecentros instalados buscam a integração e a interligação com a
Rede TIN. Isso permite o compartilhamento de conteúdos, experiências e o
que é mais importante, maximiza a infra-estrutura de informação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

Enfatizamos nosso agradecimento às empresas que apóiam o Programa
de Telecentros, assim como ao Sebrae, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica
Federal e ao Banco da Amazônia que deram uma dimensão nacional a esse
projeto e contribuem para a consolidação da rede.

Luiz Fernando Furlan
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior





Sumário

Notas dos editores ...................................................................................... 13

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................... 15

1.1 O que é um telecentro? ........................................................................ 17

1.1.1 O que é um Telecentro de Informação e Negócios? .......................... 18

1.1.2 O Gestor do Telecentro de Informação e Negócios ............................ 19

1.2 O que um telecentro pode fazer por sua comunidade? ........................ 21

1.3 Política do Mdic em relação aos telecentros e às redes associadas ...... 23

1.3.1 Democratização ................................................................................ 24

1.3.2 Diversidade ........................................................................................ 24

1.3.3 Integração ......................................................................................... 24

1.3.4 Ação em rede .................................................................................... 24

1.3.5 Valorização das lideranças locais e regionais ..................................... 25

1.4 Orientação estratégica ......................................................................... 25

1.5 Missão dos Telecentros de Informação e Negócios ............................... 26

1.6 Objetivos do Telecentro de Informação e Negócios .............................. 26

2. MODELOS DE GESTÃO .......................................................................... 31

2.1 Gestão participativa e comunitária ....................................................... 32

2.2 Gestão autônoma empresarial .............................................................. 33

3. MODELOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO ...................................................... 37

3.1 Microtelecentro, minitelecentro, telecentro básico,
telecentro completo ............................................................................. 37

3.2 Escola de Informática e Empreendedorismo ......................................... 40

3.3 Escritório virtual .................................................................................... 41

3.4 Cybercafé ............................................................................................. 43

3.5 O Modelo da Rede TIN .......................................................................... 44



4. DIRETRIZES GERAIS DE GESTÃO E OPERAÇÃO ..................................... 47

4.1 Como monto um telecentro? ................................................................ 47

4.1.1 Preparando a proposta e mobilizando a comunidade ........................ 47

4.1.2 Identificando os meus clientes e o que eles querem .......................... 47

4.1.3 Garantindo a sustentabilidade do telecentro ..................................... 47

4.1.4  Montando o plano de negócios ........................................................ 49

4.2 Efetivando a implantação do telecentro ............................................... 49

4.2.1 Que produtos e serviços podem ser oferecidos?................................ 49

4.2.2 Quais são as principais atividades e processos,
e quais são as atribuições e responsabilidades da equipe
(gestor, educador, monitor, atendente)? ........................................... 50

4.2.3 Como recruto e seleciono meus colaboradores? ............................... 50

4.2.4 Gerando receita e administrando despesas ....................................... 51

4.2.5 Divulgando o telecentro e estabelecendo parcerias .......................... 53

4.3 Operacionalizando o telecentro ............................................................ 53

4.3.1 Escolhendo e montando o espaço físico do telecentro ...................... 53

4.3.2 Como instalo os equipamentos e software e como
faço conexão com a internet? ........................................................... 56

4.3.3 Manutenção de equipamentos e software: dúvidas
e problemas mais freqüentes ............................................................ 58

4.3.3.1 Rotinas para manutenção de equipamentos:
 limpeza, cuidados de uso, etc. ........................................................ 62

4.3.4 Como treino os colaboradores (gestores, educadores,
monitores e atendentes)?................................................................. 65

4.3.4.1 Cursos de atualização da Rede TIN do MDIC e do CDT .................. 65

4.3.4.1.1 Ferramentas TIN On-line .............................................................. 65

4.3.4.1.2 Curso de gestão de telecentros ................................................... 66

4.3.4.1.3 Treinamento em computadores ................................................... 67

4.3.4.2 Como os microempresários terão acesso ao curso? ....................... 68



4.3.4.3 Módulo Intel .................................................................................... 68

4.3.4.3.1 Curso 1: Montagem de computadores ........................................ 69

4.3.4.3.2 Curso 2: Manutenção de computadores ...................................... 69

4.3.4.3.3 Certificação ................................................................................. 69

4.3.5 Ferramentas de trabalho para os telecentros .................................... 70

4.3.5.1 O Portal dos Telecentros de Informação e Negócios ....................... 70

4.3.5.1.1 Árvore Hiperbólica ....................................................................... 70

4.3.5.1.2 Comunidades virtuais ................................................................... 70

4.3.5.1.3 Webmail TIN ................................................................................ 71

4.3.6 Gerando estatísticas de uso e avaliando os resultados
do telecentro ..................................................................................... 71

4.3.6.1 Relatórios de cadastros ................................................................... 72

4.3.6.1.1 Descrição ..................................................................................... 72

4.3.6.2 Relatório de total de horas .............................................................. 72

4.3.6.2.1 Descrição ..................................................................................... 72

4.3.6.3 Relatório de dia de semana e turno ................................................ 73

4.3.6.3.1 Descrição ..................................................................................... 73

4.3.6.4 Relatório de categoria de produtos ................................................. 74

4.3.6.4.1 Descrição ..................................................................................... 74

4.3.6.5 Relatório de cursos .......................................................................... 74

4.3.6.5.1 Descrição ..................................................................................... 74

4.3.7 Administrando o telecentro com o uso do Sistema
de Gestão de Telecentro ( SIGT) ........................................................ 74

4.3.7.1 Controle financeiro (despesas e receitas) ....................................... 75

4.3.7.2 Controle de materiais ..................................................................... 76

4.3.7.3 Cadastro de produtos e serviços ..................................................... 77

4.3.7.4 Cadastro de usuários e atendimentos dados .................................. 77



4.3.7.5 Montagem de turmas e realização de treinamentos ...................... 78

4.3.8 Atendendo aos diferentes públicos do telecentro .............................. 78

4.3.8.1 Alfabetização digital: o primeiro passo ........................................... 80

4.3.8.2 Atendimento aos microempresários e empresários
de pequeno porte .......................................................................... 80

4.3.8.3 Conteúdos especializados ............................................................... 80

4.3.8.4 Serviços bancários .......................................................................... 82

4.3.8.5 Explorando outros recursos da internet .......................................... 84

4.3.8.5.1 Utilização de chat ........................................................................ 84

4.3.8.5.2 Utilização de e-mail ..................................................................... 85

4.3.8.5.3 Utilização de fórum ...................................................................... 85

4.3.8.5.4 Utilização de videoconferência .................................................... 85

4.3.8.6 Dicas para resolver problemas do cotidiano .................................... 87

5. EXPANDINDO OS TELECENTROS............................................................ 91

5.1 A Rede TIN como uma comunidade de prática ..................................... 92

5.2 A Rede TIN como uma comunidade virtual ........................................... 92

5.3 A Rede TIN como uma comunidade de empreendimento ..................... 94

Anexos ........................................................................................................ 97

Colaboradores para a estruturação da Rede TIN ...................................... 107



Notas dos editores

O Manual de Operação dos Telecentros de Informação e Negócios:
Orientações Gerais traz, em sua primeira versão, uma coletânea de textos de
diversos autores, sobretudo técnicos da Secretaria de Tecnologia Industrial deste
Ministério, abordando tópicos do dia-a-dia de um telecentro. Deverá servir
como um texto prático e de rápida consulta aos gestores e profissionais de
telecentros, sem a pretensão de esgotar o assunto ou ser uma obra definitiva
sobre a questão. A exemplo da própria rede de Telecentros de Informação e
Negócios, que nasceu como uma idéia no Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e evoluiu para uma rede de
3.000 telecentros, o manual deverá crescer nas próximas edições, incorporando
contribuições e boas práticas estabelecidas pelos próprios telecentros.

É uma satisfação especial constatar um projeto vitorioso que, ao longo
do seu caminho, conquistou parceiros, admiradores e colaboradores
entusiastas. No início, contamos com o apoio do SEBRAE, que financiou os
primeiros telecentros. Vieram, então, o Banco do Brasil, a CAIXA e o Banco da
Amazônia, dando uma dimensão nacional a esse projeto e consolidando a
rede. A lista de parcerias não pára de crescer – são entidades públicas e
privadas, que querem um Brasil desenvolvido e sabem dos benefícios que as
tecnologias de informação e comunicação podem propiciar às empresas, aos
empreendedores, aos profissionais e à população em geral. O mérito cabe a
todos que acreditaram e acreditam que fazer é o mais importante, e jamais
desanimam com os obstáculos e limitações. A partir de doações de
microcomputadores inservíveis para as grandes empresas, estamos levando a
tecnologia, a informação, o comércio eletrônico e a economia digital a pessoas
que sonham em abrir o seu negócio e querem empreender.





Parte I

Introdução
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1 INTRODUÇÃO

1.1 O que é um telecentro?

De um modo simples, um telecentro pode ser definido como um espaço
físico equipado com computadores e conectado à internet com o propósito de
facilitar o acesso da população às Tecnologias da Informação e da Comunicação
(TICs) e a um conjunto de informações e serviços necessários ao
desenvolvimento da comunidade. Ou seja, é um lugar público para que as
pessoas, sobretudo os empresários, os profissionais e as pessoas interessadas
em montar um negócio, possam:

– aprender a usar o computador;

– acessar a internet para mandar e receber mensagens, pesquisar
informações e usar diversos serviços e facilidades disponíveis;

– e, assim, melhorar o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio e a
sua vida profissional.

É isso que chamamos de inclusão digital: permitir que não só as empresas
e as pessoas que possuem dinheiro para comprar computadores e pagar por
uma conexão com a internet usufruam desses benefícios e privilégios, mas
todos. Afinal, cada vez mais a internet e a informática se mostram como a
forma mais rápida, mais barata e mais ampla de realizar negócios, saber das
notícias e das informações importantes, conhecer pessoas e parceiros
comerciais, bem como aprender novidades e coisas úteis a seu desempenho
profissional.

Os Telecentros surgiram porque – ao mesmo tempo em que a internet
se expandia rapidamente na década de 1990, ultrapassando fronteiras e
conectando cidadãos em todo o mundo – uma quantidade enorme de pessoas
não tinha dinheiro nem condições para usar o computador e estava piorando
sua situação econômica, social e cultural. Sem acesso ao computador e à
internet, essas pessoas acabam gastando mais dinheiro e tempo para obter
uma certidão, mandar uma carta, fazer um curso, comprar uma máquina ou
produto, mandar e receber um dinheiro, ou saber das notícias.

Os Telecentros, portanto, resultam da consciência de que não basta a
existência de computadores, da internet e de outros equipamentos modernos
se eles estiverem restritos ao uso de poucos: é preciso que todo cidadão possa
dispor de condições de acesso e ter capacidade de utilizar esses novos recursos
tecnológicos para seu crescimento humano e profissional e para o
desenvolvimento de sua comunidade.
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1.1.1 O que é um Telecentro de Informação e Negócios?

O Telecentro de Informação e Negócios (TIN) é um ambiente que promove
a inclusão digital das microempresas e empresas de pequeno porte e a
realização de negócios pela internet, contribuindo para aumentar sua
competitividade. Estimula ainda o empreededorismo, o associativismo, a
atuação em rede e o comércio eletrônico com o objetivo de gerar novas
oportunidades de negócio, emprego e renda, visando ao desenvolvimento
sustentável das comunidades.

O conceito de inclusão digital proposto por um TIN envolve quatro
aspectos básicos e complementares, a saber:

1. Acesso à informática, principalmente à internet, para que todos possam
se beneficiar das facilidades e da grande quantidade de informações
e de serviços disponíveis.

2. Capacitação que permita aos usuários um uso autônomo da
informática e da internet, ou seja, depois de aprenderem a usar o
computador, a navegar na internet e a usar os serviços de seu
interesse, serão capazes de aplicar esses novos conhecimentos para
mudar a sua realidade social e econômica.

3. Disponibilidade de conteúdos voltados para o empreendedorismo,
novas oportunidades de negócio, emprego e renda e outros que
atendam às Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte –
EPPs.

4. Inserção das tecnologias no dia-a-dia das MEs e EPPs, de modo que
seja possível aprimorar seus processos de produção, de serviços e de
gestão.

E o que diferencia um Telecentro de Informação e Negócios de outros
telecentros?

Além do conceito de inclusão digital mencionado anteriormente, a
preocupação com os seguintes pontos:

a) Atender às microempresas, aos microempresários, aos profissionais
e aos empreendedores, isto é, àqueles que querem abrir um negócio
ou já têm um.

b) Melhorar os negócios e as empresas atendidas, mostrando e
ensinando como é mais fácil, mais rápido e mais barato realizar
atividades com o computador e com o uso da internet.

c) Buscar a sustentação do telecentro, isto é, ter dinheiro para fazer o
telecentro funcionar direito com monitores e instrutores,
computadores funcionando, acesso à internet, de preferência de
banda larga.
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d) Divulgar o telecentro e motivar as pessoas a aprenderem informática,
a usar o computador e a internet, a abrir o seu negócio, a montar
associações de empresas, a comprar e vender pela internet, enfim a
ganhar dinheiro e melhorar de vida.

e) Atuar em conjunto com os demais telecentros, formando uma rede
forte e integrada.

1.1.2 O Gestor do Telecentro de Informação e Negócios

Todas as experiências de telecentros no Brasil e no mundo mostram que
a tecnologia disponível e a conectividade são importantes, mas não suficientes
para o alcance dos objetivos de desenvolvimento humano e social.

Por isso é fundamental nos Telecentros de Informação e Negócios o papel
desempenhado pelo gestor.

O gestor é a chave para o êxito de um telecentro.

O gestor TIN é um articulador. É ele quem faz a ponte entre os
empresários e os recursos tecnológicos. O gestor TIN não espera que os
empresários o procurem: vai até eles, conhece as microempresas e as empresas
de pequeno porte da localidade, mesmo as de zonas rurais, e busca na internet
e nas empresas, nas universidades e nas instituições de pesquisas idéias e
soluções para o desenvolvimento sustentável e para o aumento da
competitividade das empresas locais.

O gestor TIN é um dinamizador. É quem movimenta o telecentro com
oficinas, cursos, palestras ou simples reuniões e encontros para apresentar
novas ferramentas e sítios da internet ou para discutir uma possibilidade de
investimento na comunidade ou ainda um aperfeiçoamento em Arranjos
Produtivos Locais – APLs, dentre tantos outros temas que possam interessar
aos empresários da comunidade.

O gestor TIN é um educador. Nos TINs as ações de capacitação
costumam iniciar com a alfabetização digital dos usuários, ou seja, ensinar às
pessoas a usar o computador e a internet para ganhar ou para economizar
tempo e dinheiro e, com isso, melhorar de vida. Assim, o papel do gestor vai
além de um curso básico de informática (o que é o computador, para que
serve e como funciona), incentivando os usuários, por meio de programas de
educação continuada (presenciais ou a distância), a usarem a tecnologia de
forma crítica e criativa para solucionar os seus problemas e a contribuir para a
consolidação de seu negócio e para o seu desenvolvimento humano integral.
O gestor TIN também investe na própria educação e na de sua equipe,
buscando possibilidades de cursos e de eventos de formação e de atualização.
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O gestor TIN é uma pessoa de visão. O cenário moderno exige que
um gestor tenha visão de presente e de futuro, do local e do global, para
orientar os empresários, os empreendedores e os profissionais em como não
perder espaço e oportunidades para vender mais, comprar mais barato e
melhorar os seus negócios. O mundo dos negócios é um ambiente de
competição, ou seja, para não fechar a sua loja, a sua oficina, a sua propriedade
rural, enfim, o seu negócio, o empresário tem de ser tão bom ou melhor do
que seus concorrentes. Isso significa estudar, buscar sempre melhorar sua
produção, usar novidades, como o computador e a internet para organizar as
informações e os dados sobre o seu negócio (gastos com matéria-prima, receita
com vendas, nome dos clientes etc.), contatar e fazer acordos de parceria
com outros empresários que atuam no mesmo ramo e outras atividades
comerciais coisas mais. O gestor TIN tem de estar sempre atento a como usar
o Telecentro, o computador, e a internet para aumentar a competitividade de
sua comunidade em um mundo conectado e tecnologicamente desenvolvido.
Assim, o gestor TIN deverá conhecer os APLs e a vocação de sua localidade;
as possibilidades ainda não exploradas; os parceiros; os recursos; e as
informações localizadas no entorno e na internet, as quais poderão abrir novos
caminhos e agregar valor aos produtos e aos serviços oferecidos na sua
comunidade. O gestor TIN ajuda a comunidade empresarial a se organizar e a
ampliar seu horizonte de atuação.

O gestor TIN é um líder. Cabe ao gestor selecionar a equipe que o
apoiará nas ações que farão do seu Telecentro uma referência na comunidade.
E mesmo que não domine todos os aspectos técnicos de informação e de
comunicação, sabe cercar-se de pessoas competentes, pois reconhece o uso
estratégico das tecnologias digitais para a valorização das microempresas e
das empresas de pequeno porte e para a mudança social. Deverá reconhecer
talentos, ou seja, jovens e profissionais capazes de aprender no telecentro e
de usar o que aprenderam para abrir um negócio, ou ajudar no funcionamento
do próprio telecentro, como colaboradores ou voluntários. Deverá motivar não
só as pessoas que trabalham e ajudam no telecentro, mas também contagiar
com seu entusiasmo os demais líderes de sua comunidade para que empresas
maiores, associações de empresários, organizações comunitárias e do terceiro
setor, bem como governos municipal e estadual se comprometam com a doação
de recursos e de dinheiro para manter o telecentro funcionando
(sustentabilidade).

O gestor TIN é um comunicador. O gestor TIN divulga o telecentro, os
benefícios de aprender e de usar a tecnologia e a internet, as experiências
bem-sucedidas vividas por usuários do seu próprio telecentro ou de outros,
incentiva o intercâmbio de projetos e promove a colaboração com grupos e
redes nacional e internacionalmente que também trabalhem com telecentros
e com empreendedorismo. Além disso, busca facilitar a comunicação entre
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telecentros e empresas afins. Ao manter uma página na internet, contribui
para inserir seu telecentro na rede mundial de negócios e comércio e, com
isso, aumenta a visibilidade e a oportunidade de negócios do próprio telecentro
e das microempresas e empresas de pequeno porte de sua comunidade.

O gestor TIN busca a sustentabilidade de seu telecentro. Para que
as atividades de um telecentro tenham boa aceitação, devem levar em conta
o contexto social e cultural no qual serão adotadas: quando os empresários,
parceiros e o público em geral sentem que o TIN é um patrimônio da
comunidade, respondem de forma mais criativa na busca de soluções que
assegurem sua manutenção. Estratégias para garantir a sustentabilidade
política, social e tecnológica do TIN (atualização de equipamentos e software)
e a elaboração de um bom plano de negócios são fundamentais para assegurar
a sustentabilidade financeira e a legitimidade de um telecentro na comunidade.

Por todas essas características, o gestor de um TIN é um empreendedor
e um agente de mudança de sua comunidade.

1.2 O que um telecentro pode fazer por sua comunidade?

Para a comunidade, um TIN pode significar:

Emprego e empreendimentos locais: um TIN abre oportunidades de
emprego e geração de renda para sua comunidade: i) ao valorizar e dar
visibilidade aos Arranjos Produtivos Locais; ii) ao identificar oportunidades de
negócios pouco ou ainda não exploradas; e iii) ao estimular o empreendedorismo
dos empresários e das pessoas que ainda não estão insertas no mercado de
trabalho. Veja alguns exemplos práticos da atuação do telecentro que podem
ajudar a gerar mais emprego, mais renda e mais empreendimentos:

1. Criação de uma página web para as empresas e negócios
estabelecidos na comunidade, ajudando a divulgar sua marca, seu
produto e seu negócio.

2. Contato e aproximação de diversos empresários de um mesmo
segmento ou ramo de atividades, por meio do correio eletrônico, dos
fóruns de discussão, dos chats, dos sítios de comunidades virtuais
(blogs, orkut etc.) e das videoconferências, ajudando-os e
incentivando-os a criarem uma cooperativa ou associação.

3. Busca de financiamentos e créditos, sobretudo o microcrédito, a serem
negociados e contratados pelas empresas e empreendedores por meio
da internet.

