
BRAZILIAN INTERNET FORUM AND BRAZILIAN PRE-IGF

GENERAL INFORMATION

Name of the initiative: Brazilian Internet Forum and Brazilian pre-IGF
Date: 2015, from July 15th to 17th
Venue: Fiesta Convention Center, Av. Antonio Carlos Magalhães, 741, Itaigara, Salvador, Bahia,
Brasil. CEP: 41825-000.

The website <http://forumdainternet.cgi.br/2015/en/library/> gathers all the reports since the first
edition of the Brazilian Internet Forum.



1. List of the main organizers (names, organizations, affiliations and stakeholder
groups)
The  Brazilian  Internet  Forum  is  supported,  promoted  and  organized  by  the  Brazilian  Internet
Steering Committee (CGI.br). CGI.br is comprised of members from the government, the corporate
sector, the third sector and the academic community, configuring the multistakeholder governance
model for the Internet in the country. The Committee is composed of 9 representatives from the
Federal Government, 4 representatives from the corporate sector, 4 representatives from the third
sector, 3 representatives from the scientific and technological community and 1 Internet expert. All
the  decisions  made  by  CGI.br  are  implemented  by  the  Brazilian  Network  Information  Center
(NIC.br), the executive arm of CGI.br.

2. Agenda of the meeting
FORUM AGENDA

15th

9h30
Opening session
Coordination: Hartmut Glaser (CGI.br Executive Secretary)

10h30
Opening Panel: Future of Internet Governance

Tracks:

Track 1 – Challenges on the digital divide
Track 2 – Internet Economy
Track 3 – Cybersecurity and Trust
Track 4 – Internet and Human Rights

12h30
Lunch

14h00
Theme tracks

Track 1 – CHALLENGES ON THE DIGITAL DIVIDE

Coordination: Percival Henriques (CGI.br Board Member)

Discussants

    Maria Helena Bonilla (Research Group on Education, Communication and Technology – UFBA)
    Bruno Magrani (Facebook)
    Karina Menezes (Raul Hacker Club)
    Jefferson DAvila de Oliveira (Digital Inclusion Secretary – Ministry of Communications)

Track 2 – INTERNET ECONOMY

Coordination: Nivaldo Cleto (CGI.br Board Member)

Discussants:



    Fabro Steibel (ITS-Rio)
    Paulo Kulikosvsky (Acessocard)
    Vicente Aguiar (Colivre – Salvador, BA)
    Marcos Souza (Intellectual Rights Director – Ministry of Culture)

Track 3 – CYBERSECURITY AND TRUST

Coordination: Lisandro Granville (CGI.br Board Member)

Discussants:

    Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (POLI/USP)
    Marco Carnut (Tempest Security Intelligence)
    Sílvio Rhatto (Saravá Collective)
    Coronel Ricardo Camelo (CDCiber – Cyber Defense Center – Brazilian Army)

Track 4 – INTERNET AND HUMAN RIGHTS

Coordination: Thiago Tavares (CGI.br Board Member)

Discussants:

    Rafael  de  Almeida  Evangelista  (Coordinator  of  the  Science  and  Culture  Communication  Masters  Program –
Unicamp)
    Marcel Leonardi (Google)
    Cláudio Machado (APAI-CRVS African Program for the Strengthening of the Civil Registry)
    Irina Karina Bacci (Ombudsman Office of Human Rights – Federal Government)

16h00
Coffee

16h30
Tracks continuation – debates:
Debate improvements agenda of each track

18h30
Tracks continuation – Ending
Last words of the panelists

19h00
End of the first day

16th

9h00
Panel: “Marco Civil” and Net Neutrality regulation

10h30
Panel: Spectrum Allocation – Challenges and Opportunities

11h00
Continuation of the Panel Marco Civil and Net Neutrality regulation

12h30



Lunch

AFTERNOON

CGI.br 20th anniversary conference series – Principles for Governance and use of the Internet

DIVERSITY principle

Cultural diversity must be respected and preserved and its expression must be stimulated, without the imposition of
beliefs, customs or values.

14h00
First Panel

Moderator: Marcelo Cerqueira (CGI.br Deputy Board Member)

Discussants:

    Enderson Araújo (Mídia Periférica)
    Pedro Caribé (Bahia 1798)
    Maria Izabel Nunes de Almeida (Terra Mirim Foundation)
    Flores de Dan (NGO)

16h30
Second Panel

Moderator: Hartmut Glaser (CGI.br Executive Secretary)

Discussants:

    Ivana Bentes (Secretary for Citizenship and Diversity – Ministry of Culture)
    Jorge Portugal (Culture Secretary of Bahia)
    Pe. Maurício da Silva Ferreira (Salvador's Catholic University)
    André Lemos (Bahia's Federal University)

19h00
Closing Cocktail

17th

Opening

9h00
Opening panel
Physical infrastructure for the sustainable development of the Internet in Brazil

10h30
Coffee-break

11h00
Second panel
Physical infrastructure for the sustainable development of the Internet in Brazil

Coordination: Percival Henriques (CGI.br Board Member)

Discussant: José Murilo Costa Carvalho Júnior (Digital Culture General Coordination – Ministry of Culture)



12h30
Lunch

14h00
Closing plenary: Tracks reports presentation
Coordination: Hartmut Glaser (CGI.br Executive Secretary)

16h00
Coffee-break

16h30
Closing session

SHORT COURSES

16/07
Introduction to IPv6

Do you know the new IP Protocol? What have changed so far regarding the previous protocol, the IPv4? In this short
course, we'll raise the main characteristics of the IPv6 protocol, dealing with its basic functions, addressing and the
current state of its implementation. For the practical activities it's necessary to bring a laptop.

Instructors:

    Rodrigo Regis dos Santos (CEPTRO.br)
    Tiago Jun Nakamura (CEPTRO.br)

16/07
Networks management

Do you have your network baseline? Can you quickly realize when there's  some sort of different behavior in your
services and applications? So as to rapidly solve any problem in your network it's necessary to know it. In this short
course, you will learn the main concepts of network management and some tools that will help you in this task.

Instructors:

    Rodrigo Regis dos Santos (CEPTRO.br)
    Tiago Jun Nakamura (CEPTRO.br)

17/07
Setting the IPv6 in the main network services

By any means will it be mandatory to relearn how to configure our applications after the implementation of IPv6? Will
we have to reconfigure everything? In this course, we will see which services already have support for IPv6 and how to
configure our web, proxy, DNS and other types of servers, so as they can operate with the new version of the Internet
Protocol. For the practical activities it's necessary to bring a laptop.