4. Cadastro e divulgação na internet e no telecentro de oportunidades
de emprego, ofertas de trabalhos e serviços, e de currículos de
profissionais da comunidade.
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5. Busca na internet e disponibilização de aplicativos e software que
ajudam as empresas a fazer a folha de pagamento, a calcular os
impostos, a gerar as guias de recolhimento, a fazer o controle de
estoque, a montar o fluxo de caixa, a cadastrar os clientes e as vendas
realizadas, e tantas outras tarefas administrativas que podem ser
automatizadas.

Informação e conhecimento: por meio da internet, de eventos e cursos,
um TIN oferece acesso a novas e diversificadas fontes de informação e de
conhecimento; fortalece o intercâmbio de experiências; facilita a colaboração
com outros telecentros e grupos, incluindo as microempresas e as empresas
de pequeno porte na rede mundial de comércio e serviços. Confira a seguir
alguns exemplos práticos da atuação do telecentro que ajudam as pessoas e
as empresas a saber das coisas e a ter mais informação sobre o que está
acontecendo:

a) Acesso pela internet aos jornais, às revistas e aos classificados de
todo o Brasil e do exterior para leitura das notícias, dos anúncios e
das matérias publicadas.

b) Acesso pela internet às bibliotecas, escolas, universidades e à rede
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
para consulta a livros, participação em cursos a distância e melhoria
da educação e dos conhecimentos profissionais.

c) Acompanhamento pela internet das cotações de produtos e de
serviços, bem como de preços de produtos agrícolas (milho, feijão,
soja, laranja, boi, leite etc.), dos serviços de frete e de armazenagem,
ajudando a decidir a hora de colher e vender a produção e o que
plantar na próxima safra.

d) Uso do telecentro para informar e consultar sobre vagas de trabalho
e ofertas de serviços disponíveis nas empresas e nos negócios
instalados próximos ao telecentro.

e) Uso do telecentro para informar e consultar anúncios de compra e
venda de produtos e de mercadorias ofertadas por moradores,
empresas e pelos negócios instalados próximos ao telecentro.

Acesso a serviços e à realização de negócios pela internet: um TIN
é uma porta de acesso, dentre outros, a: i) comércio eletrônico (comércio feito
pelo computador e pela internet); ii) serviços bancários (acesso aos banco pela
internet); iii) serviços de governo eletrônico (federal, estadual e municipal); iv)
formação de associações e de cooperativas de empresas e empreendedores;
v) microcrédito; vi) outros telecentros, redes de telecentros e empresas no
Brasil e no mundo. O telecentro tem uma dura missão: mudar a cabeça das
pessoas que normalmente pensam que o computador é difícil de usar e ajuda
muito pouco na melhoria do seu trabalho, do seu negócio ou da sua vida.
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Certamente será fácil convencer os jovens a usarem o telecentro para conhecer
pessoas, fazer amizades e até namorar pela internet. Mas a missão de um
Telecentro de Informação e Negócios é ajudar a sua comunidade a ganhar
dinheiro e, para isso, não basta dar cursos sobre computadores e deixar os
computadores à disposição de todos para usarem livremente. É preciso ir além
disso, é preciso mostrar os sítios eletrônicos (sites), nos quais se pode comprar
e vender coisas para outras cidades, outros estados e até para outros países
sem sair do próprio telecentro. Da mesma forma, o telecentro mostra que é
fácil conseguir um microcrédito ou um benefício ou um documento do governo
pelo computador por meio da Internet, sem a necessidade de se gastar tempo
e dinheiro indo à capital ou ao centro da cidade.

Educação continuada: nas grandes empresas, a educação de seus
funcionários, empregados, diretores, fornecedores e algumas vezes de seus
clientes e da comunidade na qual a empresa está instalada é uma prioridade.
As grandes empresas sabem que para continuarem ganhando dinheiro não
importa muito o seu tamanho, e sim a capacidade dessas pessoas que
trabalham na empresa. Por isso, incentivam a todos continuarem estudando e
aprendendo novas informações sobre comércio, sobre gestão, sobre tecnologia.
Além de incentivarem todos a estudarem nas escolas, colégios, faculdades e
universidades do governo ou de particulares, algumas grandes empresas
chegam mesmo a montar escolas dentro da própria empresa, e chamam isso
de educação corporativa. Eles sabem que a educação contínua, isto é, o estudo
constante é uma exigência dos novos tempos e é a melhor estratégica para
garantir a qualidade e o sucesso de seus negócios. Para as microempresas e
empresas de pequeno porte é o TIN que cumpre esse papel de oferecer
informação e oportunidades de aprendizado e educação para melhorar os
processos de gestão e a competitividade das MEs e EPPs e para ampliar a
capacidade de negociação, de compra e venda de produtos e serviços
oferecidos pelas empresas locais.

Organização e fortalecimento da auto-estima da comunidade: ao
valorizar e dar visibilidade às empresas locais, incentivando o cooperativismo
e a participação, um TIN torna-se um espaço de encontro, de intercâmbio, de
mobilização, de educação e de crescimento pessoal e coletivo, influindo na
qualidade de vida da comunidade.

1.3 Política do MDIC em relação
aos telecentros e às redes associadas

A política do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) para os telecentros e as redes associadas está fundamentada em cinco
pilares, a saber:



24 Telecentros de Informação e Negócios

1.3.1 Democratização

Que significa a inclusão digital das microempresas e empresas de pequeno
porte, ou seja, dar também acesso a elas aos benefícios, aos recursos e às
oportunidades de novos negócios e de melhoria dos existentes, oferecidos
pela informática e pela internet (chamadas de Tecnologia da Informação e da
Comunicação – TIC). A inclusão digital verdadeiramente democrática, no
entanto, não se restringe à questão tecnológica. Ela pressupõe também as
dimensões intelectual, social e cultural. Assim, além do domínio da tecnologia,
é necessário criarem-se condições para o uso autônomo, reflexivo, crítico e
criativo em relação às tecnologias da informação e da comunicação, com ênfase
na internet, gerando impacto positivo na vida das pessoas, nas empresas e na
comunidade.

1.3.2 Diversidade

A complexidade do mundo moderno e a pluralidade cultural e social do
Brasil sugerem que não seja adotado um único modelo de telecentro. A rede
TIN comporta diferentes modelos e propostas para responder a realidades e à
clientela heterogêneas. A diversidade de modelos é acompanhada da
diversidade de conteúdos, de modo que atende aos APLs e às potencialidades
do local ou região.

1.3.3 Integração

A inclusão digital e social do país é um enorme desafio que exige a ação
do Poder Público, integrando políticas, programas e atores públicos e privados.
Assim, para a rede TIN, a integração refere-se à parceria com outros ministérios
e programas governamentais; com governos estaduais e prefeituras; com
instituições de ensino e pesquisa; com o setor privado e com o terceiro setor.

1.3.4 Ação em rede

A globalização e o potencial de conectividade do mundo moderno
mostram a importância do trabalho em rede. A articulação dos telecentros em
uma rede de telecentros e a troca com outras redes semelhantes ou
complementares ampliam as possibilidades de ação e de aprendizado coletivos.
Além disso, fazer parte de redes contribui para firmar novas alianças e
aumentar a visibilidade regional, nacional e internacional das empresas ligadas
ao telecentro.
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1.3.5 Valorização das lideranças locais e regionais

O empoderamento (empowerment) da comunidade e das lideranças
locais e regionais é um dos fatores que contribui para a sustentabilidade do
projeto. Promover a participação e a organização da comunidade pode ser um
processo lento, mas é decisivo para que a comunidade se comprometa com o
funcionamento e com o crescimento de seu telecentro e possa se desenvolver
com ele.

1.4 Orientação estratégica

Considerando o conceito do Telecentro de Informação e Negócios e os
princípios do programa, as orientações estratégicas do MDIC para o êxito dos
telecentros são:

Investimento em capacitação: educação é hoje o fator-chave para
qualquer empreendimento. Assim como as grandes empresas investem em
universidades corporativas e treinamento para garantir sua qualidade e
competitividade, os telecentros devem oferecer às MEs e EPPs processos
educacionais presenciais e a distância que garantam formação, atualização e
aperfeiçoamento contínuos a seus usuários.

Fortalecimento de conteúdos ligados a negócios e empreendedorismo:
a identidade de um TIN está na natureza dos conteúdos que ele oferece à sua
clientela. Um TIN não é uma escola de informática simplesmente. Ele é um
espaço dedicado aos agentes que atuam em microempresas e em empresas
de pequeno porte. O domínio do computador e da internet é só um primeiro
passo. Ou seja, um TIN deve preparar-se para disseminar informações, orientar
sobre mercados, facilitar a realização de negócios e organizar cursos e eventos
nas áreas de interesse da comunidade empresarial, como, por exemplo,
agronegócio, artesanato, indústria, inovação, empreendedorismo, legislação
referente à área empresarial e tantas outras, dependendo da vocação da
localidade e da região em que está localizado o TIN.

Disseminação da cultura de rede: um TIN que não esteja conectado à
rede está isolado e restrito a seus limites. A rede de telecentros elimina
fronteiras, abre amplos espaços para a comunidade. É uma nova cultura, uma
nova maneira de trabalhar e de ser conhecido. O uso da rede permite buscar
informações em qualquer parte do mundo; localizar novos fornecedores,
compradores e parceiros; divulgar produtos e serviços; intercambiar
experiências e partilhar conhecimentos; capacitar diferentes grupos por meio
de cursos a distância, dentre outras possibilidades. Estar em rede significa
valorizar os negócios, as empresas e o próprio TIN.



26 Telecentros de Informação e Negócios

Intensificar o marketing e a divulgação da rede: uma estratégia para
dinamizar o TIN é torná-lo conhecido na comunidade, no meio empresarial e
na rede, por meio de um sítio na internet e de boletins e informativos, pela
promoção de cursos e eventos, pela participação em chats (bate-papo) e
mediante fóruns virtuais ou presenciais da rede, pela disseminação de
informações no Portal dos Telecentros, dentre outras. Divulgar o telecentro e
as empresas a ele associadas é também contribuir para a sua sustentabilidade
política, social, tecnológica e financeira.

Monitoramento e avaliação: implantar sistema de gestão do TIN, elaborar
cadastros de usuários acompanhando seu desempenho e áreas de interesse,
verificar o impacto das ações implementadas na melhoria da produção e dos
serviços oferecidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, fazer
a prospecção de novos ramos de negócios, essas e outras ações de
monitoramento e de avaliação contribuem para o permanente aprimoramento
da gestão do telecentro, tornando-o empreendedor e valorizado perante as
empresas e a comunidade.

1.5 Missão dos Telecentros de Informação e Negócios

Facilitar a realização de negócios com o uso do computador e da internet
e promover ações que fortaleçam as microempresas e as empresas de pequeno
porte, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade.

1.6 Objetivos do Telecentro de Informação e Negócios

– Capacitar empreendedores, empresários e trabalhadores a explorar
as novas tecnologias da informação e da comunicação e fazer uso da
internet.

– Estimular a geração e alavancagem de novos empreendimentos por
meio da inclusão digital.

– Promover eventos e cursos que ofereçam oportunidade de educação
continuada para empresários e agentes que atuam nas
microempresas e empresas de pequeno porte.

– Possibilitar o aumento da competitividade e da geração de emprego
e renda.

– Estimular a realização de atividades de compra, venda e publicidade
por meio do comércio eletrônico.

– Facilitar o acesso a informações de interesse das microempresas e
empresas de pequeno porte.
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– Facilitar o acesso aos serviços públicos disponibilizados por meio
eletrônico.

– Incentivar as ações de cooperativismo entre empresas, notadamente
aquelas inseridas em Arranjos Produtivos Locais – APLs.

– Contribuir para a inclusão digital da comunidade ligada a empresas
da área de abrangência dos telecentros.

– Facilitar as relações das microempresas e das empresas de pequeno
porte com empresas, universidades e entidades de pesquisa e
desenvolvimento.

– Contribuir para o fortalecimento da economia da informação e do
conhecimento, com empresas competitivas inseridas no mercado
globalizado.
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2. MODELOS DE GESTÃO

O roteiro para cadastramento de entidades interessadas na instalação
de Telecentro de Informação e Negócios para apoiar a inclusão digital, social,
capacitação e empreendedorismo, prevê que quando os equipamentos forem
doados por instituições públicas, só poderão participar da seleção as seguintes
entidades:

– Organizações não governamentais (ONGs), desde que sejam
reconhecidas como organizações de utilidade pública e não tenham
fins lucrativos.

– Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), assim
reconhecidas pelo Ministério da Justiça e não tenham fins lucrativos.

– Entidades de direito público dos governos federal, estadual ou
municipal, que atuem em áreas de desenvolvimento social, que
privilegiem a geração de emprego e de renda e o fortalecimento das
microempresas e empresas de pequeno porte.

É permitida a parceria de outras entidades que atuam na inclusão digital,
social, capacitação e empreendedorismo, como as instituições de direito público,
direito privado e entidades de ensino e pesquisa, desde que a gestora do
telecentro e entidade depositária dos equipamentos seja uma instituição pública
que promova a inclusão digital e social, a capacitação e o empreendedorismo.

Os telecentros apresentam os seguintes objetivos e ações específicas:

– Capacitar empreendedores, empresários e trabalhadores a explorar
as novas tecnologias da informação e comunicação e fazer uso da
internet, com o objetivo de torná-los mais competitivos.

– Estimular a geração e a alavancagem de novos empreendimentos
por meio da inclusão digital.

– Possibilitar o aumento da competitividade e da geração de emprego
e renda.

– Estimular a realização de atividades de compra, venda e publicidade
por meio eletrônico (comércio eletrônico).

– Facilitar o acesso à informação de interesse das microempresas e
empresas de pequeno porte.

– Facilitar o acesso aos serviços públicos disponibilizados por meio
eletrônico.

– Incentivar as ações de cooperativismo entre empresas, notadamente
aquelas inseridas em Arranjos Produtivos Locais – APL.
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– Contribuir para a inclusão digital da comunidade ligada a empresas
da área de abrangência dos telecentros.

– Facilitar as relações das microempresas e empresas de pequeno porte
com entidades de pesquisa e desenvolvimento.

– Contribuir para o fortalecimento da economia da informação e do
conhecimento, com empresas competitivas inseridas no mercado
globalizado.

2.1 Gestão participativa e comunitária

Essa modalidade compreende a existência de um conselho formado por
representantes da comunidade e dos parceiros que apóiam o telecentro tanto
do ponto de vista institucional quanto do financeiro. O gestor do telecentro
participa do conselho e implementa as diretrizes e as ações aprovadas,
reportando, ainda, os resultados alcançados.

A entidade administradora do Telecentro de Informação e Negócios
deverá arcar com os custos fixos com instrutores, energia elétrica, material
didático, material de consumo, depreciação dos equipamentos e do mobiliário,
certificados, seguro, telecomunicação etc. O excedente arrecadado deverá
ser utilizado no aperfeiçoamento do telecentro.

A entidade sede de um telecentro receberá dez computadores usados,
porém, em perfeitas condições de funcionamento. Como contrapartida a
entidades deverá:

– Adquirir microcomputador com configuração adequada para operar
como servidor de rede do telecentro.

– Adquirir impressoras, modems, hubs, roteadores.

– Adquirir os demais equipamentos, tais como: fax, câmera fotográfica
digital, scanner, ar-condicionado, os quais ficam como itens opcionais
para cada unidade instalada.

– Utilizar, preferencialmente, plataforma de software livre, podendo, a
critério da entidade, ser utilizada plataforma de software proprietário
desde que comprovada a aquisição legal desse produto. A utilização
no Telecentro de Informação e Negócios de softwares sem licença de
uso não será permitida, podendo ser cancelada a doação dos
computadores que serão, então, destinados a outra entidade.

A entidade será responsável pelas despesas relativas a: i) transporte; ii)
retirada; iii) guarda; iv) instalação; v) suporte; e vi) manutenção dos
microcomputadores de dados.
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2.2 Gestão autônoma empresarial

Nesta modalidade, o telecentro desempenha suas ações em um ambiente
empresarial, no qual o gestor – que na maioria das vezes é o empreendedor
do negócio “telecentro” – firma parcerias com organizações que têm interesse
em ofertar produtos e serviços às microempresas e empresas de pequeno
porte, mediante uma remuneração estabelecida.

As receitas obtidas pelo telecentro são provenientes da exploração das
parcerias firmadas, com destaque para a realização de cursos presenciais e à
distância, desenvolvimento de páginas web, consultoria em tecnologia da
informação e comunicação, oferta de equipamentos para acesso à internet e
de sistema de gestão empresarial. Outra possibilidade verificada é a de se
vender espaços de patrocínio para a sua própria manutenção para empresas
interessadas em aliar a sua marca ao empreendimento.

O Telecentro de Informação e Negócios deverá aplicar a remuneração
decorrente das parcerias firmadas na melhoria dos serviços disponibilizados
aos usuários do telecentro.

Figura 1. Modelo de negócios na modalidade de gestão autônoma empresarial.
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3. MODELOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO

De acordo com a quantidade de recursos disponível, o perfil dos usuários
e sobretudo, dos serviços oferecidos, um telecentro pode ser classificado de
diversas maneiras. São elas:

3.1 Microtelecentro, minitelecentro, telecentro básico,
telecentro completo

Telecentros são lugares compartilhados nos quais o público pode acessar
informação e tecnologias de comunicação.1

Um centro que ofereça serviços de telefone ou de computador também
se enquadra na definição anterior, embora haja consenso de que a idéia do
telecentro, hoje, está fortemente associada ao uso da internet e, de uma
maneira geral, à inclusão digital.2

A idéia nasceu nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Noruega e
Finlândia, em 1985, com programas de inclusão digital e acessibilidade
tecnológica à população em geral, chamados de Centros de Teleserviços
Comunitários.3

O objetivo de todos os telecentros é o de estimular e de responder à
demanda por serviços de informação e de comunicação. Contudo, cada
telecentro tem suas próprias características que respondem às necessidades
da comunidade a que serve. O seu papel é se tornar relevante e útil para tal
comunidade.

Um indicador expressivo da atuação dos telecentros é a capacidade de
integrarem-se na comunidade. Um telecentro deve desenvolver vínculos com
a comunidade local – isso significa expor à comunidade o telecentro e adquirir
seu apoio de forma que ela possa ajudar a definir que tipo de telecentro é
necessário.

Telecentros freqüentemente começam pequenos e ampliam seus serviços
em resposta à demanda. Pessoas precisam de acesso a telefones, fax,
copiadoras, correio eletrônico e internet, serviços que os fortaleça pessoal e
profissionalmente e também sirvam de estímulo para o desenvolvimento de
seu entorno.

1 Colle, R. D.; Román, Raul. Communication centers and developing nations: a state of the art report.
Disponível em <http:\\www.devmedia.org/poverty/scapital/wkrppr/sciwp4pdf>.

2 A inclusão digital compreende a alfabetização informacional com ênfase na tecnologia da informação.
3 No Brasil foi inaugurado o primeiro telecentro da América Latina, na cidade de Brusque, Santa

Catarina, em 1992, por iniciativa do governo federal.
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Telecentros objetivam prover um ou mais dos seguintes serviços, a saber:

– Acesso a telefones e fax.

– Acesso a correio eletrônico.

– Acesso à internet.

– Outros serviços de apoio ao desenvolvimento para satisfazer
necessidades básicas.

– Educação em “habilidade da era da informação”.

O tipo mais simples de telecentro pode ser um telefone celular com o
dono do telecentro vendendo tempo de uso para pessoas em comunidades
pequenas nas quais há poucos ou mesmo nenhum telefone.

Quiosques ou unidades ao ar livre que, provêem telefone e acesso à
internet também estão se tornando cada vez mais comuns. Alguns telefones
como o iPhone, na África do Sul, têm um modem e uma tela embutida, teclado
e suporte para impressão.

Outra modalidade é um telecentro é o que começa oferecendo um único
telefone público e, então, de acordo com a demanda, expande seu serviço e
obtém um aparelho de fax, uma fotocopiadora e um computador, dessa forma
passa a oferecer acesso à internet e a outros serviços. O tamanho e alcance
de qualquer telecentro dependem dos equipamentos que ele possui.

Nem sempre esse serviço é pago,4 sendo comum em países
desenvolvidos, como nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Finlândia e
na Austrália, disponibilizar serviços de telecentros em bibliotecas de forma
gratuita, embora seja estabelecida uma restrição de tempo para uso individual.
Telecentros em bibliotecas aparecem de todos os tipos, desde os micros até os
telecentros completos e, raramente, são considerados telecentros, mas apenas
mais um dos serviços prestados à comunidade pela instituição.

Uma classificação possível de telecentros é agrupá-los por tamanho:
micro, mini, básico e multifuncional ou completo5.

Microtelecentro

Microtelecentros são normalmente localizados em lojas ou em outros
negócios, ou implantados como pequenos negócios pelo setor privado. Eles

4 O programa Internet Cidadã, da prefeitura de Belo Horizonte (MG), busca parcerias para viabilizar a
formação de pontos de acesso público gratuito à internet. Esses pontos possuem no mínimo três
computadores, equipamentos de conexão de redes, como hubs e roteadores e mobiliário. Utiliza-se de
software livre. À prefeitura cabem a execução e a coordenação do desenvolvimento de implantação
e manutenção da unidade (CÂMARA, M.  A. Telecentros como instrumento de inclusão digital: persectiva
comparada em Minas Gerais. Belo Horizonte, UFMG, 2005. p.76).

5 JENSEN, M.; ESTERHUYSER, A. O livro de receitas do telecentro comunitário para a Africa; como
estabelecer um telecentro comunitário mulifuncional na África. Paris: Unesco, 2001.
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fornecem telefone(s) público(s) com um navegador de rede embutido e
possivelmente uma leitora de cartões e uma impressora de recibos.

Também denominados “tendas telefônicas”, possuem marcador
automático de pulso, o que facilita o faturamento dos serviços telefônicos.
Exemplos podem ser facilmente encontrados na África do Sul, Índia e na
Austrália. Na verdade, estão ficando cada vez mais comuns em lugares públicos
pelo mundo inteiro.

Minitelecentro

Um minitelecentro oferece, normalmente, uma única linha telefônica
(possivelmente GSM celular ou outra) com um scanner-impressora-copiadora,
um aparelho de fax e um PC com uma impressora, acesso à internet e um
medidor de chamadas.

Telecentro básico

Um telecentro Básico oferece várias linhas telefônicas, um sistema de
administração de chamadas, aparelho de fax, copiadora, vários computadores
com uma impressora, acesso à internet e scanner.

Telecentros básicos aparecem também em zonas rurais ou nas periferias,
cuja população tem acesso limitado a serviços em geral. Tendem a ser operações
pequenas, principalmente de familiarização com computadores e com as
tecnologias de comunicação, financiados por agências internacionais ou
estabelecidas por Organizações Não Governamentais (ONGs). Seu foco é a
inclusão digital da comunidade e sua principal preocupação é com sua
sustentabilidade. Investem na capacitação dos monitores, que são alfabetizados
digital, informacional e administrativamente, tornando-se multiplicadores em
suas comunidades, garantindo a continuidade da prestação do serviços.6

Telecentro completo ou multifuncional

Oferece muitas linhas telefônicas, computadores com multimídia e acesso
à internet, bem como impressora para altos volumes em preto e branco e
cores, scanner, máquina fotográfica digital, câmera, televisão, projetor,
fotocopiadora, plastificador, salas para reunião e treinamento, sala para
telediagnóstico e videoconferência.

Os telecentros multifuncionais são vistos como estruturas que podem
encorajar e apoiar comunidades na administração de seu próprio
desenvolvimento por meio do acesso à infra-estrutura, aos recursos, ao
treinamento e aos serviços.

6 GÓMEZ, R.; HUNT, P.; LAMOUREUX, E. Telecentros en la mira: cómo pueden contribuir para el desarrollo
social. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui. [s.l.] , jun. 1999. In: Fundación Chasquinet.
Somos@Telecentros. Disponível em: <http://www.tele-centros.org>.
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A ação dos telecentros multifuncionais, voltados para os microempresários
e empresários de pequeno porte, pode promover acesso à educação a distância,
oportunidades de emprego, treinamento gerencial, e criar possibilidades de
novos negócios. Possibilita aos empresários planejarem, prepararem-se e
comunicarem-se com parceiros e clientes em potencial à longa distância,
utilizando-se, por exemplo, de facilidades como a teleconferência.7

A iniciativa para criá-los pode partir do terceiro setor, da iniciativa privada,
de uma franquia, ou, ainda, de um projeto de uma agência nacional ou do
governo.

De iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, por intermédio de sua Secretaria de Tecnologia Industrial, os Telecentros
de Informação e Negócios (TINs) podem ser considerados multifuncionais, tendo
em vista o fato de fornecerem uma variedade de serviços para os microempre-
sários e empresários de pequeno porte. Por exemplo: serviços relativos à
inclusão digital, à educação e ao treinamento, à informação e aos conteúdos
informacionais para realizar negócios e gerenciar a empresa, bem como outros
de interesse desse público e de suas comunidades.

Podem ser de vários tamanhos, oferecendo múltiplos serviços, depen-
dendo dos telecentros associados. O Projeto Casa do Brasil, por exemplo,
oferece laboratório multimídia e web radio.

 A seguir, estão relacionados os serviços básicos que um Telecentro de
Informação e Negócios pode oferecer aos seus usuários.

3.2 Escola de Informática e Empreendedorismo

Telecentros devem operar como um empreendimento sustentável.
Embora eles possam começar com fundos ou concessões e depender de um
grande apoio voluntário, o objetivo é sempre o de gerar renda suficiente para
torná-lo sustentável. Para conquistar esse objetivo, os telecentros precisam
ser bem administrados e prover serviços para os quais há demanda. Até mesmo
os telecentros oficialmente “sem fins lucrativos” precisam ser financeiramente
viáveis para que tenham êxito. Além do mais, a natureza da economia da
informação exige cooperação, trabalho em equipe e em rede, sem o que não
se consegue alcançar todo o potencial das novas tecnologias.

 Com essas premissas se estrutura a Escola de Informática e Empreende-
dorismo. Seus conteúdos e cursos visam capacitar os usuários do telecentro
no uso do computador, no acesso à internet, no uso de serviços (governo,
banco, comércio, etc) pela internet, na instalação de aplicativos no computador
(editores de texto, planilhas eletrônicas, banco de dados, etc), e ainda em

7 A capacidade de conferenciar com um grupo de pessoas por telefone ou sistemas de computador.
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como montar e melhor gerenciar seus negócios. Incluem cursos que, em parceria
com a Microsoft ou Intel, por exemplo, oferecem conteúdos de informática.
Ou ainda em parceria com centros de desenvolvimento industrial – SENAI, e
de micro e pequenos empresários, como o Sebrae, oferecem, na modalidade
de ensino a distância, conteúdos de empreendedorismo, que incluem
procedimentos relacionados à identificação de parceiros, comércio eletrônico,8

marketing digital, kits por especialidades, formação de cooperativas virtuais,
dentre outros.

O programa dos Telecentros de Informação e Negócios prevê, de uma
maneira geral, três níveis de formação para os alunos empresários: o primeiro
é o da alfabetização digital (domínio de um processador, para montar uma
proposta comercial, ou de uma planilha, para controle de estoque); o segundo,
envolve o desenvolvimento do empreendedorismo por meio da internet
(comércio eletrônico e outras modalidades); o terceiro, o conhecimento de
ferramentas de gestão, que o empresário pode, depois, adotar em sua empresa.
As modalidades de ensino serão, quando possível, presenciais, mas na maioria
dos casos são a distância, via internet.

O MDIC e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de
Brasília (CDT/UnB), estabeleceram o convênio CDT/UnB para oferecer cursos
de extensão, a distância, em gestão de telecentros e empreendedorismo digital,
com carga horária de 300 horas cada. Os conteúdos programados para o curso
de gestão de telecentros, por exemplo, numa primeira experiência, a ser
iniciada em 2007, está dividido em cinco módulos:

– Módulo 1: O Telecentro de Informação e Negócios;

– Módulo 2: Plano de negócios, visão estratégica do telecentro

– Módulo 3: O planejamento financeiro do telecentro

– Módulo 4: O marketing como ferramenta de gestão do telecentro.

– Módulo 5: O telecentro como escola virtual, princípios da educação a
distância.

3.3 Escritório virtual

O seu telecentro pode funcionar como um escritório informatizado das
microempresas, dos produtores rurais, dos empreendedores, dos autônomos,
enfim de qualquer profissional que queira montar seu negócio. No telecentro,
esses usuários poderão editar e imprimir cartas comerciais, enviar e receber
correios eletrônicos e faxes, fazer compras e vendas pela internet, tirar certidões
e documentos oficiais do governo e muitas outras atividades de rotina empresarial.

8 E-commerce – troca de produtos, serviços, informações ou dinheiro com o apoio de computadores e
redes; negócios realizados on-line.
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Para montar seu negócio virtual em seu telecentro, basta vasculhar a
internet e encontrar diversos sítios de interesse de seus usuários.

Sistemas interativos de informação, não só computadores, são a base
do escritório automatizado e dos chamados “escritórios alternativos” ou
“escritórios virtuais”, permitindo que tarefas possam ser executadas em
localidades distantes, e, na verdade, de qualquer lugar, por meio de redes.

A automação de escritórios é determinada pela tecnologia disponível.
No início, ainda nos anos 1960 e 1970, eram usados mainframes9 para
processamento de dados. No início da década de 1980, foi introduzido o
microcomputador. Em meados dos anos 1980, a combinação de avanços em
telecomunicações e o desenvolvimento de microcomputadores propiciaram a
formação de redes de estações do trabalho. Nessa fase de automação, os
sistemas de escritórios são integrados e em rede, com muitos
microcomputadores interagindo entre si e com mainframes formando uma rede
interativa capaz de processar a informação, comunicar-se e tomar decisões
em tempo real.10

O MDIC, por meio de sua rede TIN pensa em firmar parcerias para desen-
volver sistemas interativos de informação, oferecer pacotes de softwares
automatizados, pacotes de conteúdos de interesse para os focos produtivos
de cada região, disponibilizando-os aos empreendedores, microempresários e
empresários de pequeno porte, por meio de sua Rede.

O objetivo é auxiliá-los nas tarefas rotineiras e, ao mesmo tempo,
capacitá-los a integrarem-se em sistemas de redes, viabilizando o comércio
eletrônico e a realização de negócios à distância, inserindo os empresários,
empreendedores e comunidades no chamado e-business11.

Além dos pacotes de softwares, como primeiro passo, oferecer pacotes
de automatização de atividades. A idéia é automatizar inicialmente tarefas
rotineiras, por meio de aplicativos básicos que possibilitem uma maior agilidade
administrativa, sem desperdício de tempo e com controle centralizado.

No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, tarefas que
podem ser automatizadas incluem sistemas de estoque; planilhas de pessoal;
contabilidade de vendas; gastos operacionais; entre outros.

9 Computador mainframe – computador relativamente grande, construído para dar conta de grandes
cálculos ou bancos de dados, milhares de terminais de usuários com tempos de resposta rápidos e
milhões de transações.

10 Comunicação síncrona – em tempo real – o envio e o recebimento praticamente simultâneo de
mensagens.

11 A definição mais ampla do comércio eletrônico.
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3.4 Cybercafé

Local público, por exemplo, um café ou restaurante, onde as pessoas
têm acesso a terminais de Internet, normalmente com o pagamento de uma
pequena taxa.

Atualmente, quando se viaja, mesmo a lugares remotos como a cidade
de Shigatze, no Tibete, ou à ilha Phi Phi, na Tailândia, pode-se encontrar placas
indicando a existência de Internet cafés ou simplesmente cybercafés. Existem
cybercafés dos mais variados tamanhos e formatos, desde uma cadeia de
cafés (easy-everything.com e easy.com), com centenas de terminais em uma
localidade, como por exemplo 760 terminais num local em Nova York, até um
único computador, no canto de diversos restaurantes. Segundo dados do
mecanismo de busca cybercaptive.com, existem mais de 6 mil cybercafés em
diversos outros locais, tais como danceterias, lavanderias automáticas, bares
de karaokê, livrarias, lojas de discos, saguões de hotéis, lojas de conveniência
e até em hospitais. Alguns oferecem acesso grátis, outros cobram uma pequena
taxa12.

É interessante observar que no México, por exemplo, enquanto os
telecentros, chamados de Centros Comunitários Digitales, são de caráter público
e de iniciativa do governo federal, concebidos dentro de um programa
denominado e-Mexico (www.e-mexico.gob.mx), os cybercafés13 são
estabelecimentos privados de propriedade de microempresários locais.14

Com a infra-estrutura técnica e humana com que contam, os cybercafés
oferecem capacitação técnica e assessoria (instrução, mediação) na busca da
informação relevante na internet aos usuários. Grandes empresas provedoras
de equipamento informático, como a HP, IBM, Microsoft, apóiam os donos de
cybercafés dispostos a colaborar com a capacitação técnica de seus operadores
e usuários.

Os cybercafés são espaços nos quais a população tem a possibilidade de
acesso à internet a preços relativamente módicos, mas também são espaços
em que os usuários poderiam receber incentivos para se capacitar no uso da
rede.

Foi estabelecida, em outubro de 2006, parceria entre o MDIC e a rede
de franquias McDonald´s, que permitirá aos microempresários e às empresas
de pequeno porte utilizar os cybercafés – McInternet das lanchonetes de sua

12 TURBAN, E.; Mclean, E.; WETHERBE, J. Tecnologia da informação para gestão; transformando os
negócios na economia digital. 3. ed. Trad. Renate Schinke. Porto Alegre: Bookman, 2004. p.575-576.

13 No Perú são chamados „cabinas públicas“.
14 TAPIA, E. H. Cibercafés y telecentros públicos en México. Porto Alegre: Congresso Internacional –

Constuyedo sociedades de la comunicación; Ourmedia-Nuestros Medios IV, 2004. Disponível em:
<http://ourmediante.org/papers/our2004/Tapia.om4.espan.pdf>.
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rede para acessar o Portal dos Telecentros de Informação e Negócios do MDIC.
Os empresários e empreendedores poderão acessar a rede TIN e seus serviços
diretamente dessas lanchonetes, estando disponíveis serviços de informação
do governo, envio de correios eletrônicos, busca por informações, acesso a
serviços bancários, dentre outros.

3.5 O Modelo da Rede TIN

A proposta dos Telecentros de Informação e Negócios (TIN), vinculado à
Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (STI/MDIC) é a de promover a inclusão digital da
microempresa e da empresa de pequeno porte, fortalecendo o
empreendedorismo e a competitividade desse segmento, inserindo-o na
economia da informação e do conhecimento.

Sua proposta básica, inicialmente focada na inclusão digital, amplia o
seu alcance para discutir um projeto de rede de telecentros multifuncional a
fim de promover a alavancagem e a sustentabilidade do micro e do pequeno
empresariado em suas respectivas comunidades, interiorizando e fomentando
o desenvolvimento econômico das regiões. Investe em seu treinamento e
capacitação em gestão para torná-lo mais competitivo e ao nível da demanda
de uma economia moderna e globalizada que tem como suporte as tecnologias
de informação e suas redes.

O impacto da atuação de sua rede pode ser avaliado relatando o caso
da região centro-sul da Bahia que, por meio dos TINs, ofereceu um programa
de desenvolvimento integrado, o qual focou sua atuação em três pontos: i)
organização dos pequenos produtores em cooperativas; ii) sua capacitação
tecnológica e educação empresarial; e iii) reestruturação dos mecanismos e
canais de venda. De acordo com a reportagem publicada na revista Globo
Rural (Fevereiro, 2006, n. 244, p. 50-53), em três anos a renda familiar dos
produtores saltou de R$ 400,00 para R$ 2.000,00, enquanto a produtividade
cresceu 220%. Houve diversificação da atividade produtiva e comercial
(diferentes culturas, instalação de unidades de processamento e novos canais
de venda), a criação de empregos e a fixação das populações locais na região
por meio de uma educação prática e voltada ao empreendedorismo.
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4. DIRETRIZES GERAIS DE GESTÃO E OPERAÇÃO

4.1 Como monto um telecentro?

A montagem de um Telecentro de Informação e Negócios (TIN) não é
uma tarefa difícil, porém, trabalhosa. É preciso imbuir-se de uma boa dose de
empreendedorismo e ter muita dedicação. Os resultados a serem alcançados
são provenientes da transformação provocada pela nova maneira com que o
microempresário e o empresário de pequeno porte, passam a entender suas
atividades econômicas ao assimilarem a importância da agregação à suas
atividades as novas tecnologias da informação e comunicação. É importante
lembrar que os resultados só aparecerão após a inserção no mundo digital
desses microempresários e empresários de pequeno porte.

O sucesso do empreendimento “montar um telecentro” depende
fundamentalmente da execução com esmero e da correto cumprimento dos
itens a seguir :

4.1.1 Preparando a proposta e mobilizando a comunidade

O primeiro passo é mobilizar a comunidade empresarial, tais como:
associações comerciais, rurais, industriais e de serviços, associações de micro
e pequenas empresas, sindicatos, federações, ONGs, OSCIPs, prefeituras,
associações de bairros e demais instituições, estimulando-as a enfrentar o
desafio de “sair da mesmice”. Uma vez superado esse desafio, começa-se,
então, a buscar informações para a preparação da proposta.

4.1.2 Identificando os meus clientes e o que eles querem

Conhecido o público-alvo, item 4.1.1, seja ele do setor agrícola, comercial,
industrial, de serviços ou todos os setores, inicia-se o trabalho de identificação
das demandas dos micros e pequenos empresários que serão incorporadas à
proposta e, futuramente, serão transformadas em oportunidades para
assegurar a sustentabilidade do empreendimento TIN.

4.1.3 Garantindo a sustentabilidade do telecentro

A sustentabilidade do TIN depende fundamentalmente de:

– Conhecimento profundo da proposta do Projeto Telecentros de
Informação e Negócios, sua filosofia, seus objetivos, do conhecimento
acumulado pela equipe que faz a gestão do projeto, recursos
disponíveis, parceiros e conteúdos de informação e capacitação
existentes para uso da rede TIN.
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– Gestores, educadores e monitores, capacitados para o exercício de
suas funções nos telecentros.

– Carteira de cursos e capacitação empresarial condizente com as
demandas locais.

– Modelo de gestão financeira adequado.

Para desenvolver-se o modelo de gestão financeira será necessário
analisar com cuidado quais as fontes de recursos que podem ser exploradas.
Dentre essas fontes, citamos algumas:

– Percentual sobre as mensalidades associativas para aqueles tele-
centros instalados em associações representativas da classe
empresarial ou instituições que sobrevivem da contribuição associativa.

– Contribuições e doações ofertadas por instituições ou empresas
parceiras do projeto, tais como: Banco do Brasil e Caixa, dentre outros,
que têm interesse na capacitação de seus clientes para a utilização
de Home Banking, sistemas de cobrança etc.;

– Receitas advindas da:

• Exposição publicitária empresarial nas dependências do
telecentro ou no seu portal.

• Oferta de cursos de capacitação digital e empresarial.

• Acesso à internet, impressão de trabalhos, currículos
profissionais, cartões de visita, fotografias, gravação de CD-Rom,
uso de aplicativos comerciais, tais como: folha de pagamento,
contabilidade, comércio eletrônico, prestação de serviços de acesso
à internet mediante redes wireless e muitos outros.

As despesas com relação à contratação de gestores, educadores,
monitores, pessoal de apoio, aquisição de novos equipamentos (computadores,
placas de rede, modems, impressoras etc.) pagamentos de água, luz, acesso à
internet e manutenção de computadores acontecem dia a dia, as quais devem
ser liquidadas por meio de receitas advindas da auto-sustentabilidade anterior-
mente mencionada.

Nota: O TIN não tem por filosofia ser uma instituição lucrativa e sim auto-
sustentável. Isso significa que os recursos buscados para a sua sustentação não
devem ser maiores do que o necessário para que ele se mantenha funcionando,
dia-a-dia. No entanto, é preciso ter presente que as novas tecnologias avançam
rapidamente e deve-se levar em conta, nesse processo de sustentação, reserva
de recursos para novos investimentos necessários para assimilar o avanço
tecnológico. Ademais, dependendo das parcerias e da natureza jurídica da
instituição mantenedora do telecentro, há restrições quanto à cobrança pelos
serviços prestados. Por exemplo, telecentros que firmarem parceria com o programa
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governamental GESAC e receberem gratuitamente o link de comunicação não
poderão cobrar pelos serviços de comunicação e pelo uso da Internet, somente
por outros serviços prestados (ex. impressão, cursos, monitoria, consultoria, etc.).