Instructors:

    Rodrigo Regis dos Santos (CEPTRO.br)
    Tiago Jun Nakamura (CEPTRO.br)

WORKSHOP

16/07



It's necessary to browse, but not to risk yourself! Tips for the safe use of the Internet.

The Internet comes with uncountable opportunities and possibilities of use. However, to enjoy all of them in a safe way,
it's important to take some precautions. This workshop will raise the risks involved in the use of the Internet and will
present tips and recommendations for its safe use.

Instructor:
Lucimara Desiderá (CERT.br)

* The published agenda for the 2015's edition is published at
<http://forumdainternet.cgi.br/2015/en/#programacao>.

3.  Total  number  of  the  participants  with  a  breakdown  for  each  stakeholder
group 
Total number of attendees: 585

Break down of attendance for each stakeholder group:
11,28% Private Sector
10,26% Not informed
11,45% Third Sector
52,99% Academic and technical community
14,02% Governmental Sector

4. A short narrative where you will state that your IGF meeting was an open
event,  inclusive  and  that  it  respected  the  multistakeholder  participation  (in
organizational  phase  and  final  meeting  phase)  in  accordance  with  the
established criteria of the global IGF

 Description of the organizing process
CGI.br is the organizer, with the support of its Advisory Team and the infrastructure made available
by NIC.br, the executive  arm of  CGI.br. Each edition  of  the Forum starts  with a  mobilization
commission,  discussed  and  approved  by  the  four  sectors  in  the  meetings  of  the  Board.  The
mobilization commission is comprised of at least four members,  each member from a sector of
representativity in the Board. This group, supported by the advisory team of CGI.br, outlines the
whole program of the Forum, choosing names,  deciding themes,  time schedule,  workshops and
other activities. Every year, the Forum is held in a different city/region of the country, so as to
amplify its presence around Brazil's  territory. The location of each year must be discussed and
approved by the four sectors in the meetings of the board.

 Description of how the multistakeholder model is maintained
The  multistakeholder  model  is  taken  into  account  in  all  the  organization  process,  starting,  as
mentioned, with the mobilization commission, which is comprised of a member of each CGI.br's
sector of representativeness. In the overall process, the choices made always consider parameters of
equal footing, related to sector of representativity, region of the country and gender. Therefore, all
the panels  and big tracks  of  discussions  are  formed aiming at  this  balance,  having,  at  least,  a
member of each sector per activity.



5. A dedicated webpage or website, with a contact person and a working email
address

Contact person: Hartmut Richard Glaser
E-mail: <assessoria@cgi.br>
Website: <http://forumdainternet.cgi.br>

It's possible to know the event in details through the full report in the next pages. This document is
available only in Portuguese language.
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1. INTRODUÇÃO MESA DE ABERTURA  
 
A Mesa de Abertura do V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF Brasileiro 2015 foi 
realizada no dia 15 de julho de 2015 no Fiesta Convention Center em Salvador (BA). 
 
O objetivo do encontro foi disseminar o mais amplamente possível, os princípios da 
governança e uso da Internet no Brasil, princípios que já foram elevados a dispositivo 
legal, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet (MCI). Este ano o 
Fórum da Internet foi dividido em quatro linhas temáticas: Desafios da Inclusão Digital; 
Economia da Internet; Cibersegurança e Confiança; e, Internet e Direitos Humanos. Além 
das trilhas, será realizada a Terceira Conferência do ciclo de 20 anos do CGI.br intitulada 
Princípios para Governança e Uso da Internet, que abordará o tema da Diversidade. 
 
Foi coordenada pelo Secretário Executivo do CGI.br, Hartmut Glaser e teve como 
convidados representando o Governo do estado da Bahia, Manoel Gomes de Mendonça 
Neto (Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação), o  representante da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Professor Doutor João Carlos Salles Pires da 
Silva, o conselheiro do CGI.br e representante do Ministério de Telecomunicações do 
Ministério e conselheiro do CGI.br, Maximiliano Martinhão e a representante da UFBA, 
Diretora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, a 
Professora Doutora Hildenise Ferreira Novo. 
 
A abertura dos trabalhos iniciou-se com um discurso do Secretário Executivo do Comitê 
Gestor da Internet (CGI.br) saudando a todos e a todas ao V Fórum da Internet no Brasil e 
Pré-IGF Brasileiro de 2015. Saudou também todos os espectadores e espectadoras que 
acompanhavam em transmissão online, convidando para que participem e debatam 
através de suas redes sociais, hiperlinkando-se através da hashtag #forumbr. 
 
Terminou seu discurso inicial desejando a todos que aproveitem os três dias de fórum 
para ajudar a construir pontes multissetoriais em favor de uma Internet inclusiva, livre e 
democrática para todas e para todos. Chamou todos os  convidados para compor a mesa 
e deu início a abertura. 
 
Assim, o presente relatório possui a seguinte parte: 
 

1) Exposições dos(as) convidados(as) da Mesa de Abertura 
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2. EXPOSIÇÕES DOS(AS) CONVIDADOS(AS) DA MESA DE 
ABERTURA 
 
A Mesa de Abertura teve a fala de quatro  autoridades públicas. 
 
Representando o Governo do estado da Bahia, Secretário Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Manoel Gomes de Mendonça Neto, apontou que a Internet das 
Coisas possibilitará conectividade de centenas de máquinas nas casas das brasileiras e 
dos brasileiros, mas também invasão da privacidade de hábitos e consumo, sendo preciso 
pensar sobre a segurança e proteção das usuárias e dos usuários de carros e aviões 
contra hackers, pois os sistemas estão cada vez mais complexos e dinâmicos. Salientou 
que mesmo sendo um desafio político a inclusão digital na Bahia, devido a infraestrutura 
de Internet ser territorialmente desigual, do ponto de vista institucional, existem algumas 
prioridades para a inclusão digital de todos os cidadãos e cidadãs. Assim, a prioridade  no 
estado da Bahia é para escolas, unidades de saúde e segurança públicas. 
 