4.1.4 Montando o plano de negócios

A preparação do plano de negócios é fundamental para se instalar um
TIN. Por meio dele, pode-se avaliar:

– Local a ser instalado e seu entorno.

– Objetivos a serem alcançados.

– Demandas necessárias a serem atendidas.

– Perfil do público-alvo.

– Possíveis receitas e despesas.

– Desafios a serem enfrentados para manter viva a chama da
transformação dos empreendedores, microempresários e empresários
de pequeno porte e demais usuários dos telecentros.

É como abrir um negócio! É tarefa para empreendedor!

No Anexo 1, encontra-se um modelo de plano de negócios, gentilmente
cedido pela Prefeitura de Ivaiporã, Paraná, para incorporar a este livro, que
servirá de base para o desenvolvimento de futuros planos de negócios.

4.2 Efetivando a implantação do telecentro

A implantação de um TIN, tendo por base um plano de negócios bem
elaborado e consistente, simplifica o seu processo de instalação e manutenção,
muito embora equacionar e resolver o desafio da auto-sustentabilidade é, e
sempre será, uma tarefa árdua.

4.2.1 Que produtos e serviços podem ser oferecidos?

No item 4.1.3 foi relatado, em linhas gerais, um conjunto de produtos e
de serviços que podem ser ofertados nos telecentros. No entanto, a gama de
serviços é muito ampla, dependendo do objetivo a que se propõe o TIN em
questão. Se imaginarmos um ambiente de artesãos o TIN deve estar focado
em atividades relacionadas com o artesanato. Quase sempre o artesanato
está ligado à atividade turística, portanto, à prestação de serviços de apoio
aos turistas, tais como: envio e recebimento de e-mails com fotos, informações
turísticas, são algumas atividades atrativas que possibilitam auferir recursos
para a sua sustentação. A identificação correta dos produtos e serviços a serem
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ofertados em cada telecentro é condição sine qua non para a montagem de
um bom plano de negócios e, conseqüentemente, para a longevidade do
telecentro.

4.2.2 Quais são as principais atividades e processos, e quais são as
atribuições e responsabilidades da equipe (gestor, educador,
monitor, atendente)?

Nos telecentros cada pessoa tem um papel fundamental e, quanto melhor
sua qualificação, maior a possibilidade de atingir os objetivos.

Ao gestor compete efetuar a gestão do TIN com relação a sua
sustentabilidade. Seu papel é administrar os gastos com manutenção dos
computadores, acesso à internet, aquisição de produtos necessários para o
seu funcionamento, administrar estoques de fitas de impressora, papel, material
de escritório, horário dos seus colaboradores, administração do pessoal, da
rede, da limpeza do espaço físico, dos contratos de prestação de serviços, dos
recursos financeiros, dos acordos de parceria, divulgação na sua comunidade,
sistematizar e organizar as tarefas do dia-a-dia, enfim, garantir o bom e perfeito
funcionamento do TIN.

Ao educador compete ministrar os cursos, dar suporte a dúvidas dos
usuários, montar grade de cursos, as turmas, atender aos usuários e colaborar
com o gestor nas tarefas administrativas passíveis de serem executadas pelo
educador.

Ao monitor compete auxiliar o educador nas tarefas de educação e o
gestor nas tarefas de administração.

Ao atendente compete receber os usuários, dar informações sobre os
cursos, administrar a utilização dos computadores, atendimento telefônico etc.

4.2.3 Como recruto e seleciono meus colaboradores?

O recrutamento e seleção dos gestores, educadores, monitores e
atendentes, na medida do possível, deve atender aos requisitos a seguir:

No entanto, em virtude das diferenças culturais e da formação
profissional existentes no país nem sempre será possível atender a todos os
requisitos. É preciso um esforço adicional para suprir essas diferenças, cujo
reflexo deverá influir de forma decisiva no sucesso ou no fracasso do telecentro.
O apoio e a troca de informação entre os telecentros da Rede TIN pode
minimizar essa influência e facilitar a tarefa de gestão.

O processo de recrutamento do pessoal para compor a equipe que
operacionalizará o TIN segue os ritos normais de qualquer processo seletivo de
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recrutamento. No entanto, alguns cuidados devem ser observados quanto ao
perfil do gestor, educador, monitor, atendente.

Perfil do gestor

– Total conhecimento do projeto Telecentros de Informação e Negócios.

– Liderança e dinamismo.

– Princípios éticos e morais inquestionáveis.

– Razoável conhecimento das tecnologias de informação para identificar
e avaliar possíveis gargalos quanto ao desempenho de sua rede local.

– Visão empreendedora.

– Desejáveis conhecimentos de administração financeira, de recursos
humanos e de almoxarifado.

– Respeito da comunidade abrangida pelo telecentro.

– Fácil relacionamento interpessoal.

Perfil do educador

– Total conhecimento do projeto Telecentros de Informação e Negócios.

– Razoável conhecimento das tecnologias da informação e domínio
completo do material didático utilizado.

– Didática pedagógica adequada aos cursos ofertados no TIN.

– Respeito da comunidade abrangida pelo telecentro.

– Fácil relacionamento interpessoal.

Perfil do monitor

– Total conhecimento do projeto Telecentros de Informação e Negócios.

– Conhecimento satisfatório das tecnologias da informação e didática
para auxiliar os alunos.

– Respeito da comunidade abrangida pelo telecentro.

– Fácil relacionamento interpessoal.

Perfil do atendente

– Conhecimento das funções de operação de telefone e conhecimentos
básicos para o uso de planilhas eletrônicas e de editores de texto.

– Ser dinâmico e comunicativo.

4.2.4 Gerando receita e administrando despesas

Como em uma empresa, o telecentro precisa ser administrado visando a
garantir sua auto-sustentabilidade. Conforme mencionado em 4.1.3, o TIN não
necessita e nem é filosofia do projeto obter lucro, e sim obter recursos suficientes
para cobrir suas despesas.
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Em uma empresa, uma das tarefas mais importantes é a formulação do
preço dos produtos e dos serviços ofertados. Se essa formulação não for feita
de forma criteriosa, fatalmente resultará no fracasso da empresa. No telecentro
acontece da mesma forma. A seguir, alguns passos que deverão ser observados
para gerar receitas e administrar despesas:

– Formulação dos preços dos produtos e dos serviços a serem ofertados
no telecentro: os preços a serem cobrados devem ser formulados
com base em critérios previamente estabelecidos, levando-se em conta
a renda per capita regional, parcerias que contribuirão com a
sustentação, publico-alvo, tamanho do mercado consumidor, custos
operacionais (4.1.3), investimentos futuros, dentre outros.

– Prestação de serviços de forma transparente e profissional: O usuário
precisa ter a segurança de que seu investimento justifica o
aprendizado adquirido e esse investimento retornará no ato da
aplicação desse aprendizado.

– Publicidade e mídia. Diz o ditado: “quem não é visto não é lembrado”,
portanto, fazer um trabalho publicitário, se possível por meio de
parcerias com a mídia local e regional, facilitará sobremaneira as ações
a serem desenvolvidas em torno do TIN.

– Controle rigoroso nas despesas, principalmente no uso da energia
elétrica, telefone, aluguel, material de consumo, sobretudo cartuchos
de impressora.

– Identificação, na comunidade empresarial, dos empresários e
empreendedores líderes a fim de convencê-los da importância da
inclusão digital para que possam ajudar na atração dos demais
microempresários e empresários de pequeno porte necessitados na
utilização do telecentro.

– “Fiado! Só amanhã!” Naturalmente não se pode levar essa máxima
ao pé da letra, mesmo porque, todos os TINs precisam e devem efetuar
trabalho social. Faz parte de nossa filosofia a integração da Rede TIN
com a sociedade, portanto, serão bem-vindos aos nossos telecentros
pessoas da comunidade que não sejam da classe empresarial. No
entanto, é preciso conscientizar quem pode contribuir para a
sustentabilidade, seja empresário ou não, que contribua para até
mesmo permitir o acesso aos que precisam desse aprendizado e não
dispõem de recursos para tal.

– Busca de informação em outros telecentros da Rede TIN com vista a
obter idéias que auxiliem na sustentação do seu telecentro.

A lista não esgota aqui. Pense! Pense! Pense! Novas idéias surgirão.
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4.2.5 Divulgando o telecentro e estabelecendo parcerias

“A propaganda é a alma do negócio”. Ditado muito popular em nosso
País que apregoa não conseguir sucesso o empreendimento que virar as costas
para a publicidade. É verdade. No entanto, precisa-se ter cuidado com a
divulgação do telecentro na mídia, principalmente em se tratando de mídia
televisiva, sem um prévio estudo do impacto, quer seja dos custos, quer seja
do retorno provocado pela mídia escolhida. O custo elevado pode inviabilizar
sua sustentabilidade e o retorno em massa pode sufocar seu telecentro.
A sugestão é discutir com outros telecentros da rede que obtiveram resultados
em suas publicidades e consultar um especialista no assunto.

As parcerias locais e regionais são fundamentais para os telecentros.
São elas que abrirão portas para o desenvolvimento do TIN, do apoio à
sustentabilidade, do auxilio na identificação do público-alvo e da atração de
serviços a serem ofertados pelos telecentros.

“Trate seu parceiro tão bem quanto seu cliente, pois são os principais
sustentáculos do seu telecentro”.

4.3 Operacionalizando o telecentro

4.3.1 Escolhendo e montando o espaço físico do telecentro

A primeira atividade a ser cumprida é a identificação do local para
instalação do telecentro. A escolha adequada desse local pode ser fundamental
para o sucesso da empreitada, pois fatores mercadológicos e técnicos inerentes
ao processo de seleção do local contribuem de forma decisiva para o resultado
da ação.

Um fator de grande importância para definir a localização do telecentro
é a facilidade de acesso por parte de seu público-alvo. A sua instalação em um
endereço com grande afluxo de potenciais usuários e com garantia de facilidades
de transportes possibilitará um maior ingresso de pessoas e, conseqüentemente,
um maior número de serviços prestados. Centros comerciais e ruas mais
movimentadas podem ser boas opções, principalmente quando se verifica que
as pessoas que as freqüentam têm o mesmo perfil dos usuários que o telecentro
pretende atender.

Identificado o endereço do telecentro, é importante verificar sua posição.
Normalmente, a instalação do telecentro no térreo facilita o acesso de pessoas
com dificuldades de locomoção, como as pessoas portadoras de deficiências.
É importante lembrar que escadas e corredores estreitos são obstáculos
instransponíveis para pessoas que sofrem de dificuldades dessa natureza.
Orientações mais detalhadas sobre acessibilidade poderão ser encontradas
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no sítio da Rede Saci (www.saci.org.br) e na Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Além de proporcionar maior conforto aos seus usuários, seu
posicionamento no térreo favorece a divulgação do telecentro, que fica mais
visível para aqueles que circulam pelas redondezas. Como recomendação para
a sinalização do telecentro, sugere-se a instalação de faixas e de placas, as
quais devem conter a identidade visual da Rede Telecentro de Informação e
Negócios. O local escolhido deve ser servido de instalações sanitárias em bom
estado de conservação e oferecer outras facilidades que podem torná-lo ainda
mais atraente, como um sistema de segurança predial e serviços de vigilância
e limpeza.

Os fatores de ordem técnica a serem observados referem-se à existência
de infra-estrutura de suporte ao telecentro. A rede elétrica disponível deve
ser confiável. É importante conferir com os vizinhos e a companhia de energia
local se o bairro não sofre de problemas freqüentes de interrupção no
fornecimento de energia, pois o negócio do telecentro está baseado no uso de
equipamentos eletrônicos.

Outro fator técnico de importância capital para a escolha do local é a
existência de serviços de conectividade de banda larga. Uma pesquisa com
empresas que prestam esses serviços vai orientar de que forma a internet
poderá estar disponível e o seu custo: por ISDN/DSL, TV a cabo, radiofreqüência,
satélite etc. São exemplos de empresas que prestam esse tipo de serviço:
Brasil Telecom, Telemar, Telefônica, GVT, Star One, Net e TVA.

A sala a ser utilizada para a instalação do telecentro deve ter, no mínimo,
30 m². Essa área é adequada para acomodar os dez computadores a serem
utilizados para atender aos usuários, além do servidor, dos equipamentos de
rede, e para conexão com a internet e o mobiliário, sendo o ideal ter uma
outra sala pequena 6 m² para acomodar o servidor, os equipamentos de rede
e de conexão à internet, como também armários que possam servir para guardar
materiais de apoio dos educadores do telecentro. O formato da sala não deve
ser estreito, de forma que permita a disposição dos computadores no formato
“U”.

Basicamente, o mobiliário deve conter: bancadas ou mesas para
acomodar os computadores clientes, mesa para o instrutor e o equipamento
servidor, mesa para periféricos (impressora, scanner, roteador, switch ou hub,
ponto de acesso etc.), quadro branco ou similar para intervenções do educador
na apresentação do conteúdo, estante ou armário para acomodar material
didático, material de consumo, suprimentos de informática e pertences dos
usuários e do pessoal que opera o telecentro. Cadeiras com rodas e sem braços
são recomendáveis, por oferecerem maior conforto e flexibilidade a seu
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ocupante. Idealmente, o telecentro pode abrigar telão, canhão para projeção,
data-show, televisão, videocassete, aparelho de DVD.

As paredes devem ser pintadas com tinta não brilhante, em cores claras,
que não causem ofuscamento visual aos usuários do telecentro.

Preferencialmente, o piso não deve ser coberto por tapetes ou carpetes
que podem produzir estática, além de acumular mais sujeira. Deve-se evitar,
também, a pintura do piso com cores escuras que causem ofuscamento pela
incidência direta da luz natural. Os raios solares também podem gerar
desconforto se a sua ação tornar o ambiente muito quente durante determinado
período do dia, o que pode implicar na necessidade de se utilizar refrigeração
artificial e persiana retráteis nas janelas.

Recomenda-se que a iluminação da sala seja uniforme em todo o plano
de trabalho, com o uso de lâmpadas fluorescentes de alto desempenho, que
produzem grande economia. Norma da ABNT estabelece que um ambiente
escolar deve ter luminosidade entre 300 e 700 lux (NBR 5413). Lux é a unidade
de medida de iluminamento, que mede a incidência perpendicular de um 1
lúmen em uma superfície de um metro quadrado. Para se calcular a quantidade
ideal de lâmpadas para a sala de aula, vão algumas especificações de lúmen
de lâmpadas:

– Halógenas bipino de 50 watts – 930 lumens.

– Fluorescentes compactas de 18 watts –1.200 lumens.

– Fluorescentes T8 trifósforo de 32 watts – 2.700 lumens.

– Fluorescentes T5 de 28 watts – 2.900 lumens.

Além da sala que vai abrigar o telecentro, é desejável verificar a
possibilidade de se utilizar espaços de apoio para a realização de funções
auxiliares, tais como:

– Sala para a execução de atividades administrativas e para prestação
de serviços.

– Laboratório para reparos de equipamentos, testes de hardware e
software e outras atividades técnicas.

– Biblioteca técnica do TIN, com publicações das áreas de informática,
economia, negócio, administração e afins.

– Sala de espera para que os usuários tenham um mínimo de conforto
enquanto espera a liberação dos equipamentos para executar seus
trabalhos.

– Showroom para apresentação de produtos e serviços de TI.

– Outras funções.
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4.3.2 Como instalo os equipamentos e software e como faço conexão
com a internet?

Após a definição do local para a instalação do telecentro, é necessário
realizar os procedimentos de preparação do ambiente. Inicialmente, devem
ser observados os cuidados com as instalações elétricas da sala. O aterramento
é um requisito importante para a segurança física dos equipamentos. Outro
cuidado relevante é o uso de estabilizador de voltagem, para evitar danos
resultantes de picos de tensão elétrica, e de no break, ou UPS – Uninterruptable
Power Supply – equipamento utilizado quando há interrupção no fornecimento
de energia que permite que os computadores permaneçam funcionando por
um período de tempo adicional a partir da carga de sua bateria.

Se o telecentro não dispõe de pessoal em condições de se responsabilizar
pelas questões relativas às instalações elétricas, recomenda-se a consulta a
um especialista ou a uma empresa do ramo. Dessa forma, haverá garantia de
contar com profissional qualificado para verificar as condições para a instalação
do telecentro, como o cálculo da carga utilizada pelos equipamentos e sua
adequação ao quadro de força existente, para definir a especificação e a
qualidade dos equipamentos a utilizar e para realizar os trabalhos necessários:
eventual instalação de fio-terra, colocação de tomadas para servir os
equipamentos do telecentro etc.

Obedecidas as recomendações referentes à instalação elétrica, é
selecionada a tecnologia utilizada para a instalação da rede local que vai servir
o telecentro. A montagem da rede pode ser realizada por meio de tecnologias
baseadas em rede com ou sem fio. No primeiro caso, normalmente é utilizado
o cabo par trançado ou do tipo STP/UTP (Shielded Twisted Pair/Unshielded
Twisted Pair), que pode ser blindado ou não. Os cabos blindados são
recomendados em situações de grande interferência eletromagnética. O cabo
do tipo UTP pode ser utilizado para conexões de até 150 metros, com
velocidades de 10, 100 ou 1.000 Mbps (megabits por segundo). Os conectores
utilizados nas extremidades para ligar computadores e equipamentos de rede
são do tipo RJ-45. Cada computador deverá ter uma placa de rede padrão
ethernet. O equipamento de rede utilizado para permitir a comunicação entre
os computadores na rede com fio é o hub ou o switch. Pela pequena diferença
no preço entre os dois equipamentos, é preferível optar pela aquisição do
switch, que realiza o controle do tráfego de dados da rede de forma mais
eficiente.

A tecnologia wi-fi (wireless fidelity) é utilizada na montagem de rede
local sem fio (Wlan – wireless local área network) e demanda outro equipamento
para viabilizar a comunicação de dados: o ponto de acesso (acess point).
Naturalmente, o processo de instalação da rede local é facilitado por não haver
a necessidade de se proceder à colocação de cabos ou outro meio. Além do
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ponto de acesso, cada computador que pertence à rede precisa de uma placa
wireless.

Dependendo da forma de conexão com a internet, um equipamento
específico deverá ser empregado: antena para serviços prestados via satélite,
cable modem para provedores via TV a cabo etc. O equipamento é
recomendado ou fornecido pela empresa provedora do acesso à internet.
Dependendo do caso, sua instalação pode ser feita pelo pessoal da empresa
ou pela própria equipe do telecentro. No caso de a instalação ser
responsabilidade do telecentro, verifique no manual o procedimento correto
para o seu perfeito funcionamento.

O telecentro deve conter ao menos um computador servidor e dez
estações clientes. A definição da configuração dos computadores deverá levar
em consideração o tipo de solução a ser utilizada (software livre ou proprietário)
e os aplicativos a serem executados. A seleção da suíte de software impõe a
necessidade de mais memória, um processador mais potente ou mais espaço
de armazenamento nos discos rígidos. Os aplicativos gráficos e as tarefas que
demandam maior área de visualização podem requerer placas gráficas e
monitores maiores.

Um telecentro pode ter diversos software. A seguir, uma lista de
referência dos produtos mais utilizados:

– Sistema operacional (Windows ou Linux são os mais utilizados).

– Sistema de gerenciamento de banco de dados.

– Sistema de gerenciamento de correio eletrônico.

– Sistema servidor de internet.

– Sistema firewall/proxy.

– Programa antivírus.

– Aplicativos para edição de textos.

– Aplicativo para manipulação de planilhas eletrônicas.

– Programa para apresentação.

– Programa para editoração eletrônica.

– Programas gráficos.

– Programa CAD/CAM.

– Programa para elaboração de formulários.

– Linguagens de programação.

Além dos computadores, o telecentro deverá ter periféricos para
atividades diversas: unidades para cópia de segurança (backup), impressora,
scanner, câmera, unidades de CD-ROM e DVD-ROM, microfone, alto-falantes
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etc. A escolha entre a impressora a laser ou a jato de tinta deve ser pautada
por fatores, como preço, qualidade e durabilidade. Apesar de serem mais caras,
as impressoras a laser têm um menor custo de impressão por página.

4.3.3 Manutenção de equipamentos e software:
dúvidas e problemas mais freqüentes

O armazenamento de dados em meios eletrônicos é cada vez mais
freqüente e essa tendência torna necessária a procura de maneiras de proteção
que sejam realmente eficazes, rápidas e de baixo custo. A automatização dos
processos de geração de cópia de segurança (backup) e restauração é
obrigatória, pois a atividade humana é susceptível ao erro, como operação
inadequada e esquecimento. Essa preocupação aumenta quando os dados
devem estar disponíveis em tempo integral, principalmente quando forem de
missão crítica.

Além disso, os backups devem ser feitos rapidamente para reduzir o
grau de interferência no ambiente operacional da organização, e a forma mais
barata de reduzir o tempo é reduzindo o tamanho e executando o backup
certo na hora certa, o que se consegue criando uma ótima arquitetura de
backup.

Conheça as possíveis situações de perda de dados:

– Falhas técnicas: falha no disco rígido (HD), falha de energia, sobrecarga
na rede de computadores que pode gerar falhas de comunicação e
de software.

– Falhas ambientais: descargas elétricas provindas de raios, enchentes,
incêndios.

– Falhas humanas: detém 84% das perdas de dados e ocorrem em
razão da exclusão ou da modificação de dados acidental ou mal-
intencionada, vírus, roubo de equipamentos e sabotagem.

Este manual apresenta formas para criar estratégias eficazes de backup
e restauração para a proteção dos dados de missão crítica de uma organização
empresarial.

Desafios

– Garantir 99,99% da disponibilidade dos dados.

– Gerenciar o aumento do volume de dados.

– Interferir o menos possível no ambiente operacional da organização,
a menos que essa estabeleça uma rede dedicada de backup.

– Descentralizar o armazenamento de dados, mantendo-os redundantes
em pontos distantes geograficamente.
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Design do backup

Para idealizar o design de um plano de serviços de backup e recuperação,
é necessário elaborar um inventário de todo o ambiente operacional. Para isso
precisamos considerar as seguintes questões:

– Quais os dados devem ser protegidos e quão importantes e
substituíveis o são?

– São estruturados (como bancos de dados), semi-estruturados (como
dados de e-mails) ou não estruturados (como sistemas de arquivos)?

– Onde estão localizados e qual o seu tamanho?

– Qual a freqüência de alteração? Na ânsia de proteger os dados, muitos
usuários acabam programando freqüências superiores às de alteração
dos arquivos, gerando um volume muito grande de dados, dificultando
e encarecendo o seu armazenamento. Identifique a freqüência correta
para evitar backups desnecessários. Para dados com alteração
freqüente é preciso saber quanto de trabalho os funcionários podem
perder. Por exemplo, se o backup é feito duas vezes por dia (às 12:00
e às 18:00 horas, de segunda à sexta-feira), teremos uma janela de
cinco horas de exposição ao risco. Esse período fornece a cobertura
adequada?

– As informações estão expostas a quais situações de perda de dados,
falhas técnicas, ambientais e humanas?

– É mais importante um backup rápido ou uma recuperação rápida?

– Quais são as janelas de tempo disponíveis para realização do backup
em cada aplicativo e servidor?

– Qual o período mínimo de retenção de dados para fins legais e/ou
operacionais?

– Quais os tipos de mídia que devem ser utilizados, disco, fita ou outros?

– Quando e como podem ser feitos os backups, on-line ou off-line, total
ou parcial?

– Qual é o custo por hora de inatividade do ambiente operacional e
quais as suas conseqüências?

– Quem é o responsável pelos serviços de backup e de recuperação e
o que acontece se o responsável deixar a organização?

Agora que já são conhecidos o grau de exposição ao risco, os dados, os
prejuízos causados e as necessidades da organização, podemos elaborar as
estratégias de backup.
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Estratégias de backup

Modos de backup

Backup on-line: o backup é realizado enquanto os dados estão disponíveis
aos usuários.

– Vantagem: não é necessário interromper o sistema.

– Desvantagem: redução no desempenho do servidor e documentos
em uso não são atualizados.

Backup off-line: o backup é realizado enquanto os dados estão
indisponíveis aos usuários.

– Vantagem: alto desempenho do servidor.

– Desvantagem: implica em interrupções do sistema.

Tipos de backup

Backup total: cópia de todos os dados selecionados.

– Vantagem: rápida localização e restauração dos dados.

– Desvantagem: geram um volume muito grande de dados e interferem
bastante no ambiente operacional, pois copiam todos os arquivos,
modificados ou não.

Atualização do backup total: atualiza o arquivo do backup total, copiando
apenas os arquivos modificados.

– Vantagem: rápida realização do backup, visto que ele copia somente
os arquivos modificados; rápida restauração, pois para a restauração
completa do sistema é necessário apenas um arquivo de backup; e
rápida localização dos dados.

– Desvantagem: como ele atualiza o backup total, os arquivos de
backup são maiores.

Backup incremental: cópia de todos os dados alterados desde o último
backup total ou incremental mais recente. (em implementação)

– Vantagem: economia de tempo e espaço, pois é feito backup apenas
dos dados modificados desde o último backup total ou incremental.

– Desvantagem: a restauração completa do sistema é mais lenta e
complexa porque é necessário restaurar o backup total inicial e todos
os backups incrementais subseqüentes até o mais recente.

Backup diferencial: cópia de todos os dados alterados desde o último
backup total. (Em implementação)

– Vantagem: para a restauração completa do sistema são necessários
apenas o backup total inicial e o diferencial mais recente.
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– Desvantagem: são maiores e mais demorados do que o incremental,
pois copiam todos os arquivos modificados desde o último backup
total.

Cópia auxiliar ou replicação: cria cópias exatas dos arquivos de backup
para redundância.

– Vantagem: as cópias são geradas mais rapidamente do que os backups
reais, podendo ser replicados em vários locais diferentes para garantir
maior segurança.

– Desvantagem: não há.

Backup total sintético: mescla o backup total mais recente com os
backups incrementais subseqüentes e/ou diferencial mais recente, resultando
em um único arquivo. (Em implementação)

– Vantagem: rapidez na restauração, pois todos os dados estão em
apenas um arquivo, redução de interferência no ambiente operacional,
pois é possível fazer vários backups menores e em horários variados
e a combinação dos backups em um único arquivo é mais rápida do
que a execução de um backup total.

– Desvantagem: como ele mescla os arquivos de backup em um único
arquivo, gera um volume muito grande de dados.

Locais de armazenamento

Manter dados redundantes em pontos distantes geograficamente evita
desastres causados por falhas técnicas, ambientais e humanas.

– Transmissão pela internet: comunicações seguras devem fornecer
criptografia e bloqueio de portas de rede.

– Proteção de mídia: proteção por senha para a mídia e local de
acondicionamento adequado. É importante também a redundância
de armazenamento porque nenhuma mídia é inteiramente isenta de
riscos de falha.

Horário de realização do backup

Cada organização tem uma maneira peculiar de funcionamento que
varia de acordo com seu produto/serviço e características de seu mercado
consumidor. Para algumas organizações o melhor horário para realização do
backup é fora do horário comercial; para outras, o melhor horário é justamente
no horário comercial.

Programe a execução das rotinas de backup sempre em horários de
menor utilização do ambiente operacional, evitando os horários de pico, e
faça backup somente dos arquivos estritamente necessários para evitar maiores
interferências. Se for necessário efetuar os backups em horários de pico, opte
por backups parciais.
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Após determinar a estratégia de backup mais apropriada para o ambiente
operacional, é necessário executar um teste de restauração para todas as
rotinas de backup, e, assim, identificar e corrigir as possíveis áreas com
problemas, e se familiarizar com os processos de recuperação de desastres,
evitando deparar-se com essas situações em uma real recuperação de desastres.

Relatórios ou logs

Com o tempo, o design do backup deverá sofrer atualizações pela própria
alteração da estrutura dos dados da organização. Utilize os relatórios ou logs
de acompanhamento para saber se todos os dados de missão crítica estão
devidamente protegidos, de acordo com as políticas da organização de proteção
de dados e com as informações já descritas.

Gravação em CD/DVD

Grava CDs e DVDs em seção única ou multissessão

Replicação

Permite copiar os backups para outras pastas no próprio computador ou
outros computadores da rede. Dessa forma é possível usar os outros
computadores para o armazenamento de dados, aumentando ainda mais a
segurança, pois o mesmo arquivo estará replicado em vários locais.

Recuperação

Diversos recursos, como a criação da mesma hierarquia de pastas,
substituição dos arquivos atuais e a descompactação somente dos arquivos
selecionados, torna fácil e segura a recuperação de dados perdidos.

4.3.3.1 Rotinas para manutenção de equipamentos: limpeza,
cuidados de uso, etc.

Manutenção

Cinco dicas para manter em bom estado o funcionamento do Windows:

a) Faça desfragmentação de disco sempre:

Faça desfragmentação de disco em todas as partições de seu computador
ao menos uma vez por mês. Isso evita problemas no HD e deixa o acesso aos
dados mais rápido. Se seu HD for muito grande, como, por exemplo, de 80 GB,
você pode fazer a desfragmentação durante a madrugada ou num período
em que você não esteja usando o computador. Para usar o Desfragmentador
de Disco do Windows, vá em Iniciar / Programas / Acessórios / Ferramentas do
Sistema / Desfragmentador de disco.

b) Ajuste a memória virtual do Windows:

A memória virtual é uma parte do disco rígido usado pelo sistema para
armazenar dados excedentes da memória RAM. Uma boa sugestão é deixar
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que a memória virtual tenha pelo menos 256 MB se você for usuário dos
Windows 9x/Me. Para as versões posteriores, o mínimo recomendável é 384
MB. Para ajustar a memória virtual no Windows 9x/Me, clique com o botão
direito do mouse em Meu Computador e selecione Propriedades / Desempenho
/ Memória Virtual. Altere os tamanho Máximo e Mínimo para o valor desejado
(recomendável que ambos os valores sejam iguais). No Windows 2000/XP, o
caminho é semelhante: Propriedades / Avançado / Desempenho / Configurações
/ Avançado / Memória Virtual.

c) Livre o sistema de arquivos desnecessários:

Durante um determinado tempo de uso, o Windows armazena muitos
arquivos temporários que passam a ser “lixo” no sistema. São arquivos com
extensão .bak, .tmp, .chk, dentre outras. Você pode excluir esses arquivos
com segurança por meio de programas, como o gratuito Easy Cleaner (disponível
na seção Downloads). Também é possível usar o programa Limpeza de disco
do Windows. Sua função é apagar os arquivos de pastas de conteúdo
temporário. Para acessá-lo, vá em Iniciar / Programas / Acessórios / Ferramentas
do Sistema / Limpeza de disco. O Internet Explorer também costuma armazenar
muitos arquivos temporários. Para eliminá-los, abra o navegador e vá em
Ferramentas / Opções da Internet / Excluir arquivos. Marque a opção Excluir
todo o conteúdo off-line. Com isso, os arquivos temporários e o cache de páginas
da internet serão excluídos e deixarão o sistema “mais leve”.

d) Limpe o registro do Windows:

Fazer a manutenção periódica do registro do Windows ocasiona melhor
desempenho ao sistema e ajuda a evitar o surgimento de problemas mais
graves. O utilitário citado anteriormente, Easy Cleaner, faz um excelente
trabalho nesse sentido, tirando do Registro entradas inválidas. O utilitário
RegClean, da Microsoft, por sua vez, corrige erros e otimiza o Registro.
O RegClean é gratuito e pode ser baixado em sites da Microsoft.

e) Não instale programas em excesso:

Não é recomendável instalar muitos programas no Windows (por
exemplo, instalar 2 ou 3 programas para a mesma finalidade), a não ser que
você realmente os use. Quanto mais software você instalar, mais entradas no
Registro do Windows serão criadas e mais arquivos serão instalados. Se um
programa não for bem desenvolvido, sua desinstalação pode causar problemas
ao sistema. Além disso, há muitos programas que são ativados na inicialização
do sistema. Quando isso ocorre, recursos de memória e processamento acabam
sendo usados (muitas vezes desnecessariamente). Antes de instalar um
programa, tenha certeza de sua finalidade e procure por opiniões na internet
a respeito de tais programas.
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Limpeza externa e interna

Seu o micro está sujo? Explicaremos como a limpeza de computadores
deve ser feita. Todos os procedimentos descritos a seguir devem ser feitos
com o micro desligado.

Vamos começar pelas duas peças mais usadas: o teclado e o mouse. Se
o seu teclado não estiver muito sujo, você pode simplesmente passar um pincel
grosso ou uma escova de dentes entre as teclas para limpá-lo. Mas se o seu
teclado estiver com aspecto de encardido, então, uma limpeza mais pesada é
necessária. Você deverá remover as teclas do teclado e limpá-las uma a uma,
usando um pano embebido em detergente do tipo “multiuso”. Antes de retirar
as teclas do teclado, você deverá desenhar um mapa contendo a posição das
teclas para que você não perca tempo tentando adivinhar o local de cada
tecla depois. A remoção das teclas pode ser feita usando uma chave de fenda
pequena, empurrando a tecla para cima. A base do teclado, agora sem as
teclas, deverá ser limpa com um pincel grosso ou uma escova de dentes. Você
verá como a base do teclado acumula poeira, cabelo e pedacinhos de papel.

Para limpar o mouse, abra o seu compartimento inferior rodando a sua
tampa no sentido anti-horário e, em seguida, remova a bolinha do mouse.
Essa bola deve ser limpa com o auxílio de um pano embebido em detergente
do tipo “multiuso”. No interior do mouse, por sua vez, você deve limpar os
roletes existentes. Você verá uma quantidade enorme de sujeira grudada nesses
roletes. Use uma chave de fendas pequena ou mesmo a tampa de uma caneta
esferográfica para remover totalmente essa sujeira. Muita dessa sujeira cairá
dentro do mouse, por isso antes de colocar a bola de volta e tampar o mouse,
você deverá sacudi-lo para que toda a sujeira que caiu dentro do mouse saia.

O gabinete do seu computador deve ser limpo com um pano embebido
com detergente do tipo “multiuso” ou então com pasta de limpeza branca.
Pela nossa experiência, aquela pasta de limpeza que camelôs vendem na rua
e chegam a limpar pedras portuguesas da rua ou o mármore presente na
entrada de edifícios para demonstrar a eficiência do produto é a melhor, por
incrível que pareça.

Chegamos agora à parte mais trabalhosa: limpar o interior do micro.
Antes de abrir o computador, remova o cabo de força da tomada. O grosso da
poeira existente você pode limpar usando um pincel grosso ou uma escova de
dentes. Se o interior do micro estiver muito sujo, remova todas as placas e
cabos para poder fazer a limpeza com mais eficiência. Não se esqueça de
observar bem a posição dos cabos para que você consiga depois montar o
micro de volta.

Os contatos de borda (conectores dourados) das placas e módulos de
memória você deve limpar com uma borracha branca, “apagando” a sujeira.
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Isso deve ser feito longe do micro, para que os resíduos da borracha não caiam
dentro do gabinete.

Os slots e conectores da placa-mãe – incluindo o soquete do processador
– por sua vez, você deve limpar usando uma escova de dentes embebida em
álcool isopropílico. Não use álcool comum, pois ele tem uma alta concentração
de água que pode acabar por oxidar os componentes do micro. O ideal para
esse procedimento é que você retire a placa-mãe de dentro do micro. Se a
placa-mãe estiver realmente imunda, você pode até mesmo dar um banho
nela usando álcool isopropílico.

Por fim, limpe as ventoinhas existentes – processador, placa de vídeo e
fonte de alimentação – com um pincel ou escova de dentes. Se as ventoinhas
estiverem com muita poeira, você terá de desmontá-las para limpá-las
corretamente.

4.3.4 Como treino os colaboradores (gestores, educadores, monitores
e atendentes)?15

4.3.4.1 Cursos de atualização da Rede TIN do MDIC e do CDT

4.3.4.1.1 Ferramentas TIN On-line

Dando continuidade nos treinamentos on-line do primeiro semestre deste
ano, a equipe de capacitação desenvolveu nova metodologia e agregou mais
ferramentas para a realização dos cursos, que, agora, passam de três horas
aulas para 21 horas aulas. A outra novidade é que o aluno poderá entrar pelo
menos uma hora por dia, entre segunda e quinta-feira no horário de sua
conveniência, e, na sexta-feira, deverá assistir a uma aula de três horas, pela
manhã ou à tarde. Temos certeza de que essas modificações capacitarão melhor
os gestores, educadores e monitores dos telecentros. Nesse curso são
apresentadas as ferramentas de apoio ao bom funcionamento dos telecentros
e também alguns produtos disponibilizados aos telecentros. Esse curso é dividido
em nove módulos, a saber:

Módulo 1: O Portal dos Telecentros: explica o seu funcionamento,
estrutura, sua missão estratégica e explica como contribuir para ser um dos
fatores de sucesso do projeto TIN.

Módulo 2: A Árvore Hiperbólica: explica o seu funcionamento, sua
utilização, sua missão estratégica, como se otimiza e se apóia a busca de
informações.

15 No anexo 2, está a lista de cursos oferecidos pelo Sebrae e Banco do Brasil, parceiros da Rede
Telecentros de Informação e Negócios.



66 Telecentros de Informação e Negócios

Módulo 3: Comunidades Virtuais: explica o seu funcionamento, a
interação e a comunicação, com o foco na troca de conhecimentos sobre o
dia-a-dia dos telecentros.

Módulo 4: E-mail dos Telecentros: explica como utilizar e para que serve
essa ferramenta de comunicação entre os telecentros e dos telecentros com o
Ministério do Desenvolvimento.

Módulo 5: Sistema de Terminais Leves para Telecentros: aborda a
utilização de um sistema operacional que poderá melhorar o desempenho dos
equipamentos doados aos telecentros, suas funcionalidades, manutenção,
cadastro de usuários e noções de utilização no dia–a-dia do telecentro.

Módulo 6: Sistema de Gestão de Telecentros: aborda a utilização de um
sistema que facilita a atuação dos gestores e demais agentes responsáveis
pelos Telecentros de Informação e Negócios (TIN), na gestão, controle de
usuários, turma, gestão financeira e de equipamentos.

Módulo 7: Criação de sites: explica como realizar a customização de
sítios para os empresários locais (mais um produto que pode ser utilizado nos
telecentros com o foco de busca da auto-sustentabilidade).

Módulo 8: Soluções Correios para os Telecentros: apresenta as soluções
dos Correios que estão à disposição dos telecentros.

Módulo 9: Soluções da Previdência Social: apresenta os produtos da
Previdência Social que estão à disposição dos telecentros.

Os concluintes do curso de ferramentas on-line receberão, ao final, o
certificado de conclusão, e também o acesso às ferramentas apresentadas.

4.3.4.1.2 Curso de gestão de telecentros

O curso de gestão de telecentros foi desenvolvido para ampliar os
conhecimentos dos gestores das unidades de telecentros implantados. Esse
curso é dividido em cinco módulos, cada módulo contempla um assunto
pertinente ao desenvolvimento do telecentro e fornece informações sobre como
melhorar o seu desempenho.

Módulo 1: O Telecentro de Informação e Negócios. O primeiro módulo
discute o conceito de Telecentro de Informação e Negócios, seu funcionamento,
missão estratégica e diferentes fatores de sucesso. Focaliza também o gestor
do telecentro como protagonista e empreendedor, um agente de mudança
em sua comunidade.

– Explicitar o que é um Telecentro de Informação e Negócios.

– Compreender o conceito de Sociedade da Informação, envolvendo
telecentros.
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– Indicar as especificidades dos Telecentros de Informação e Negócios.

– Compreender a configuração da Rede TIN.

– Compreender os fatores endógenos à gestão de um telecentro.

– Compreender os fatores exógenos à gestão de um telecentro.

– Compreender o papel empreendedor do gestor TIN.

– Compreender o telecentro com um empreendimento sustentável,
viável e socialmente contextualizado.

– Entender as três dimensões do processo de gestão do telecentro.

– Abordar algumas ferramentas de apoio ao empreendedorismo do
gestor TIN.

Módulo 2: Plano de negócios, visão estratégica do telecentro. O curso
aborda o planejamento de um ponto de vista prático e ajuda o gestor a construir
seu próprio plano de negócios.

Módulo 3: O planejamento financeiro do telecentro. O planejamento
financeiro do telecentro, tema fundamental para a sustentabilidade de um
negócio, é tratado no terceiro momento.

Módulo 4: O marketing como ferramenta de gestão do telecentro. O
marketing como ferramenta estratégica para a gestão e inserção social do
telecentro.

Módulo 5: O telecentro como escola virtual, princípios da educação a
distância. Orienta o gestor para que ele prepare seu telecentro como um espaço
de formação continuada – presencial e virtual –, facilitando a participação do
próprio telecentro e dos empresários, com sucesso, em um mundo
tecnologicamente desenvolvido e economicamente competitivo e globalizado.