O representante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Professor Doutor João 
Carlos Salles Pires da Silva, disse que a constituição do espaço público nos remete à 
Ágora Grega e que a Internet é como um espaço inclusivo que escapa a todos os 
controles, por isso, um desafio da constituição desse espaço público. Com isso, temos 
atualmente a necessidade de refletir sobre procedimentos de controle na Internet com o 
objetivo de evitar discriminações, assédios, invasões e autoritarismo. 
 
O conselheiro do CGI.br, Maximiliano Martinhão, representante do Ministério de 
Telecomunicações, apontou que a estrutura multistakeholder do CGI.br foi viabilizadora 
do princípio do futuro da rede discutido no NETmundial. Destacou a preocupação do 
CGI.br em descentralizar a discussão para fora do Eixo Rio-São Paulo, assim como a 
necessidade do acesso de todas e todos os brasileiros à Internet banda larga. Relembrou 
que desde a década de 1980, e com a privatização, o Brasil perdeu capacidade de 
operacionalizar e gerir satélites. Só voltou com a Embraer recentemente e comemorou o 
avanço no desafio de melhoria da infraestrutura com a reativação da Telebrás, 
enfatizando que o Brasil está retomando sua capacidade de gerar infraestrutura, que 
havia sido perdida desde a privatização das telecomunicações. Como exemplos dessa 
capacidade, a criação da rede da Telebrás, o novo satélite geoestacionário brasileiro e o 
novo cabo submarino Brasil-Europa. 
 
A diretora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, 
representante da UFBA, Professora Doutora Hildenise Ferreira Novo, abordou a 
temática da governança descentralizada da rede e sua multissetorialidade. Disse acreditar 
que as discussões tenham atualmente o cerne no desenvolvimento humano, inclusão 
social e digital e segurança na rede, sendo importante aprofundar-se sobre os novos 
papéis e valores da informação na rede, conhecendo o perfil das usuárias e dos usuários 
de Internet para intermediar a relação entre informação e o desenvolvimento de 
protagonismo social, por meio de abordagens multidimensionais para o desenvolvimento 
da inclusão na Internet e valorização da diversidade cultural do país. 
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A) Exposição Professor Doutor João Carlos Salles Pires da Silva 
 
O professor doutor João Carlos Salles Pires da Silva, reitor da UFBA, iniciou sua fala 
dizendo que foi uma satisfação estar no Fórum e pediu desculpas por precisar se retirar 
do evento mais cedo por conta de outros compromissos ainda naquele dia. Apontou não 
poder deixar de estar presente no Fórum e fazer ponderações rápidas a respeito do 
trabalho desenvolvido na Bahia e das discussões que iriam ocorrer ao longo dos três dias 
de evento. Disse estar tranquilo ao ver a presença de vários colegas, técnicos e alunos 
que possuem papel destacado na gestão de tecnologia da informação na UFBA e de que 
sua instituição seria muito bem representada. Cumprimentou especialmente Luiz Cláudio, 
superintendente de tecnologia da informação da UFBA. 
 
João Carlos pediu a plateia que relembrasse da cerimônia recente na Casa Branca, na 
qual o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) foi interrompido por alguém que 
fazia algum protesto e, retrucando, o presidente disse: "Veja, você está na minha casa, 
vem aqui comer os meus canapés e ainda por cima pretende interromper minha 
palavra?". Esse pequeno vídeo viralizou na Internet e disse confiar que todos os 
presentes tenham visto. Para o professor, essa pequena situação mostra um modelo 
curioso, pois há o desenho de duas perguntas fundamentais, que todos aqueles que 
discutem a respeito da constituição do espaço público devem se fazer, e fazem desde a 
Grécia Antiga. Questionou a plateia com a primeira pergunta: "Quem tem direito de estar 
no espaço público?". 
 
O reitor lembra que os gregos que responderam a essa pergunta “democraticamente”, 
com a exclusão de estrangeiros, escravos de guerra, mulheres. Essa era a resposta 
democrática dos gregos na época. A segunda pergunta foi “O que é licito fazer neste 
espaço?”. Ele explicou que o espaço democrático grego, visava separar o uso de 
argumentos lícitos dos argumentos não-lícitos, o uso de expedientes retóricos, da palavra, 
tendo preeminência sobre outras formas de poder. Exemplificou que ameaças, como as 
guerras iminentes, não poderiam corromper o espaço púbico, e ao mesmo tempo, havia 
uma situação curiosa, aquilo que caracterizava a independência e a individualidade do 
povo grego: uma indistinção completa entre vontade coletiva e liberdade individual. 
 
Para João, é curioso apontar que “o que um grego considerava ser livre” era poder 
participar do espaço de discussão, poder opinar, mas ao mesmo tempo isso implicava 
uma invasão completa da sua privacidade, assim como praticar sua própria liberdade 
religiosa. Isso foi ilustrado por Sócrates, condenado à morte por ingestão de veneno 
cicuta. O seu crime foi não respeitar os deuses da cidade e corromper a juventude. 
Questionou a plateia, o que significa espaço público? Explicou que aquele momento de 
construção de espaço, aquele modelo de liberdade, mudou completamente com a 
modernidade. Nós sabemos que a modernidade não deixa de introduzir a ideia da 
liberdade individual, o direito privado como condição de acesso ao espaço público. 
 
O reitor deixou uma reflexão para os presentes, sobre o momento atual, o desafio de 
constituição do espaço público, o desafio da inclusão no espaço público. Ao mesmo 
tempo em que se faz a inclusão, como proteger e encontrar a medida entre o que é 
espaço privado e coletivo. Questionou o significado de "vontade coletiva" e o que de fato 
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seria a vontade coletiva. Questionou também se é possível saber se ela tem direção e 
qual a direção que atualmente ela toma. E exemplificou que a constituição de algo, em 
certa medida, não é como a entrada dos gregos na Ágora, pois naquele momento havia 
elementos de controle na constituição do espaço público. 
 
Para o professor, o tempo em que estamos vivendo é extraordinário, pois há inserção no 
espaço público, a participação no espaço e a possibilidade de estar no espaço não deve 
conter com o presidente dos EUA dizendo "você está na minha casa, aqui você não vai 
poder fazer isso". Mas, certamente o fato de que não se pode interromper a palavra de 
alguém em um espaço como a Internet, não quer dizer que ela não pode refletir sobre 
procedimentos de controle para que discriminações, assédios, invasões e todas as formas 
de autoritarismo não sejam transpostas de forma sutil ou não sutil, para que esse espaço 
admirável que escapa a todos os controles não se torne a certeza de um inferno. 
 
Finalizou destacando que essa certamente não é uma promessa de paraíso, até porque 
paraíso não existe, mas que também não seja uma promessa de inferno no espaço 
público. Agradeceu e desejou a todas e a todos um bom Fórum, com bons resultados ao 
longo dos três dias. 
 
Professor Hartmut Glaser passou a palavra para a  professora doutora Hildenise 
Ferreira Novo, diretora do instituto de Ciência da Informação da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). 
 
 
B) Exposição Professora Doutora Hildenise Ferreira Novo 
 
A professora doutora Hildenise Ferreira Novo iniciou sua fala agradecendo o convite feito 
pelo CGI.br para participar da mesa, dizendo ser um grande prazer estar junto do 
Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, reitor da UFBA. Ela 
destacou que são muitos e frequentes os incentivos de toda a natureza e de múltiplas 
origens para que se aprofundem as discussões envolvendo os novos papéis e valores da 
informação na rede e dos profissionais que a ela se dedicam numa era de 
compartilhamento e cooperação, e que se alargam com a evolução dos processos de 
comunicação que transformam os cenários de ensino, pesquisa e da inovação social e 
tecnológica. 
 
Tendo em vista que a natureza de governança na rede mundial é descentralizada e 
multissetorial, Hildenise apontou vir falar em um lugar que lhe convém, da ciência da 
informação. Ela disse à audiência que alcançou um cenário de mudança significativa nos 
últimos anos, no que tange os estudos sobre a natureza das transformações que as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ocasionam na sociedade. Para ela, a 
partir de um enfoque inicialmente tecnológico e econômico, as discussões sobre práticas 
interacionais em rede passaram a ter como cerne o desenvolvimento humano, a inclusão 
social e digital e a segurança na rede. Com isso, disse acreditar que somar é multiplicar, 
no sentido dos estudos desses enfoques. Assim, presenciaríamos uma maneira peculiar 
de interagir com os interlocutores sociais e entendê-los enquanto protagonistas passou a 
ser o principal objetivo. 
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Hildenise disse acreditar que o tema do V Fórum da Internet no Brasil não poderia ser 
mais oportuno para o momento atual de mudanças que marcam um novo modus operandi 
de práticas sociais e econômicas em todo o mundo, onde estão sendo e serão sempre 
registradas, organizadas e disseminadas, informações que circulam e circularão na rede. 
 
A doutora exemplificou que em pesquisa realizada em 2014 pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República, publicada no início desse ano, sobre o 
meio de comunicação que os brasileiros mais utilizam, a Internet foi apontada por 42% da 
amostra, ficando em terceiro lugar, perdendo apenas para TV e rádio. Ela destacou que 
apesar da crescente importância da Internet no cenário dos meios de comunicação, o 
percentual de entrevistados que ainda não utilizam a Internet no país é alto. Dentre 
aqueles que utilizam a Internet, 76% acessam-na diariamente, em uma exposição média 
diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira, e de quatro horas nos finais de semana. 
Os internautas estão em busca de informações, sejam elas notícias, entretenimento ou 
uma forma de aproveitar o tempo livre e, acima de tudo, para estudo e aprendizagem. 
 
A professora informou a plateia dados mostrando que jovens de 18 a 25 anos de idade 
são 65% da amostra, algo que ela chama de “Geração Z”. Entre os maiores de 65 anos, 
esse percentual cai para 4%. Entre as redes sociais e os aplicativos de trocas de 
mensagem, os dados da pesquisa apontam desde o Facebook, em primeiro lugar, ao 
Twitter, popular entre as elites políticas e formadores de opinião, que foi mencionado 
apenas por 5% dos ouvidos. Para Hildenise, isso evidencia a importância de conhecer o 
perfil, intermediar a relação entre informação e desenvolvimento do protagonismo social, 
considerando em especial as atividades de processos, produtos e instrumentos, práticas 
gestoras e ações mediadoras do acesso a informação, para que possamos valorizar o 
crescimento e a consolidação da conduta protagonista dessas cidadãs e cidadãos. Nessa 
tarefa a professora inclui os profissionais de ciência da informação e tecnologia da 
informação. 
 
Hildenise pontuou que o desafio da Internet atualmente é conhecer os usuários da rede e 
suas expressões. Ela explicou que a produção de seus conteúdos são multirreferenciais 
e, portanto, precisam de abordagens multidimensionais para lançar luz aos processos 
interacionais vivenciados nos ambientes da rede. Para a professora, este é o caminho 
para que se possa pensar e realizar ações para valorização da diversidade cultural deste 
país. Ampliar o acesso a informação, ao conhecimento, valorizando o sociocultural e seu 
desenvolvimento, que é inesgotável. Além disso, para ela, não se pode deixar a margem 
o desenho do mapa de governança global da Internet, e a necessidade de entender o 
perfil socioeconômico dos usuários, o perfil de acesso, inclusão e desenvolvimento social. 
 
Finalizou destacando a importância da multissetorialidade na discussão de princípios e 
propostas para o futuro dessa governança e parabenizou o CGI.br pela escolha temática, 
desejando um bom trabalho a todos nos três dias de Fórum. 
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Professor Hartmut Glaser passou a palavra para o Secretário Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Bahia, Manoel Gomes de Mendonça Neto, representando 
o Governador baiano, Rui Costa, que estava em reunião em Teresina, Piauí, com os 
outros Governadores dos Estados do Nordeste brasileiro. 
 
 
C) Exposição Manoel Gomes de Mendonça Neto 
 
Manoel Gomes de Mendonça Neto iniciou sua fala agradecendo pela presença de todas e 
todos na plateia. Explicou que Rui Costa, o governador da Bahia, não pode estar presente 
pois estava em um encontro de governadores da região Nordeste brasileira em Teresina. 
Destacou que, inclusive, o evento no Piauí tinha a banda larga como um dos temas a ser 
tratado na reunião de ciência e tecnologia. Disse que o governador enviou abraços a 
todos e lamentou sua ausência no Fórum da Internet em Salvador. 
 