O curso tem duração de 150 horas com previsão de início em março de
2007, sendo totalmente desenvolvido para a internet, diminuindo gastos com
transporte e alimentação para os treinamentos de forma presencial .

4.3.4.1.3 Treinamento em computadores

Módulo Microsoft

Com a assinatura do convênio entre o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a Microsoft, a Rede de Telecentros de
Informação e Negócios (Rede TIN), foi apresentada uma nova forma de ensino
no uso das ferramentas do Sistema Operacional e do pacote Office, ambos da
Microsoft. Esse novo formato consiste no repasse do conhecimento do uso
das ferramentas a partir das necessidades dos usuários do telecentro.
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O treinamento é realizado em ambiente virtual, evitando despesas com
translado e hospedagem dos representantes do telecentro. No treinamento
será abordada a seguinte ferramenta:

Cronograma de atividades:

– Semana 1: Memorando e carta comercial.

– Semana 2: Panfleto – atividade será considerada para avaliação.

– Semana 3: Orçamento e pesquisa de satisfação.

– Semana 4: Carta de apresentação – atividade será considerada para
avaliação.

– Semana 5: Orçamento empresarial – atividade será considerada para
avaliação.

– Semana 6: Gerando gráficos.

– Semana 7: Criando filtros.

– Semana 8 e 9: Fechamento.

Certificação:

Os concluintes do Treinamento em Computadores receberão, ao final
do curso, certificado de conclusão conferido pela Microsoft.

4.3.4.2 Como os microempresários terão acesso ao curso?

Para que os microempresários sejam beneficiados por esse curso é
necessário fazer a formação de todos os gestores, educadores e monitores
responsáveis pelos telecentros para que eles possam vir a desenvolver as
atividades com eles.

Em virtude do grande número de telecentros vinculados ao MDIC e da
distância geográfica entre eles, a melhor alternativa encontrada para atender
a essa demanda foi fazer a formação de multiplicadores e uso de ambiente
virtual para que eles venham a formar os gestores, educadores e monitores de
telecentros de sua região e, por fim, eles virem a formar os microempresários.

4.3.4.3 Módulo Intel

Com a assinatura do convênio entre o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a Intel, a Rede de Telecentros de
Informação e Negócios (Rede TIN) foi apresentada a uma nova forma de ensino
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em montagem e configuração de microcomputadores. Esse treinamento vai
capacitar a equipe do telecentro a reconhecer problemas nos equipamentos e
se possível resolvê-los.

O treinamento é realizado em ambiente presencial, podendo haver
despesas com translado e hospedagem dos representantes do telecentro até
o local de treinamento, a duração do treinamento é de 40h, sendo ministrado
em uma semana (cinco dias) de 8 horas aulas/dia. O treinamento da Intel é
dividido em dois cursos, a saber:

4.3.4.3.1 Curso 1: Montagem de computadores

O curso de Montagem de Computadores expõe o participante ao contato
direto com os componentes internos do computador, dentro de procedimentos
de segurança para garantir tanto a integridade física do participante quanto
do equipamento.

O participante aprende a identificar, manusear de forma correta e
efetivamente montar as partes que compõe um computador, baseando-se a
todo instante no conceito do “respeito sem receio”. Com isso se desenvolve
uma relação de segurança e de confiança com o computador em relação aos
procedimentos que aprende.

O participante também adquire conhecimentos em instalação e
configuração de sistemas operacionais.

4.3.4.3.2 Curso 2: Manutenção de computadores

Inovando sempre, a Intel desenvolveu nesse curso muito mais do que o
simples aprendizado mecânico por repetição de conteúdo. O participante
aprende a trabalhar conceitos de lógica para aplicá-los na identificação, análise
e solução de um problema.

O curso é finalizado com conceitos básicos de hardware e de software
na área de redes, bem como a identificação dos defeitos mais comuns.

O participante aprende a montar fisicamente uma rede simples e
configurá-la por meio do sistema operacional.

4.3.4.3.3 Certificação

Os concluintes do Curso Intel receberão, ao final do curso, certificado de
conclusão conferido pela Intel.

Para maiores informações entre em contato com a Equipe de Capaci-
tação da Rede de Telecentros pelos telefones: (0xx61) 3425-7586 / 3425-7986
/ 342-7987 ou pelo E-mail: telecentros@desenvolvimento.gov.br .
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As inscrições para gestores educadores e monitores podem ser feitas
pela página eletrônica: www.telecentros.desenvolvimento.gov.br, por meio do
banner da Capacitação da Rede TIN.

A confirmação da inscrição será enviada para o e-mail do aluno em no
máximo cinco dias úteis.

4.3.5 Ferramentas de trabalho para os telecentros

4.3.5.1 O Portal dos Telecentros de Informação e Negócios

O Portal dos Telecentros é espaço no qual são apresentadas informações
relevantes e necessárias a toda comunidade de empresários e empreendedores
que atuam nas microempresas e empresas de pequeno porte. São informações
para fortalecer o surgimento de novos empreendimentos, ampliar as
exportações, melhorar a articulação entre os parceiros, bem como a qualidade
dos produtos e dos serviços, ampliando as oportunidades de emprego e renda.

O portal é um instrumento de apoio aos gestores, educadores e monitores
que atuam nos Telecentros de Informação e Negócios (TINs) e seu uso, livre e
gratuito, também é aberto à comunidade.

4.3.5.1.1 Árvore Hiperbólica

A Árvore Hiperbólica é uma ferramenta desenvolvida para facilitar o
acesso à informação. É indicada para a visualização de grandes hierarquias de
dados e informações. Atualmente, um dos maiores obstáculos para o
profissional que lida com grandes quantidades de informação é estruturar o
conteúdo para torná-lo disponível de forma clara e organizada.

A Árvore Hiperbólica apresenta-se graficamente na forma de uma
hipérbole, isto é, um foco central e seus ramos. É conhecida também como a
Árvore do Conhecimento. O foco central representa o assunto desejado. Desse
foco central partem eixos radiais em direção aos nós, de onde, por sua vez,
partem novos eixos e assim por diante, como se fosse uma grande teia de
aranha.

Utiliza-se a idéia das cores como indicativo para situar o usuário no site.
Na árvore, as cores servem para agrupar os assuntos. Cada cor corresponde a
um item específico de informação e seus assuntos relacionados.

4.3.5.1.2 Comunidades virtuais

Para que uma rede se fortaleça é necessário a comunicação entre os
pontos e, com essa necessidade em vista, em janeiro de 2004, o projeto
Telecentro buscou entre alguns parceiros uma ferramenta que ao mesmo tempo
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pudesse ser utilizada como repositório de documentos, fórum de discussão,
sala de reunião, utilização de enquetes, dentre outras funcionalidades.
Inicialmente foi utilizada uma ferramenta desenvolvida em TCL-TK, uma
linguagem de programação nova, na época, e com poucos programadores.
Essa ferramenta foi utilizada até 2005. Nesse período houve grandes problemas,
pois com poucos programadores tínhamos no seu desenvolvimento e a partir
desse ponto se resolveu mudar, criar uma ferramenta com uma linguagem de
programação mais acessível, com mais programadores, sobre a qual o MDIC
tivesse certo domínio. Assim, foi apresentado um projeto a CGMI (Coordenação
Geral de Modernização e Informática) para que desenvolvessem essa nova
ferramenta, a qual nos foi entregue no fim de 2005. Com essa ferramenta
podemos, então, integrar de norte a sul, de leste a oeste, todos os telecentros,
os quais podem se beneficiar, trocando informações, experiências, resolvendo
problemas uns dos outros, com uma grande facilidade: a de não ter de se
deslocar para acessar a informação, para conhecer outros telecentros, outros
gestores, educadores e monitores.

4.3.5.1.3  Webmail TIN

Aumentar a comunicação entre os telecentros distribuídos pelo País, que
vem sofrendo com as constantes mudanças dos e-mails dos integrantes do
projeto, principalmente dos gestores e educadores, o sistema de webmail foi
implantado para que possamos mudar esse quadro. Fortalecendo a
comunicação com os telecentros, poderemos buscar e enviar informação
necessárias para o bom desenvolvimento de toda a rede.

4.3.6 Gerando estatísticas de uso e avaliando
os resultados do telecentro

Para que se proceda à geração de estatísticas de uso e à avaliação dos
resultados do telecentro, aconselha-se o uso do SIGT – Sistema de Gestão de
Telecentros. Esse sistema tem a função de automatizar os processos internos
de telecentros, provendo uma solução simples e de fácil utilização, que agilize
as tomadas de decisões, o armazenamento e o controle das informações de
cada telecentro.

A fim de se obter dados precisos e confiáveis, os gestores dos telecentros
deverão alimentar diariamente o SIGT com todas as atividades do telecentro,
consolidando, assim, a base de dados necessária para a geração de relatórios
estatísticos.

Caso o gestor utilize outro sistema de gestão, os relatórios devem exibir
as seguintes informações:

– O número total de cadastros realizados.
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– O número de cadastros de usuários do sexo masculino e do feminino
com suas respectivas porcentagens.

– O número de cadastros de usuários por faixa etária com suas
respectivas porcentagens.

– O número de cadastros por perfil de usuário com suas respectivas
porcentagens.

A seguir, descrição acerca dos relatórios a serem gerados pelo gestor:

4.3.6.1 Relatórios de cadastros

4.3.6.1.1 Descrição

Esse relatório exibe as seguintes informações:

– O número total de cadastros realizados.

– O número de cadastros de usuários do sexo masculino e do feminino,
com suas respectivas porcentagens.

– O número de cadastros de usuários por faixa etária, com suas
respectivas porcentagens.

– O número de cadastros por perfil de usuário com suas respectivas
porcentagens.

4.3.6.2 Relatório de total de horas

4.3.6.2.1 Descrição

Esse relatório lista o número total de horas e de usuários que utilizaram
os computadores do telecentro separados em:
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– Total de horas e de usuários.

– O número horas e de usuários do sexo masculino e do feminino com
porcentagem em relação ao número de usuários.

– O número horas e de usuários por faixa etária com porcentagem em
relação ao número de usuários.

– O número horas e de usuários por perfil de usuário com porcentagem
em relação ao número de usuários.

4.3.6.3 Relatório de dia de semana e turno

4.3.6.3.1 Descrição

Esse relatório lista o número total de horas e de usuários que utilizaram
os computadores do telecentro separados em:

– Dias da semana.

– Turnos da manhã, tarde e noite.
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4.3.6.4 Relatório de categoria de produtos

4.3.6.4.1 Descrição

Esse relatório lista o número total de horas e de usuários que utilizaram
os computadores do telecentro separados em:

– Categorias de produto (internet (pesquisas/e-mail), internet (gestão/
negócios), escritório (texto, planilha, apresentação), multimídia (áudio/
vídeo), demais).

– Produtos cadastrados no telecentro.

4.3.6.5 Relatório de cursos

4.3.6.5.1 Descrição

Esse relatório lista os cursos existentes no telecentro.

4.3.7 Administrando o telecentro com o uso do Sistema
de Gestão de Telecentro ( SIGT).

O objetivo do Sistema de Gestão de Telecentros (SGIT) é automatizar os
processos internos de telecentros, provendo uma solução simples e de fácil
utilização que agilize as tomadas de decisões, armazenamento e controle das
informações de cada telecentro.

O SIGT possui uma interface web para cadastro de todas as informações
necessárias de um telecentro, com páginas de ajuda que auxiliam como
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preencher os formulários e como é o fluxo das informações cadastradas ou
geradas.

O acesso ao sistema é feito por meio de um login e de uma senha do
usuário que lhe habilitam visualizar os módulos de gerenciamento de usuários,
reservas, uso e o detalhamento financeiro.

Dessa forma, para auxiliar os usuário e os gestores de telecentros,
destacam-se as funcionalidades básicas do sistema (*) que são úteis a qualquer
telecentro, tais como:

– Controle financeiro (despesas e receitas).

– Controle de materiais.

– Cadastro de produtos e serviços.

– Cadastro de usuários e atendimentos dados.

– Montagem de turmas e realização de treinamentos.

4.3.7.1 Controle financeiro (despesas e receitas)

O controle financeiro na gestão de telecentros está previsto no módulo
do SIGT e permite controlar e manter um histórico dos recursos financeiros
que entram e saem de cada telecentro.

O seu uso permite ao gestor cadastrar e manter as contas por tipo,
categoria, operação e situação.

Tipo de contas

Separam em categorias e definem os tipos de contas que possibilitarão
acompanhar os gastos por meio de relatórios. Os tipos de contas também são
separados por “Conta a pagar” e “Contas a receber”.
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Contas

As contas auxiliam a controlar e a manter um histórico dos recursos
financeiros movimentados em cada telecentro. Assim, cada conta terá um
tipo, e isso facilitará sua localização e emissão de relatórios. Os tipos de contas
também são separados por “Contas a pagar” (débito) e “Contas a receber”
(crédito).

A visualização da situação dessas contas permite aos gestores monito-
rarem suas receitas e suas despesas com um agendamento de lançamentos e
um acompanhamento detalhado.

4.3.7.2 Controle de materiais

Esse cadastramento permite inserir no SIGT todos os materiais
(cadeira, computadores, modem, etc.) que chegam ao telecentro, com
informação sobre o quantitativo e alguma observação relevante sobre o bem.
Dessa forma, o gestor passa a ter uma relação de bens e identificar facilmente
sua carência ou suficiência quanto ao patrimônio do telecentro.



77Parte IV – Diretrizes gerais de gestão e operação

4.3.7.3 Cadastro de produtos e serviços

Esse cadastro permite relacionar os produtos oferecidos pelo telecentro,
de acordo com a categoria, seja ela internet, seja escritório, seja multimídia,
seja outros aplicativos.

O uso do telecentro implica na seleção de uma categoria de produtos ou
de serviços para o usuário cadastrado utilizar o recursos disponíveis no
telecentro.

4.3.7.4 Cadastro de usuários e atendimentos dados

Todos os usuários devem ser cadastrados no sistema de cadastro dos
telecentros, que conterá as informações das pessoas. Esse cadastramento gera
um login e uma senha de acesso aos computadores.

Esse cadastro deve ser permanentemente atualizado para que os
relatórios possam transmitir a realidade do uso dos telecentros.
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Para usar os computadores é necessário agendar um horário, isso pode
ser feito pessoalmente ou por telefone, e a participação em cursos e oficinas
exige inscrição prévia.

4.3.7.5 Montagem de turmas e realização de treinamentos

As turmas representam os cursos ministrados no telecentro. Em cada
turma são cadastrados dados, tais como o horário, os dias do mês, os dias da
semana, o curso, os alunos e os computadores utilizados.

O sistema faz a reserva dos computadores para os dias e horários
cadastrados para os usuários que se inscreveram nas turmas.

4.3.8 Atendendo aos diferentes públicos do telecentro

O movimento de inclusão digital está na periferia das cidades ou em
locais em que a renda da comunidade é reconhecidamente baixa. Ela acontece
em centros comunitários, igrejas, escolas públicas, associações de amigos de
bairros, clubes e outras entidades para as quais a população carente converge
em busca de informação sobre os computadores e sobre a internet.

A definição de telecentro como um espaço público multifuncional que
dispõe de acesso da população às tecnologias da informação, da comunicação
e do conhecimento em comunidades de baixa renda, e visa à promoção de
cursos de informática básica, de acesso à rede mundial de computadores e a
correio eletrônico, bem como o acesso a informações públicas e privadas e
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elaboração de sítios comunitários para divulgação de ações de desenvolvimento
cultural, social, político, econômico e ambiental, permite concluir pela existência
de diferentes usuários desses espaços, sobretudo porque o acesso à internet é
gratuito ou muito barato e as pessoas são educadas para utilizarem tecnologia
da informação e da comunicação de forma cidadã, ética e responsável.

Dessa forma, a necessidade de desenvolver e de aplicar continuamente
conhecimento nas comunidades atendidas por Telecentros de Informação e
Negócios (TIN) com as tecnologias de inclusão digital visa à formação de micro
e pequenos empresários na Sociedade do Conhecimento e dependem da
identificação do potencial das comunidades, bem como da adoção de melhores
práticas nos TINs.

Dessa forma, deve-se:

– Identificar as comunidades e construir conhecimento a seu respeito.

– Buscar soluções viáveis, compartilhando o conhecimento entre diversas
iniciativas voltadas para micro e pequenos empresários, visando ao
fornecimento de conteúdos especializados e atendam às necessidades
desse público-alvo, garantindo o acesso às informações úteis que
agreguem conhecimento de forma livre e gratuita.

– Promover o atendimento coletivo oferecendo serviços por meio de
parcerias entre a iniciativa privada, governo e terceiro setor, utilizando
as facilidades de telecomunicações e de informática capazes de
promover o desenvolvimento econômico, político e sociocultural.

Uma alternativa viável para consolidar o atendimento amplo e contínuo
dos micros e pequenos empresários nos TINs é a conscientização e o incentivo
ao aproveitamento da mão-de-obra qualificada nos telecentros, e, dessa foram,
estimular seu aproveitamento pelas empresas da região e promover o
desenvolvimento local por meio da cidadania, capacitação empreendedora,
apropriação tecnológica pela comunidade e geração de emprego e renda.

Dessa forma, os telecentros permitirão a qualificação da mão-de-obra
de micro e pequenas empresas; a empresa se beneficia com seus empregados
melhor qualificados e demandando novos conhecimentos e novos empregados.
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4.3.8.1 Alfabetização digital: o primeiro passo

Incluir digitalmente é permitir o acesso amplo e irrestrito dos excluídos a
um modo de produção moderno e um novo estilo de desenvolvimento social e
cultural. Deve-se fornecer o acesso às tecnologias da informação, mediante o
uso de computadores, bem como trabalhar o fortalecimento da sociedade
local propiciando as condições para uma apropriação, pelos cidadãos, dos
conteúdos disponíveis na rede e a difusão dos saberes e fazeres comunitários.
Dessa forma, a alfabetização digital, a partir dos telecentros, promove a inclusão
de cidadãos, microempresários e de comunidades nas tecnologias da
informação e da comunicação.

Dessa forma, a alfabetização digital deve garantir aos usuários dos TINs
a capacitação necessária para que os microempresários consigam gerar,
armazenar, processar e distribuir informações, assegurando o acesso ao
computador, à internet e às linguagens básicas da sociedade da informação e
a capacitação dos cidadãos em tecnologia da informação por meio de cursos
de introdução à informática que possibilitem:

– A habilitação das pessoas para a realização de pesquisas na internet
e em bibliotecas virtuais.

– A capacitação para utilização do computador de forma independente.

– A capacitação para utilização do correio eletrônico.

– A capacitação das pessoas para produção de diferentes tipos de textos
(curriculum, carta de apresentação etc.).

– A oferta de serviços de informática e de telecomunicações para o
desenvolvimento socioeconômico e educacional das comunidades.

– A promoção da melhoria do sistema educacional, com prioridade para
a alfabetização de crianças e adultos.

– O acesso amplo e irrestrito à rede mundial de computadores.

4.3.8.2 Atendimento aos microempresários e empresários de
pequeno porte

O atendimento ao público-alvo dos TINs evidencia a necessidade de tornar
disponível o acesso amplo aos serviços e aplicações de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC), garantindo aos micro e pequenos empresários uma
variedade de recursos que possibilitem:

– Melhoria da qualidade e produtividade das entidades e profissionais
responsáveis pela produção de bens e serviços, produtores rurais e
cooperativas, que atuam na área em que o telecentro está inserto.
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– Racionalização e modernização da prestação de serviços e
conseqüente melhoria da eficiência das entidades responsáveis, tanto
no atendimento ao público como na redução de custos operacionais.

– Ampliar a oferta de serviços e aplicações de telecomunicações por
acesso público, atendendo aos diferentes segmentos de mercado.

– Aperfeiçoar o provimento de serviços de telecomunicações por acesso
público e da operação dos telecentros por meio de parcerias
interessadas no atendimento às necessidades de comunicação e no
desenvolvimento das comunidades atendidas pelos TINs.

– Implantar o conceito de Escritórios Virtuais que possibilitem
agenciamento de serviços e armazenamento de mensagens.

– Fornecer um ambiente com infra-estrutura de informática, telefonia,
gráfica e suporte técnico.