O Secretário destacou que naquele dia estaria usando dois chapéus: além de secretário, 
um outro na condição de Tecnologia, pois possui a tecnologia da informação como 
formação na graduação, tendo grande afinidade com o tema do Fórum. Saudou a mesa 
presente com Professor Hartmut Glaser, Professor Doutor João Carlos, e a Professora 
Doutora Hildenise Ferreira, e avisou ao Secretário de Telecomunicações do Governo 
Federal, Maximiliano Martinhão de que está em sua agenda visitá-lo em Brasília, pois a 
Bahia possui interesse na banda larga e na inclusão digital. Terminou saudando os 
colegas da UFBA e toda a comunidade representada por empresários, setor acadêmico e 
a sociedade civil. 
 
Mendonça Neto concluiu que o Fórum é um bem plural, pois a Internet é plural. Acredita 
ser interessante a sequência de discursos que cada um dos convidados da mesa aborda, 
tendo o tema do Fórum sob diferentes perspectivas. Observou que o reitor é filósofo e sua 
perspectiva de como a Internet é diversa, tem diferentes pontos de vista e afeta a 
democracia e participação. A Professora Hildenise, da área de tecnologia da informação, 
discursou sobre o uso humano e o secretário prometeu falar dos aspectos técnicos da 
Tecnologia da Informação, vestindo seu chapéu de cientista da computação, falaria de 
outros usos que estão afetando a Internet e possuem grande impacto. 
 
Disse acreditar que todos sabem que está se aproximando a Internet das Coisas, e em 
breve haverá um cenário onde todos os aparelhos e máquinas dentro das casas das 
pessoas terão um IP (Internet Protocol Address - Endereço de Protocolo de Internet) fixo 
e com conectividade a Internet, tendo casas com dezenas de devices (aparelhos) 
conectados. Para ele, isso traz grandes questões, do ponto de vista da gestão da Internet 
e privacidade é uma delas. Explicou que se sua geladeira está na Internet, e ela está 
conversando com o supermercado, teoricamente, vai se poder saber quantas cervejas 
você está bebendo por semana. Destacou que o Secretário do Ministério das 
Telecomunicações (MiniCom) sabe do que estava falando, pois outro dia deram uma 
ótima definição, dizendo que ser Secretário é o mesmo que praticar esporte radical. 
 
O secretário disse acreditar que outra tendência a caminho é a gestão de sistemas dos 
sistemas. Há cada vez mais sistemas de maior complexidades, interligando, falando e 
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operando com outros sistemas cada vez mais complexos entre si. Explicou que do ponto 
de vista de negócio, isso tem um impacto enorme, pois não se sabe quem é dono de cada 
sistema. Quando liga-se um smartphone (celular inteligente) em um carro, claramente há 
uma disputa sobre qual tecnologia irá dominar a área: se será a indústria de smartphones, 
se é o Google, ou se a indústria do carro, exemplificando a montadora Ford. 
 
Deste modo, Manoel alertou que isso possui implicações do ponto de vista de negócios, 
mas também implicações do ponto de vista de gestão de Internet, com dois mundos 
colidindo. Alertou que quando se fala de carro, se pensa em safety (segurança), evitando 
falhas dos automóveis ou problemas de freio. Quando se fala de Internet, se pensa em 
security, proteção contra hackers invadirem o sistema. Sugeriu que se misturar as duas 
coisas há uma colisão bem desafiadora, com casos de pessoas que hackearem carros e 
até aviões, e em um mundo interconectado traz desafios interessantes, uma vez que não 
há pesquisa nessa área. Apontou que essa é uma área aberta em termos de pesquisa, 
não há soluções para ela. E um fórum desse tipo, cabe também discutir como esses 
mundos podem operar conjuntamente. 
 
Para o secretário, outro ponto, com maior nível de abstração, são os grandes ciclos de 
desenvolvimento da humanidade. Relembrou de uma palestra que assistiu sobre a 
humanidade ter saído da Era Industrial e entrado na Era da Informação. Com isso, o 
palestrante que o secretário tinha assistido indicava que em breve a humanidade sairá da 
Era da Informação, de dominação das Tecnologias da Informação e Comunicação, para a 
entrada na era da sustentabilidade, que é um dos grandes desafios da sociedade 
contemporânea. Disso refletiu que atualmente uma das grandes discussões existentes 
trata de como a gestão da rede mundial de computadores se encaixa nesse contexto. 
Exemplificou o monitoramento de florestas e de recursos hídricos, e como é desafiador 
este monitoramento e como ele poderá ser utilizado para o bem geral. É uma discussão 
que está em um nível mais alto, acredita até que além do que será discutido nesse fórum, 
mas disse acreditar ser importante mencionar isso. 
 
Tirando o chapéu de acadêmico, e colocando o de político, o convidado apontou que um 
de seus maiores desafios enquanto Secretário de Ciência e Tecnologia no Estado é 
trabalhar para garantir a inclusão digital para o maior número de pessoas possível na 
Bahia. Revelou que no caso de seu Estado, é um problema especialmente marcante, pois 
a Bahia possui uma infraestrutura de banda larga extremamente desigual. Descreveu o 
desenho atual do mapa dos grandes backbones (rede dielétrica ou subterrânea em fibra 
ótica), elas descem sentido Norte-Sul, pelo litoral. Em alguns lugares há ramificações para 
alcançar Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, passando próximo da região de Vitória 
da Conquista. 
 
Contudo, o secretário lembrou da região central do estado baiano, uma área enorme, 
atualmente sem conexão por fibra ótica. Destacou que a Bahia tem o tamanho do 
território francês. Apesar do centro do estado não possuir infraestrutura, revelou que a 
região Oeste do estado, desenvolvida economicamente devido a produção de grãos, está 
sendo alcançada pela infraestrutura de backbones de Brasília (DF). Para Manoel, isso 
demonstra a existência de um vácuo, e traz todo o esforço do próprio MiniCom, por meio 
do Projeto de Cidades Digitais. 



  
 

 

p. 9  

 
Atualmente o secretário disse estar trabalhando com o mapeamento do que está 
acontecendo, tentando colocar esforços na última milha (relação usuário-provedor) e 
criação de backhouse. Contudo, refletiu que ainda persiste o problema de interligação e, 
quando se fala em Inclusão Digital, se pensa em inclusão de todas as cidadãs e todos os 
cidadãos. Porém, do ponto de vista institucional e de governo existem prioridades, e as 
prioridades do estado da Bahia são as escolas públicas, municipais e estaduais, com o 
objetivo de dar oportunidade a todos os jovens entrarem nesse mundo conectado. 
Ressaltou que o planejamento nessa linha cabe junto ao MiniCom e de que seria algo 
muito benéfico, uma vez que a Bahia é um estado muito pobre. Questionou à plateia se 
sabiam que o estado tem a 4ª maior população do país, é o oitavo no PIB nacional, 
apesar de ocupar o 23º lugar no PIB per capita. No Nordeste, só ganha dos estados do 
Piauí (PI) e do Maranhão (MA), ficando em dúvida sobre o estado de Alagoas (AL). 
 