Atualmente, muitos micros e pequenos empresários utilizam a infra-
estrutura disponível nos TINs para alavancarem seus negócios, acompanharem
cotações de preços para seus produtos ou serviços, comunicarem-se com
fornecedores e até fecharem negócios pelo computador e, dessa forma,
viabilizarem sua permanência no mercado.

4.3.8.3 Conteúdos especializados

A essência das atividades desenvolvidas nos telecentros está relacionada
não somente à oferta de acesso as TICs, embora essa seja uma preocupação
fundamental, mas também à capacitação de seus usuários para a exploração
das potencialidades das tecnologias. A qualidade dos conteúdos disponíveis
nos telecentros e plenamente utilizados por seus usuários evidenciará a
eficiência do acesso e do uso da informação. Nesse sentido, cabe destacar
como conteúdos a serem trabalhados nos TINs:

– Marketing e captação de recursos, abordando:

• Desenvolvimento de projetos.

• Promoção de novos negócios.

• Integração em rede.

• Captação de recursos.

• Divulgação.

– Introdução à elaboração de planos de desenvolvimento, abordando:

• Planejamento estratégico.

• Desenvolvimento sustentável.

• Integração regional, estadual, nacional e global.
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– Contabilidade e finanças

• Sensibilizar empreendedores para as diferentes alternativas de
obtenção de recursos financeiros.

• Desenvolver, no participante, a competência de analisar e de
projetar estratégias empresariais a partir de informações
financeiras.

• Desenvolver a competência de tomar decisões gerenciais a partir
das informações contábeis.

• Desenvolver a competência de controlar e analisar financeiramente
a empresa, a partir do conhecimento dos instrumentos de controle,
previsão e análise do seu caixa.

• Desenvolver no participante a competência de analisar e de projetar
estratégias empresariais a partir de informações financeiras.

– Logística

• Capacitar os participantes sobre os aspectos essenciais da área
de logística, visando a um gerenciamento adequado de materiais,
desde a entrada até a entrega ao cliente.

– Associativismo

• Sensibilizar empreendedores para as vantagens decorrentes da
cooperação, como alternativa para geração de trabalho e renda
nos diversos setores da economia.

• Contribuir para o desenvolvimento local, integrado e sustentável,
por meio da capacitação dos empreendedores.

• Incrementar a atividade econômica local por meio de estímulo às
ações empreendedoras coletivas.

• Contribuição para a geração de emprego a renda na comunidade.

• Estimular e promover a cooperação entre empresários de micro e
pequenas empresas a partir de uma visão empreendedora.

4.3.8.4 Serviços bancários

O processo de ampliação do acesso aos serviços financeiros, conhecidos
como “bancarização”, tem desempenhado importante papel na dinamização
de pequenos negócios, os quais, tradicionalmente, são carentes de capital e
de instrumentos de financiamento. Aumentando a “bancarização” dos
brasileiros, ampliam-se as oportunidades econômicas e permite-se aumentar
o desenvolvimento dos recursos.
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Nos últimos anos, várias medidas têm sido adotadas, tais como a
ampliação da atuação das instituições financeiras por meio dos correspondentes
bancários; a criação e o aperfeiçoamento das sociedades de crédito ao
microempreendedor; e a evolução na área das cooperativas de crédito.

No caso dos correspondentes bancários, estendeu-se a possibilidade de
contratação de correspondente a todas as instituições financeiras e às demais
instituições autorizadas, o que beneficiou a população de todos os municípios
brasileiros que têm acesso aos serviços bancários, sendo atendida por pelo
menos um correspondente bancário.

As sociedades de crédito ao microempreendedor foram criadas em 2001
para conceder financiamentos a pessoas físicas, com vista a viabilizar
empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de pequeno
porte, bem como a pessoas jurídicas classificadas como microempresas. Elas
foram aperfeiçoadas para permitir a possibilidade, mediante autorização do
Banco Central, de o controle societário ser exercido pelas Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) especializadas em operações de
microcrédito. Outro avanço permitiu a realização de operações por conta
própria ou em nome de instituição legalmente autorizada a conceder
empréstimos ao público, mediante contrato de prestação de serviços.

A regulamentação sobre o cooperativismo de crédito tem evoluído com
a incorporação de regras operacionais similares às empregadas nas demais
instituições do Sistema Financeiro Nacional, permitindo a abertura de
possibilidades operacionais às cooperativas de crédito, especialmente quanto
às operações ativas, passivas e de prestação de serviços, e às condições de
formação dos quadros de associados. Também estão em andamento estudos
para a definição do melhor formato para um fundo garantidor de crédito para
o segmento.

A bancarização das comunidades por meio dos telecentros possibilita:

– Maior conforto e menor necessidade de deslocamento para a
realização de transações bancárias.

– Maior circulação do dinheiro nas localidades de origem, estimulando
o desenvolvimento do comércio local, na medida em que os clientes
do banco deixam de ir à cidade em que existe uma agência bancária
e realizar compras na cidade, pois muitas vezes as pessoas aproveitam
a viagem para fazer compras.

O E-banking também é muito utilizado nos telecentros, na medida em
que esse serviço integra funcionalidades bancárias, financeiras e serviços de
apoio à gestão. Esse serviço é disponibilizado em sítios de bancos por meio de
uma extranet ou de outras aplicações que utilizem a internet como plataforma.
Um exemplo de utilização da internet, o EDI (Electronic Data Interchange),
permite a troca eletrônica de informação segura de documentos (faturas,
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recibos, contratos, notas de encomenda etc.) entre computadores, podendo
utilizar a internet como plataforma ou utilizar redes proprietárias exclusivas
entre instituições.

4.3.8.5 Explorando outros recursos da internet

Com o advento das Tecnologias da Informação e das Comunicações
(TICs), a Educação a Distância (EAD) vem contribuindo fortemente para a
construção de uma modalidade de ensino capaz de promover a interação aluno–
professor, vencendo distâncias e tempo. Permite mudanças na dinâmica do
ensino e promove processos mais eficazes, que considerem os desequilíbrios
de formação dos indivíduos, estimulando o sujeito a ultrapassar um estado
inicial de conhecimento e se apropriar de novos saberes que lhe permitam
ganhos de qualidade profissional e as ferramentas disponíveis nas plataformas
de EAD estimulam ambientes virtuais de aprendizagem colaborativa. Nesse
sentido, são detalhados, a seguir, algumas ferramentas disponíveis nesses
ambientes:

4.3.8.5.1 Utilização de chat

É um bate-papo virtual e configura-se no gênero textual mais utilizado
nas interações pela internet, na medida que passa para o ambiente da web
um diálogo presencial. Configura-se como um tipo de interação mediada por
computador que permite a conversa entre duas ou mais pessoas em tempo
real.

Realizado de forma síncrona, obriga os usuários à conexão à internet ao
mesmo tempo e sua utilização em ambiente virtual de aprendizagem implica
em disciplina pelos alunos e na utilização de uma agenda com cronogramas
claros e com temas específicos para se evitar o desperdício de tempo em
conversas fora do foco.

Tanto nas aulas presenciais quanto em aulas chat (aulas virtuais), as trocas
entre professor e alunos não são individuais, mas envolvem o resto do grupo
como ouvinte, em que o objetivo central da aula é a construção do
conhecimento. As interações individuais são raras e pontuais, restringindo-se
a assuntos que estão fora do tema tratado na aula.

As aulas baseadas em chat são mais democráticas do que as presenciais,
e exigem um moderador hábil que conduza as participações democraticamente,
sem comprometer a qualidade do ensino e a apropriação do conhecimento
pelos indivíduos e pelo grupo.
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4.3.8.5.2 Utilização de e-mail

O e-mail é capaz de otimizar a produção de conhecimento, embora seja
assíncrono e desobrigue o trabalho em tempo real, aproxima professores e
alunos distantes fisicamente, na medida em que possibilita refazer a
textualização e o envio, a vários alunos, de um mesmo texto para discussão.
Além disso, permite o arquivamento das mensagens recebidas, possibilitando
manter um histórico dos assuntos discutidos e a evolução do tema tratado.

A utilização de e-mail no modelo adotado permite um tratamento
multimodal, a baixo custo, na medida em que integra imagens, sons, texto e
movimentos, estimulando vários sentidos dos alunos dos laboratórios de
informática e aproximando-os do uso das tecnologias de forma integrada e
interativa, qualificando o processo de ensino–aprendizagem.

4.3.8.5.3 Utilização de fórum

O fórum agiliza e facilita a troca de mensagens, de forma assíncrona,
desobrigando a presença e o estudo em tempo real. Potencializa a construção
de comunidades virtuais de práticas para um objetivo comum e as mensagens
ficam armazenadas permitindo localização fácil, a qualquer momento e por
todos os alunos.

A estrutura organizacional do fórum afeta diretamente o seu uso
produtivo pelos alunos e a disposição das mensagens devem ser por tópicos
nomeados por assunto, em que os alunos respondem aos tópicos postando
suas contribuições sobre cada ponto específico, permitindo fácil identificação
das respostas colocadas no fórum e um melhor entendimento de toda a
discussão em que os alunos constroem o conhecimento a partir de interações
sociais.

4.3.8.5.4 Utilização de videoconferência

A adoção de videoconferência nos laboratórios de informática permite
que grupos distantes, situados em dois ou mais lugares geograficamente
diferentes, comuniquem-se mediante sinais de áudio e vídeo, recriando as
condições de um encontro entre pessoas. Implica na utilização de recursos
como computador (internet e programas de apresentação), o videocassete e
a câmera de documentos, em que:

– O uso do computador e da internet conta com recursos interligados à
rede internet, permitindo que o professor possa incluir durante a aula
a apresentação de páginas da rede, software, jogos, demonstrações,
arquivos etc.
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– O videocassete conta com recursos que podem ser utilizados para a
exibição de vídeos complementares da aula ou para gravar as aulas.

– A câmera de documentos conta com recursos que permitem a
apresentação de objetos tridimensionais, em tamanho natural, com
o recurso do zoom in (aproximação) ou zoom out (distanciamento).
Fotografias, gráficos, páginas impressas em geral, podem ser
apresentadas com grande detalhamento e em cores. Da mesma
maneira, é possível mostrar slides ou telas impressas em papel de
programas, como PowerPoint, em cópias feitas no modo
“Apresentação”. A câmera de documentos também pode ser utilizada
como quadro-negro (com o uso de folhas de papel em branco), em
que o professor pode fazer anotações.

– A apresentação no computador conta com recursos didáticos muito
eficazes na videoconferência, na medida em que permite sua
utilização para elaborar apresentação de slides ou telas para
enriquecimento das aulas. Slides preparados em programas como o
PowerPoint ou CorelDraw podem ser apresentados por meio de um
computador ligado diretamente no sistema de videoconferência, sem
a necessidade de imprimir ou de copiar em papel.

A utilização da internet para formação e capacitação dos empresários
encontra nas plataformas de Educação a Distância um conjunto de estratégias
de aprendizagem acionadas por meio do uso orientado dos conteúdos
trabalhados pelos alunos, a partir de um ambiente virtual de aprendizagem
necessário para as atividades de interação, de pesquisa de conteúdos
complementares, de leitura de artigos, de tutoria e monitoria, bem como os
critérios de avaliação adotados, e podem ser percebidos na figura a seguir.
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4.3.8.6 Dicas para resolver problemas do cotidiano

Os telecentros inseridos nas comunidades conhecem os problemas do
cotidiano que interferem diretamente nos resultados e no comportamento dos
usuários desse espaço. Entretanto, uma política de uso dos telecentros e a
oferta de conteúdos específicos que ofereçam soluções aos problemas
enfrentados devem ser fornecidos à comunidade, bem como o fortalecimento
de parcerias com entidades públicas, com a iniciativa privada ou com o terceiro
setor, que atuem nesses temas. Dessa forma, os problemas poderão ser
combatidos nos telecentros a partir de ações que envolvam o uso de ferramentas
de TIC. A saber:

a)  Alfabetização: realizar a combinação de projetos de alfabetização
com atividades de alfabetização digital.

b) Terceira-idade: incentivar indivíduos da terceira idade a utilizar os
telecentros, a fim de criar a cultura de utilização dos serviços.

c) Dependentes químicos e de álcool: criação de portais em que hospitais,
delegacias, creches, escolas e outras entidades compartilhem a
experiência digital.

d) Combate à violência e a delinqüência: elaborar um diagnóstico das
comunidades para identificar os pontos fortes e fracos, facilitando a
articulação dos atores sociais para a implementação de programas e
projetos que abordem o tema.

A conscientização e a participação da comunidade, promovendo uma
visão crítica e construtiva sobre valores pessoais – “afetivos, culturais e
profissionais”, permitirão o reconhecimento de direito ao cidadão.
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5. EXPANDINDO OS TELECENTROS

Existem centenas de Telecentros de Informação e Negócios no País,
inseridos no âmbito do Projeto TIN, que dão forma a uma poderosa rede de
promoção do desenvolvimento local, de estímulo à criação de novos
empreendimentos, de promoção da inclusão digital de micros e pequenos
empresários, de apoio à competitividade, de facilitação do funcionamento de
micro e pequenas empresas. Além dessa rede física, todos os TIN do País estão
ligados a uma rede virtual de conhecimento que pode ser acessada por meio
do Portal dos Telecentros, em que estão disponibilizados conteúdos de interesse
para os micro e pequenos empresários, comunidades virtuais, ferramentas de
busca e informações para microempresas etc.

O seu telecentro está, então, inserido em uma rede de telecentros, rede
essa que tem duas dimensões: uma física e outra virtual.

A rede física de Telecentros de Informação e Negócios é constituída por
todas as instalações de Telecentros de Informação e Negócios existentes no
País. São as salas, as pessoas, os computadores, as mesas, cadeiras, enfim,
tudo o que é usado para se instalar um telecentro e permitir que ele funcione.

A rede virtual de Telecentros de Informação e Negócios é constituída
por todos os Telecentros de Informação e Negócios do País que se beneficiam
dos dispositivos de acesso à internet, que estão integrados e se comunicam
por meio da rede mundial de computadores, que desenvolvem trabalho
cooperativo, interações, troca de experiências.

Pois é... enquanto todos os telecentros fazem parte da rede real, nem
todos fazem parte da rede virtual de telecentros. Para tanto, o telecentro tem
que dispor de uma página na internet por meio da qual outros telecentros
podem se conectar, interagir, compartilhar, colaborar. Em outras palavras, o
telecentro tem de estar inserto no espaço virtual, no ciberespaço.

Figura 2. Representação da rede TIN.
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Por força das circunstâncias, a Rede de Telecentros de Informação e
Negócios constitui também uma comunidade. Aliás, vários tipos de comunidade
podem ser aplicados ao caso da Rede TIN, evidenciando diferentes facetas e
modos de funcionamento, sempre sem perder de vista seu papel na promoção
do desenvolvimento local, na geração de emprego e renda e na inclusão digital
do empreendedor, do micro e pequeno empresário.

5.1 A Rede TIN como uma comunidade de prática

Uma comunidade de prática é um grupo de pessoas ou entidades, no
nosso caso de telecentros, que partilham o mesmo objetivo, a mesma finalidade
ou o mesmo propósito, e passam a cooperar, a trabalhare juntos, ensinando
uns aos outros aquilo que deu certo e o que não deu certo. Regularmente, os
membros da comunidade se falam, trocam cartas e correio eletrônicos e se
encontram para aprenderem juntos a melhor funcionar. É assim que os gestores
de telecentros têm de atuar: trocando experiências, relatando as coisas que
estão dando certo e que não deram, também. O importante é a troca de
informações e o aprendizado coletivo, isto é, de todos. Dessa forma, fica fácil
descobrir rapidinho quais são as melhores práticas, ou seja, como um telecentro
deve funcionar para ser um sucesso. Lembre-se de que há muito o que aprender,
por exemplo:

Como descobrir o que seus usuários querem?

Qual o melhor jeito de ensinar o uso do computador e da internet para
as pessoas de mais idade? E para aqueles que não têm muito tempo para ir ao
telecentro?

Como fazer para que o telecentro seja conhecido e usado por todo
mundo?

Como definir os horários de curso e de uso livre dos computadores de
forma que todo mundo fique satisfeito e ninguém seja prejudicado?

Algumas dicas e orientações você até acha neste Manual e em outras
publicações que falam de telecentro, mas só a prática de cada um vai mostrar
o melhor caminho. E para que todos aprendam mais rápido, aquele que descobrir
primeiro tem de contar para os outros gestores. Isso sim é uma comunidade de
prática e de aprendizagem.

5.2 A Rede TIN como uma comunidade virtual

Você deve estar imaginando que, em vez de dar uma solução, este Manual
criou foi um problema, não é mesmo? Como trocar informações, aprender
junto e discutir o que dá certo e o que dá errado, se cada telecentro está num
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lugar diferente e espalhado pelo Brasil todo? Isso sim que é problemão. É aí
que entram a internet e as ferramentas de comunidades virtuais. Assim como
o telecentro ajuda os empresários a conhecerem parceiros e novos
consumidores pela internet, os gestores de telecentro também vão se relacionar
usando o correio eletrônico, os chats, os fóruns eletrônicos de discussão e até
o telefone, só que não pagam nada por isso (telefone pela internet, VoIP).

Quando você faz os treinamentos oferecidos pelo MDIC, você conhece
todas essas ferramentas e vê como elas são úteis para as pessoas se
conhecerem, debaterem e opinarem sobre determinados temas, enviarem e
receberem arquivos, e até trocarem experiências. Portanto, essas ferramentas
ajudam as pessoas a formarem uma comunidade pela internet: a comunidade
virtual. Uma outra diferença de uma comunidade virtual é que ela normalmente
é específica para tratar de determinados temas ou assuntos de interesse
comum. Por exemplo, se você criar ou se juntar a um chat sobre atendimento
de usuários portadores de necessidades especiais, as mensagens trocadas
nesse chat só tratarão desse tema. Caso um dos membros da comunidade
comece a abordar outros assuntos, o moderador do chat e até mesmo os
próprios membros daquela comunidade irão lembrar a esse integrante da
comunidade que aquele assunto não é de interesse de todos e, portanto, não
deverá ser discutido ali. A comunidade virtual é formada em torno de interesses
comuns e seus integrantes se comunicam estruturadamente por intermédio
de meios eletrônicos, principalmente a internet.

O surgimento de comunidades virtuais é um fenômeno relativamente
recente e se deve à internet, pois, sendo um meio de comunicação ágil, flexível
e de baixo custo, permite sua adoção em larga escala pelas organizações e
pessoas. Como dito anteriormente, o projeto TIN utiliza como metodologia de
trabalho para a capacitação nos Telecentros de Informação e Negócios as
comunidades virtuais ou comunidades de prática.

A Comunidade Virtual dos Telecentros compreende um espaço de
interação na web, propício ao aprendizado de profissionais e empreendedores,
objetivando gerar conhecimentos e oportunidades de negócios por meio da
socialização da informação. Essa ferramenta possibilita o relacionamento
colaborativo de grupos de indivíduos (no mundo digital), com um propósito
bem definido que desejam discutir problemas, partilhar idéias, sugestões,
experiências, programas, projetos e ações. Caso ainda não seja membro ou já
esqueceu a sua senha, entre em contato direto com os administradores da
comunidade no Portal dos Telecentros de Informação e Negócios.

(http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/inicial/index.php).
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5.3 A Rede TIN como uma comunidade de empreendedorismo

Certamente você já deve ter percebido que o mundo dos negócios mudou
muito nos últimos anos. Empresas pequenas que antigamente só podiam
comprar ou vender na própria cidade em que estavam instaladas, hoje chegam
até a exportar. Outras tiveram de se unir para não serem engolidas pelas
grandes, como é o caso das pequenas farmácias. Isso tudo é o resultado de
uma nova forma de fazer negócios: o trabalho em rede. Assim como a internet
está sendo usada para aproximar as pessoas, ela está ajudando as pequenas
empresas a enfrentar as grandes. O conceito de comunidade de
empreendedorismo está relacionado com a união de atores e de empresas
para iniciar, operar e gerir novos empreendimentos e negócios. Sendo o
telecentro, por excelência, um espaço de prática do empreendedorismo e de
realização de negócios, cabe a você, gestor, incentivar e até orientar as micros
e pequenas empresas usuárias do telecentro a também trabalharem em rede.
E isso não tão difícil assim. Vejamos!

Primeiramente, divulgue e ensine aos empresários, empreendedores e
profissionais de sua região o que é trabalhar em rede, quais os benefícios que
eles terão, como farão mais negócios e quanta economia eles terão usando a
internet. Faça isso dando cursos, palestras e promovendo oficinas (teoria com
a prática). Depois, ajude-os a criar e a publicar uma página eletrônica (home
page) da empresa na internet. Isso fará com que o negócio fique conhecido e
seja encontrado por aqueles que navegam na internet, potenciais consumidores
ou parceiros de negócios. A página eletrônica funciona como cartão eletrônico
de visitas, anúncio de classificados, catálogo da empresa e, ainda, como
registro das antigas Páginas Amarelas. Tudo isso ao mesmo tempo. É uma boa
divulgação. Mas não pare por aí, ajude-o também a navegar pela internet
usando os principais sítios de busca (ex. Google, Yahoo, Garimpar etc.). Dessa
forma, aquele empresário poderá, por si só, buscar novos fornecedores, novos
sócios, novos representantes de venda, enfim, parceiros e consumidores dos
seus produtos e serviços. E esses parceiros poderão estar em qualquer lugar
em que a internet chegue.

Figura 3. A cooperação.
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Quantos conceitos para se construir a noção de Rede TIN: rede física,
rede virtual, comunidade de prática, comunidade de aprendizagem,
comunidade virtual e comunidade de empreendedorismo.

Você entendeu todos esses conceitos? Se não, retome-os e tenha certeza
de tê-los compreendido antes de avançar!

Para você ter uma idéia mais precisa ainda a respeito da noção de Rede
de Telecentros de Informação e Negócios, vejamos alguns exemplos da atuação
de alguns telecentros espalhados pelo País.

O Telecentro de Informações e Negócios de Birigui (SP) está em plena
atividade e tem como foco o setor de calçados. Ele é resultado de uma parceria
entre o Sindicato da Indústria Calçadista, a Prefeitura Municipal de Birigui e
três instituições de ensino: Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui,
Faculdades Católicas Salesianas e Centro Universitário Toledo, essas duas
últimas de Araçatuba.

O Telecentro de Informações e Negócios da Zona Norte da cidade de
Natal (RN) é de responsabilidade do Sebrae-RN, que, por meio de parcerias,
subsidia as capacitações e processos de inclusão digital – fazendo interface
com o MDIC e CDI. Os serviços de impressão, fax e navegação (custeados
pelo Sebrae) são pagos pelos usuários. O TIN também conta com recursos da
prefeitura de Natal, que ali implantou o Projeto Canteiros, de inclusão digital,
que acolhe os meninos de rua – flanelinhas – que trabalham na região.
A prefeitura paga R$ 120,00 por aluno, além de custear instrutor e uma bolsa
de R$ 180,00 para cada estudante.

O Telecentro de Informação e Negócios de Ribeirão Bonito (SP) faz parte
do Projeto Ribeirão Digital, que tem como objetivo promover a inclusão digital
e social da população. Em funcionamento desde janeiro de 2006, o telecentro
funciona no Shopping Central de Ribeirão, com acesso gratuito aos munícipes.

O Telecentro de Informação e Negócios de Balneário Camboriú (SC) tem
como foco a oferta de capacitação para empreendedores de qualquer setor
da economia. Os cursos oferecidos têm a finalidade de proporcionar aos
empresários, futuros empreendedores e demais associados da instituição,
informações sobre a utilização de um TIN. Nessa perspectiva, o perfil do gestor
do telecentro confunde-se com o perfil empreendedor e pode ser delimitado
pelos mesmos verbos: inovar, liderar, investigar, organizar, arriscar.

Enfim, a Rede TIN é baseada também no estabelecimento de parcerias
estratégicas que nutrem o projeto, consolidam-no e perpetuam seus propósitos.
Assim sendo, e de forma global, podemos pensar em mais dois níveis de
interação que definem a Rede TIN. O nível interno, composto pelos
Telecentros de Informação e Negócios de todo o País e o nível externo, composto
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por uma cadeia de relações estratégicas com parceiros, usuários, provedores
de serviços e de conteúdos, patrocinadores, apoiadores, mantenedores,
gestores, supervisores, coordenadores etc. É o que evidencia a figura 4 a seguir:

Figura 4. A Rede TIN em seus dois níveis: interno e externo.

É da inter-relação entre esses dois níveis de interação da rede que o
projeto TIN avança e cumpre seu papel social de promoção do desenvolvimento
local, de estímulo à criação de novos empreendimentos, de promoção da
inclusão digital de micro e pequenos empresários, de apoio à competitividade
e de facilitação do funcionamento de micro e pequenas empresas.
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Anexo 1 – Plano de Negócios

1. Dados da entidade proponente

2. Apresentação

3. Estudo da viabilidade técnica da proposta

3.1. Perfil econômico da localidade do proponente

3.1.1 Histórico

O município de Ivaiporã conta hoje com 32.645 habitantes, a maioria de
classe baixa, que jamais conseguiria, por si própria, entrar no mundo globalizado
e no cenário do século XXI. Essa se desenvolve no contexto de uma revolução
tecnológica que possibilita movimentos de circulação de informações com
velocidade e intensidade jamais  prevista na história. As transformações
econômicas, políticas e sociais mostram um delineamento de uma nova era.
A era do conhecimento, em que a distribuição do conhecimento é fundamental
para a distribuição justa de renda. Ivaiporã é um dos municípios do Estado do
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Paraná no qual se verifica a maior concentração de renda, cerca de 57% da
renda está concentrada em cinco famílias. Ivaiporã se caracteriza, na região,
pela sua alta taxa de desemprego, que, segundo a Secretaria de Trabalho do
Estado do Paraná, estima-se em 23% da População Economicamente Ativa
(PEA). A taxa de crescimento populacional tem demonstrado um índice anual
de crescimento de –0,74%, com projeção de queda para os próximos anos,
em razão dos êxodos rural e urbano constantes, o que ocorre desde a década
de 1970. Os principais destinos têm sido Curitiba, Londrina e Joinvile – SC.
Seus aspectos econômicos são:

3.1.2 Participação no PIB municipal:
Agropecuária: 20,59%. Indústria: 6,34%. Serviços: 73,07% Produto

Interno Bruto (PIB): US$ 54.137.757,30. PIB per capita: US$ 1.239,99. População
Econômica Ativa (PEA): 22.790 hab.

3.1.3 Principais produtos agrosilvopastoris:
Bovino.

Milho – safra normal.

Feijão.

3.1.4 Indústria dominante:
Madeira.

Produtos alimentares.

3.1.5 Distribuição das atividades econômicas:

3.2. Identificação do perfil da entidade e interesse dos associados.

3.2.1 Secretária de Indústria e Comércio:Ramo de atividade:
atendimento ao micro e pequeno empresário.
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3.2.2 Tempo de existência:A Secretaria de Indústria e Comércio
existe há doze anos no município de Ivaiporã.

3.2.3 Infra-estrutura:Prédio de 650 m2 com : dois salões para
reuniões e  sete salas.

3.2.4 Ações que executa
- Banco Social para o micro e pequeno empresário.
- Cursos de capacitação ao microempresário.
- Cadastro de vagas para emprego.
- Atendimento técnico ao pequeno e médio empreendedor.
- Cooperativa de artesanato.
- Organizações de grupos setoriais.

3.3. Justificativa para implantação do Telecentro para Apoio à Inclusão
Digital, Social, Capacitação e Empreendedorismo:

A grande dificuldade do pequeno empreendedor é o difícil acesso à de
internet, a dificuldade em buscar cursos de capacitação para novos
empreendimentos. O pequeno empreendedor não tem acesso a nenhum tipo
de serviços no município e a dificuldade para ter os benefícios dos associados
torna seu pequeno empreendimento, muitas vezes, sem competitividade, pela
falta de assistência e acesso a informações e à capacitação gerencial.

3.3.1 Metas:

- Acesso do pequeno empreendedor à rede de internet.
- Curso de capacitação empresarial.
- Acesso a informações de negócios empresariais.
- Criação de cultura de busca contínua de capacitação empresarial.

3.4. Parcerias estabelecidas para implantação do telecentro:
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3.5. Benefícios esperados para a comunidade:

A cidade de Ivaiporã hoje não disponibiliza à população acesso à internet,
principalmente aos pequenos empreendedores, mas também aos artesãos, à
indústria de fundo de quintal, aos vendedores ambulantes e autônomos.

3.5.1 Benefícios diretos:
- Local de acesso de baixo custo a internet.
- Local de treinamentos a pequenos empreendedores.
- Fácil acesso a novos mercados por meio da internet.

3.6. Atuação e trabalhos realizados em prol de seu universo de
representados e para a comunidade local.

A secretária de industria é comercio  do município de Ivaiporã tem como
objetivo estimular a criação e fomentar novos empreendimentos para geração
de renda. O secretário de Indústria e Comércio é escolhido por um colegiado
de empresários,  tendo como base a atuação técnica no processo de
desenvolvimento com ações de curto, médio e longo prazos. A localização da
secretária está diretamente ligada a esse colegiado, que também é formada
por vários órgãos que compõem sua estrutura. Sendo o seu foco de atuação o
micro e pequeno empreendedor, suas ações são voltadas principalmente para
as seguintes características:

- Fomento ao microcrédito.
- Apoio à formação de associações e de cooperativas de trabalho.
- Capacitação para novos empreendedores.
- Atendimento á pequena empresa para escolha de novos funcionários.

3.7. Interação com o Fórum Permanente da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte:

Dentro das parcerias montadas para colocar o projeto de telecentro de
desenvolvimento, a parceria com Associação Comercial nos qualifica no
alinhamento das políticas do Fórum Permanente da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte instituído pela Lei nº. 9.841, de 5 de outubro de 1999,
regulamentado pelo Decreto nº. 3.474, de 19 de maio de 2000, por meio da
Confederação das Associações Comerciais.

3.8. Estratégias de manutenção e demonstração de sustentabilidade
do telecentro

3.8.1 Público-alvo.
O público-alvo do projeto telecentro no município de Ivaiporã será os

micro e os pequenos empreendedores que não possuem acesso à internet e
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capacitação. O projeto terá como objetivo global atender a cerca de 80
pequenos profissionais que hoje não desfruta de uma organização que os
assessore e os apóie.

3.8.2 Produtos e serviços a serem ofertados:
- Acesso à Internet.
- Cursos de capacitação empresarial.
- Cursos de capacitação de informática empresarial.

3.8.3 Planilha de Receitas

3.8.4 Planilha de Despesas

3.9 Demonstração da capacidade de montagem e efetivo usado
telecentro

3.9.1 Infra-estrutura disponível
- Espaço físico: 80 m2.
- Dois banheiros: feminino e masculino.
- Uma sala para computadores.
- Uma sala para reuniões e cursos.
- Uma linha de telefone.
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- Acesso à Internet.
- Cozinha.
- Localização: Avenida Souza Naves nº  500, Centro, Ivaiporã PR.

3.9.2 Recursos físicos e financeiros:
- Físico: local com salas, linha de telefone, atendentes.
- Financeiro: o empreendimento funcionara por meio de mensalidades

que serão cobradas do usuário, dos cursos que serão colocados à
disposição e da cobrança ao acesso á internet, para comunidade.

3.9.3 Equipe prevista para trabalhar no telecentro
- Gerência: Gilberto Bonfim, Economista
- Coordenação Capacitação: Sergio Ribeiro da Silva, Administração;

Emilia
Kuroda, Matemática; Adriane Rosa Pachulski, Administração

- Assistente: Rosimeire de Fátima Ronque
- Assistente Comercial: Rosana Aparecida Pagé
- Telefonista: Maria Aparecida da Silva
- Zeladora: Geralda Borges de Carvalho

Ivaiporã, 1º de agosto de 2005

Prefeito Municipal de Ivaiporã
Célio Pereira
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Anexo 2

Lista de cursos oferecidos pelos parceiros da Rede Telecentros de Informação
e Negócios – Sebrae e Banco do Brasil

Cursos do Sebrae

Nível Básico

1. Buscando recursos financeiros.
2. Aprender a empreender.

1. O empreendedor.
2. O mercado, o mapa da mina.
3. A empresa e o mercado.
4. Os números da empresa.
5. O ponto de equilíbrio.
6. O resultado da empresa.
7. O resultado com vários produtos.
8. Capital de giro e o fluxo de caixa.
9. Problemas e as soluções.
10. O plano da empresa.
3. Escolha de um sócio.
4. Despertando para o associativismo.
5. Juntos somos fortes.

Nível Intermediário

1. Análise e planejamento financeiro.
2. Contabilidade na prática.
3. Controle financeiro.
4. Formação de preços.
5. Capacitação rural.
6. D-Olho na qualidade.
7. Gestão da qualidade: as pessoas.
8. Gestão da qualidade: auditorias internas.
9. Gestão da qualidade: os princípios.
10. Gestão da qualidade: os processos.
11.Iniciando um pequeno grande negócio.
12. Iniciando um pequeno grande negócio agroindustrial.
13. Planejamento estratégico.
14. Programa de qualidade total rural.
15. Líder cidadão.
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16. Liderar.
17. Saber empreender.
18. Técnicas para negociações.
19. Análise de mercado.
20. Atendimento ao cliente
21. Como vender mais e melhor 1.
22. Como vender mais e melhor: As melhores ferramentas para aumentar suas

vendas.
23. Praticando o associativismo.
24. Técnicas de vendas.
25. Análise e planejamento financeiro.
26. Aprender a empreender.
27. Como vender mais e melhor: as melhores ferramentas para aumentar suas

vendas.
28. Eficiência energética para micro peq. e médias empresas.
29. Gestão e técnicas de produção.
30. Logística
31. Desenvolvimento de equipes.
32. Gestão de pessoas.

Cursos Avançados

1. Como vender mais e melhor 3.
2. Gestão da qualidade: os requisitos da ISO 9001.
3. EMPRETEC.
4. Programa Sebrae de excelência em liderança.

Cursos do Banco do Brasil

1. Curso direitos do consumidor.
2. Treinamentos em negócios internacionais.
3. Navegação web.
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Colaboradores para a estruturação da Rede TIN

Adalberto José Leist
Adelino Felizanti
Ademir José Fenicio
Adilcéia Maria Betônico
Admilson Bispo dos Santos
Afrânio Carvalho Aguiar
Agnaldo Diniz Filho
Alba Campos Dias
Alberto Fernandes de Souza Neto
Alessandro Bezerra Trindade
Alessandro Dinelli
Alexandre Mathias Pedro
Alexandre Toledo Leite
Alice Rosas Maciel
Álvaro Augusto Ribeiro Costa
Ana Bacelar de Araujo
Ana Beatriz Correia da Nóbrega
Ana Carina Gomes de Andrade      
Ana Cláudia Galo
Ana Maria Amorim
Ana Regina de Holanda Cavalcante
Ana Sofia Brito Peixoto
Anaíza Caminha Gaspar
André Luis Silveira Martins
André Marcos Favero
Andréa Holanda
Andrea Lemos Brito
Andréa Petti
Andrea Valença
Andrés Von Simson
Ângela Leal
Angelita Minélio da Silva
Aniceto Luis Muller
Anthony Ingham
Antônio Ayalla Gitirana Filho
Antônio Carlos Biffi
Antônio Carlos Carapeba
Antônio Carlos Fernandes Nunes
Antônio de Paula Braquehais
Antônio Ermirio de Moraes
Antônio Everton Chaves Júnior
Antônio Fábio Ribeiro
Antônio Gadelha Simas Neto

Antônio Gonçalves
Antônio José de Moraes Souza Filho
Antônio M. Shiro Hachisuca
Antonio Marcos Feliciano                   
Antonio Marcos Massao Hachisuca
Antônio Sérgio Martins Mello
Antônio Tadeu Nardocci
Ariane Durce Maciel Silva               
Ariosto Holanda
Armando Abilio Vieira
Armando Monteiro Filho
Armando Monteiro Neto
Arnaldo César da Silva Costa
Augusto Heleno Ribeiro Pereira
Auxiliadora Tupinambá
Belmira Inácio de Faria Guimarães
Bertrando Molinari
Bianca Juliano Fonseca Viapiana
Bismarck Tabosa Mendonça
Bruna Tonani Pereira
Bruno Alves Pereira
Bruno Cezar Araújo
Bruno Gabriel Santana Santos
Camone Cristiane Canghelini
Cândida Maria Cervieri
Cândido Dall’ Agnol
Carla Beira
Carla Fernandes
Carlos Abdalla
Carlos Adriano da Silva
Carlos Alberto Alves de Oliveira
Carlos Alberto Py Borba
Carlos Alberto Schneider
Carlos Alberto Wanderley
Carlos Alberto Zonta
Carlos Antônio Boaventura
Carlos Aquiles de Araujo Siqueira
Carlos Cavalcante
Carlos Chanduvi
Carlos Eduardo U. Fagundes
Carlos Fenley Dourado Botelho
Carlos Henrique Moreira
Carlos Manuel Pedroso Neves Cristo
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Carlos Sérgio Asinelli
Carlos Veloso de Melo Junior
Carmem Eleonora Soares
Carmem Sousa Melo Ramos Chaves
Carmem Veloso Boaventura
Carmen Moreira de Castro Neves
Carolina Valente
Cecília Leite
Cecília Nogueira
Celso Estrella
César Alexandre Marinho dos Santos
Cesar Rech
Chen Chien Chung
Cíntia de Moraes
Clarice Coppetti
Claudia Marcia de Souza Geraldo
Cláudio Câmara Montenegro
Cláudio Carvalho Machado
Cláudio Marinho
Clemilson Frazão
Cléo Oliveira
Clovis Luiz Zimmermann
Cristiane Cantuária Rincon
Cristiane Oliveira
Cristiano Osório
Cristina Gonçalvez
Cristina Mello
Dael Profeta dos Reis
Danielle do Vale Reis do Amaral
Davi Brascher
Davilene Ramos Chaves
Deivi Lopes Kuhn
Delermando de Mesquita Junior
Demerval Bruzzi
Demian Fiocca
Deniso Medeiros de Azevedo
Déo Fernandes Cordeiro
Deodete Packer
Derlópidas G. N. Neto
Diana Dias
Dinair Moura Barros
Diones Flores dos Santos
Divina Aparecida da Silva
Djalma Petit
Djalma Valois Filho
Domingos Bulus
Doris Burlamaqui

Douglas André Muller
Edgar Piccino
Edgar Silva Garbade
Edmar Moreira
Ednalva Fernandes C.de Morais
Edson Lupatini
Eduardo Amorim
Eduardo Jardim
Eduardo Orozco Silva
Eduardo Paulo de Moraes Sarmento
Eleonora Jorge Ricardo
Elisa de Ananias Fraga
Emerson Casali
Emir José Suaiden
Ênio Duarte Pinto
Eny Marcelino Nunes
Ercílio Santinoni
Eric Robert Gillis
Éricka Camargos
Erlei Guimarães
Erney Felicio Plessmann Camargo
Euler Rodrigues de Souza
Eunice Lima
Fábio Cidrin
Fábio Colletti
Fábio Silva
Felipe Rizzo
Félix Antônio Lins Fialho
Fernando de Magalhães Furlan
Fernando Dolabela
Fernando Figueiredo
Fernando Portella Rosa
Fernando Xavier Ferreira
Filipe Moura
Firmin Antonio
Flávia Rocha
Flávia Skrobot Barbosa Grosso
Flávio Elizalde
Flávio Ludgero
Flávio Steimacher
Florentino Chacon
Francisca Maria de Oliveira Souza
Francisco Antônio Souza Papaléo
Francisco Beu
Francisco Carlos da C. Ramaldes
Francisco Moreira da Cruz Filho
Francisco Pacheco Mendez
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Franklin L. Feder
Generosa Maria de Souza
Gentil Lucena
Geraldo Carbone
Gero Hermann
Gilberto Lacerda
Gilberto Lopes do Carmo Siqueira
Gilney Amorim Viana
Gilvan Dantas
Gina Gulinelli Paladino
Giorgio Della Seta
Gislaine Rossetti
Grazielle Abreu Ferreira
Gustavo Aishemberg
Hans Pruim
Helena Rego
Helga Herrman
Hélia de Souza Chaves Ramos
Heliana Kátia Tavares Campos
Hélio Barros
Hélio Graça
Hélio Kuramoto
Hellen de Sousa e Silva
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Heraldo Castro
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Ieda Maria Passos da Silva
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Ivo Manoel da Silva
Izabel Cristina Araújo Cunha
Izair Devonir San Martin
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Jorge Matoso
Jorge Samek
José Adão Haas
José Adolfo da Conceição
José Alberto da Costa Machado
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