Destacando a grande relevância física e populacional da Bahia, Manoel apontou o estado 
baiano como muito pobre per capita e com uma inclusão digital limitada. Como o 
governador Rui Costa, tem se empenhado na educação, então ele acha que um desenho 
para que se consiga levar a banda larga à todas as escolas é um desafio muito 
interessante. Revelou que em outro dia, conversando com a Fundação Lemann, eles 
disseram: “se for ofertada uma velocidade de 10 Mega Bytes (MB) de Internet nas 
escolas, somos capazes de trabalhar nesses locais com as ferramentas digitais que 
utilizamos”. Explicou ser “macaco velho” da área de computação e sabe que as 
ferramentas vão pedir cada vez mais infraestrutura de rede, portanto, 10 MB é para 
resolver o problema atualmente. Para resolver o problema com um mínimo de horizonte, é 
necessário colocar 100 MB, ou estrutura de fibra ótica em toda a escola. 
 
Destacou que em segundo lugar, todas as unidades de saúde devem ter acesso à 
Internet. Por terceiro, todas as unidades de segurança, sendo possível a criação de 
parcerias com operadores de telecomunicação, a qual do ponto de vista governamental 
não é considerado transparente. Apontou a falta de transparência na relação de defesa 
entre as operadoras de telecomunicação. Questionou a plateia perguntando onde estão 
os backbones e para qual motivo estão sendo utilizados. 
 
Disse ter ficado surpreso com os pequenos provedores, visitando algumas pequenas 
cidades no estado da Bahia, onde há casos distintos. Algumas com infraestrutura ainda 
ruim, mas algumas outras cidades onde pequenos provedores colocaram fibra óptica na 
porta das casas, escolas e em hospitais. Portanto, os grandes desafios são os grandes 
backbones. Existem casos de obras de estradas nas quais escavadeiras destroem fibras 
óticas que não estão nem listadas e nem se conhecem oficialmente os donos, instaladas 
todas escondidas. Para ele, todas essas são discussões que cabem em um fórum desse 
tipo. 
 
Concluiu sua fala dizendo acreditar que o Fórum da Internet tem muito a contribuir para o 
estado e ao país. Lamentou poder ficar pouco tempo presente, pois tem de ir também à 
Teresina (PI) para participar da reunião com os demais secretários. Finalizou 
agradecendo e desejando um bom trabalho a todas e todos do fórum. 
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Professor Hartmut Glaser passou a palavra para o próximo convidado, Maximiliano 
Martinhão, secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações. 
 
 
D) Exposição Maximiliano Martinhão 
 
Maximiliano Martinhão iniciou sua fala cumprimentando aos colegas da mesa, Professora 
Doutora Hildenise, Secretário Estadual Manoel, Professor Hartmut Glaser e o reitor da 
UFBA, Professor Doutor João Carlos Sales. Disse que deixaria uma mensagem rápida, 
pois acredita que todos os outros painelistas já disseram a maioria das coisas que se 
poderia dizer sobre a temática do Fórum, deixando para a plateia alguns pontos para 
reflexão nos próximos dias. 
 
Primeiramente, Maximiliano relembrou que há 20 anos atrás o governo brasileiro tomou 
uma decisão de criar um fórum de organização e desenvolvimento da Internet, um fórum 
multissetorial, que atualmente se chama CGI.br. Apontou que os presentes estavam 
participando de uma discussão direta com o CGI.br, e estariam fazendo parte da história, 
pois tudo o que iriam ver nos próximos dias, deveriam incorporar e levar para as 
atividades diárias. Disse acreditar que o CGI.br oferta essa contribuição ao país, existindo 
inúmeras atividades do CGI.br para serem enaltecidas. 
 
Martinhão explicou que a estrutura multissetorial permitiu ao Brasil, logo após o escândalo 
de espionagem internacional, convocar uma reunião mundial chamada NETmundial, 
primeira reunião internacional tratando de governança da Internet por meio do governo 
federal e da contribuição do CGI.br. A NETmundial teve como resultado um documento 
tratando de princípios e de horizontes para o futuro da rede, em que todos os 
participantes concordaram com o seu conteúdo. Esse consenso só foi possível graças ao 
CGI.br exercendo esse conceito de multissetorialismo com a participação dos governos e 
com as atividades de discussão, conceito este construído ao longo dos 20 anos de sua 
existência. 
 
Enalteceu que o público presente faz história, existindo a preocupação da 
descentralização apontada pela mesa, explicando que um Fórum em São Paulo seria 
muito fácil, enchendo um auditório com mais de três mil pessoas para falar do tema. Além 
de São Paulo, o Fórum já foi feito em Olinda, Pernambuco, em Belém no Pará e agora 
Salvador na Bahia. O objetivo é trazer esse debate para próximo daqueles que usam, 
buscando contribuir para o desenvolvimento da Internet, sendo este ano em especial mais 
importante, por conta do IGF (Internet Governance Forum, Fórum de Governança da 
Internet) a ser realizado no Brasil em João Pessoa na Paraíba no final do ano. 
 
Maximiliano destacou que o Brasil será o primeiro país a sediar dois IGF, respaldando o 
histórico do CGI.br já mencionado por ele e de toda a importância que o Brasil conquistou 
durante as discussões envolvendo a governança da Internet. Também destacou o 
trabalho dos participantes do Fórum, vendo com naturalidade as questões a serem 
resolvidas, problemas a serem debatidos, com órgãos de governos, sejam eles 
municipais, estaduais ou federal. Disse acreditar ser importante que essas questões 
surjam, pois só assim haverá a oportunidade de debruçar-se sobre elas e buscar 
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soluções. 
 
O convidado detalhou que iniciou seu trabalho em 2010 no MiniCom com a 
implementação do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). Agora, mais 
recentemente tem trabalhado em uma segunda fase que ele chama de “Banda Larga 
Para Todos”. Explicou que houve grandes marcos que conseguiram implementar, partindo 
em 2010 com algo em torno de 30 milhões de acessos à Internet, fixos e móveis, para as 
estatísticas atuais de 200 milhões de acessos. Destacou que se conseguiu massificar a 
Internet, tendo como objetivo atual universalizar o acesso nas camadas que mais 
necessitam, melhorando a infraestrutura, que é o objetivo do Programa Banda Larga para 
Todos. 
 
Ele chamou a atenção de um fato curioso: a última vez que o Brasil lançou um satélite, foi 
na década de 1980. Desde então, com a fase de privatização, toda a gestão de satélites 
no país foi delegada a empresas privadas. Explicou que essas empresas, de forma geral, 
não são empresas nacionais, possuem um certo capital nacional, mas não são empresas 
brasileiras. Apontou que se perdeu a capacidade de integrar e operacionalizar satélites no 
país, mas com o PNBL, a Telebrás (Telecomunicações Brasileiras S.A.) e junto com a 
Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica), foi possível criar uma nova empresa 
chamada Visiona, que está construindo um novo satélite nacional com lançamento 
previsto no segundo semestre de 2016. Isso tudo foi alcançado a partir de um programa 
que surgiu em 2010, de baixo para cima, toda a comunidade participou da elaboração 
desse programa, todas as críticas e questões foram levantadas, o que ajudou em sua 
construção. 
 
Ele anunciou que recentemente foi fechado um outro trabalho sobre a construção de um 
cabo submarino entre o Brasil e Europa, com outro tipo de tecnologia que o Brasil não 
detinha. Avaliou que está acontecendo grandes avanços em termos de infraestrutura, 
como a reativação da Telebrás com o objetivo desafiante de melhorar a infraestrutura e 
aproximar as pessoas que não tem acesso à Internet ainda. Analisou que o objetivo 
desafiador que vê adiante, de melhorar a infraestrutura, existe no projeto nacional do 
PNBL para todos, como meta de implementar velocidade média de 25 MB no país. 
Explicou que essa meta só será possível se for feita a implementação de infraestrutura de 
fibra ótica. Notou que enquanto estava discursando, muitas pessoas estavam utilizando 
smartphones. Salientou que o acesso a smartphones é atualmente uma realidade para a 
população brasileira, ajudando as pessoas a terem acesso à Internet, contudo, avaliou 
que se pensar em termo de conexão para suportar todo esse potencial da Internet, não se 
deve pensar em infraestrutura de comunicação sem fio, e sim aproximar a fibra ótica das 
pessoas. 
 
Maximiliano destacou que no aspecto de infraestrutura de fibra ótica, o país ainda é 
carente. É preciso dinamizar a infraestrutura de fibra ótica, que chega a menos de 50% 
dos municípios brasileiros e atinge menos de 10% dos domicílios brasileiros. Apontou que 
para o Brasil sair das atuais colocações nos rankings de velocidade de conectividade na 
Internet mundial é preciso mudar esta realidade. 
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Concluindo, Martinhão destacou relembrando de que o MiniCom sempre apoiou esse 
evento, além de participar, como a equipe da Secretaria de Inclusão Digital, que abordou 
uma série de outras discussões no período da tarde daquele dia de Fórum, 15 de Julho 
de 2015. Lamentou não poder ficar no evento pois iria a Manaus, Amazonas, inaugurar o 
primeiro trecho de um programa chamado “Amazônia Conectada”, um projeto que está 
implantando infraestrutura de fibra ótica no leito dos rios da bacia do Rio Amazonas, para 
chegar até as localidades onde a fibra ótica não poderia chegar de outro jeito. 
 
Relembrou de que durante uma manhã em Brasília, durante o café com algum funcionário 
do governo, quando chegou ao MiniCom, em 2010, olhava a região Norte e tinha em 
mente que a única solução de levar fibra ótica e Internet às pessoas era através do rio. 
Como resposta revelou ouvir que esta ideia não daria certo, pois os leitos dos rios 
passavam muitos troncos de árvore e que o projeto não funcionaria porque os cabos iriam 
se romper. Conversando então com um amigo próximo da região Norte, questionou: “Será 
que não daria mesmo para fazer isso?”. Maximiliano ouviu de seu amigo que existia um 
cabo telegráfico que ligava Manaus a Belém, por meio do rio, e durou até a década de 
1960. 
 
Descreveu a todas e todos presentes que estava ali a solução, pois se na década de 1960 
isso já era viável, por qual motivo hoje não conseguiriam. Contou que depois de muitos 
esforços, envolvendo a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), MiniCom e empresas 
privadas, iriam finalmente inaugurar o primeiro trecho do cabo, avaliando que realmente 
fará uma grande diferença para a região, sendo mais de 7.000 km de fibra ótica 
depositados no fundo do rio Amazonas. 
 
Desejou a todas e todos os presentes um evento com discussões proveitosas e que 
possam conversar ao longo do dia. Finalizou desejando sucesso a todas e todos nos 
trabalhos dos próximos dias de Fórum. 
 
 
E) Exposição Final Professor Hartmut Glaser 
 
Fechando a apresentação da Mesa de Abertura, o Professor Hartmut Glaser agradeceu 
as palavras de Maximiliano Martinhão, enaltecendo o pioneirismo do projeto de cabos no 
leito do rio Amazonas. Parabenizou o Brasil mais uma vez pela liderança de iniciativas 
inovadoras no uso da Internet. Parabenizou também a todas as envolvidas e todos os 
envolvidos, liderando novas TIC, resolvendo desafios de forma sustentável com soluções 
inovadoras. 
 
O Professor iniciou então a apresentação do CGI.br, pois alguns ainda não conheciam 
toda a estrutura da organização. Relembrou da celebração dos 20 anos de atividade e 
explicou que o CGI.br não é um órgão do governo, e sim multissetorial. A organização 
tem o governo sentado à mesa junto com os demais setores, hoje composto por 21 
conselheiros, sendo nove indicados por diversos órgãos do Governo Federal. 
Exemplificou que há um representante do Conselho Nacional de Secretários para 
Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI), representando os estados e os 
outros oito representando outros órgãos do governo Federal. Os outros 12 representantes 
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são quatro oriundos do terceiro setor, mais quatro representantes do setor empresarial e 
quatro do setor da academia, dos quais três são eleitos e um indicado pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT), portanto doze representantes fora do governo. Esses vinte e 
um dirigem, de certa forma, a camada número dois da Internet no Brasil para cima. 
 
Todos os domínios que terminem em “.br” são registrados no braço executivo do CGI.br, o 
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), como o Professor comentou, 
é a Junta Comercial dos nomes na Internet, órgão no qual você registra o nome da sua 
empresa com o sufixo “.br”. Apontou que as atuais estatísticas brasileiras mostram que 
existem 3,7 milhões de domínios, ficando em dúvida entre a posição 6ª ou 7ª, entre os 
country codes (países que utilizam código de registro). Além disso, o Brasil possui a 
liderança política na área e está presente nos movimentos internacionais que discutem a 
governança na Internet. 
 
Para Hartmut a palavra governança é perigosa, pois quando dizemos “governança” 
rapidamente se pensa em governo. Ele explicou que o governo não é só governo eleito, 
político, que dirige um país, mas também é a administração geral da Internet, é a 
governança como um todo feita por todos os setores da sociedade brasileira presentes 
aqui nesse fórum. Emendou que nesse sentido estão organizando o V Fórum da Internet 
em Salvador, onde há representação de todos os órgãos da sociedade brasileira. O 
objetivo é ouvir, discutir, anotar todas as discussões a serem realizadas. Destacou o 
trabalho da equipe de relatores cuidando de todos os detalhes, com todas as reuniões e 
trilhas sendo registradas. Ao final do evento haverá um relatório sintético apresentado na 
Plenária Final e após o Fórum será publicado um relatório completo de todas as falas dos 
participantes e plenaristas. Glaser disse querer receber contribuições bottom-up (de baixo 
para cima), por isso a responsabilidade com todos os participantes do evento, 
responsabilidade essa assumida via decreto presidencial. 
 
Hartmut apontou ter dito sobre os domínios de registro, mas também lembrou que há 
outro departamento importante, responsável por produzir materiais importantes, 
informativos sobre segurança e cuidados a serem tomados na Internet. Outro 
departamento que trata dos projetos da organização. Avaliou que uma parceria de grande 
sucesso no Brasil com outros órgãos de governo são os pontos de troca de tráfego (PTT). 
Isso pois antigamente todos os provedores brasileiros, em especial as teleoperadoras, 
compravam seus links internacionais e seus únicos pontos de contato eram fora do país. 
A partir disso, começaram a fomentar o PTT. Atualmente existem PPTs em 25 cidades e 
Salvador é uma delas, onde os provedores regionais trocam informações, barateando o 
link. 
 
Há também um departamento de estatísticas, pois é importante haver mensuração de 
resultados dos impactos do uso da Internet, sejam eles nas escolas, domicílios, nas 
ONG’s ou nas empresas, concluiu Hartmut. Segundo o coordenador da mesa de abertura, 
há aproximadamente 100 milhões de pessoas com acesso à Internet no Brasil, o que não 
significa que todos eles têm acesso à Internet em suas casas, visto que muitos usam a 
Internet somente no trabalho, ou até mesmo na escola. Disse saber que muitas escolas 
não possuem acesso. Avaliou que há um Brasil excluído, e existe o objetivo de incluir 
estes excluídos, por isso se mensura o impacto da Internet nos vários setores através de 
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estatísticas realizadas por amostragens, destacando que não é um censo completo, mas 
auxilia o governo a definir suas políticas públicas. 
 
Glaser também lembrou de que há um outro departamento do NIC.br que trabalha com 
protocolos de acesso à Internet, principalmente verificando a acessibilidade. Confessou 
que um número que lhe assustou na primeira vez que viu foi o de 40 milhões de 
brasileiras e brasileiros - 20% da sua população - com alguma limitação de acesso. 
Explicou que estas pessoas ou não enxergam, ou não ouvem, ou possuem deficiências 
físicas ou algum problema ao serem incluídos. Deste modo, concluiu que é preciso prover 
acessibilidade e inclusão digital também para essas brasileiras e brasileiros por todo o 
país, que de alguma forma estão excluídos. Apontou que existe hoje uma série de 
aplicativos que estão sendo desenvolvidos, em geral por Universidades. Destacou que o 
CGI.br possui um concurso anual para fomentar os melhores trabalhos na área, sendo 
uma forma do CGI.br contribuir para melhorar este cenário atual. Reforçou a mensagem 
de que o objetivo do Fórum é ser uma semente, onde se possa receber novas ideias e 
soluções que o Brasil precise. 
 
Terminando sua fala, Hartmut saudou os conselheiros e demais convidados presentes. 
Anunciou Maximiliano Martinhão, representando o Ministério das Telecomunicações. 
Identificou na plateia o conselheiro Henrique Faulhaber, representante do setor 
empresarial, Professor Flávio Rech Wagner, representante do setor acadêmico e também 
o Carlos Afonso do terceiro setor,  Nivaldo Cleto do setor empresarial, Percival Henriques 
e Flavia Lefèvre do terceiro setor. Pediu para que ficassem de pé os eleitos presentes. Os 
conselheiros foram saudados com palmas. 
 
Pediu destaque especial, por conta do pré-IGF e do próximo IGF (Internet Governance 
Forum - Fórum da Governança da Internet), estar presente no Fórum o Secretário de 
Transparência de João Pessoa, Éder Dantas, representando o município e, por extensão, 
todo o estado da Paraíba. Explicou que o IGF é um evento da ONU (Organização das 
Nações Unidas), convênio assinado com o governo brasileiro no qual o CGI.br recebeu a 
incumbência de realizar toda a logística, mas quem está convidando é o estado da 
Paraíba. Divulgou que estarão lá entre os dias 9 a 14 de novembro. Finalizou saudando a 
todos e desejou um bom trabalho ao longo do V Fórum da Internet. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Painel: Marco Civil da Internet e Regulamentação da Neutralidade da Rede do V 
Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF Brasileiro 2015 foi realizada no dia 16 de julho de 
2015 no Fiesta Convention Center em Salvador (BA).  
 
Foi coordenado pela Conselheira do CGI.br, Flávia Lefèvre e teve como painelistas os 
seguintes representantes: da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das 
Comunicações, Haitam Naser; representando o setor empresarial, Alex Castro, do  
SindiTelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular 
e Pessoal); da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ) Luca Belli foi o 
representante do setor acadêmico e por fim Gustavo Gindre, do Coletivo Intervozes, 
ocupou o lugar destinado ao terceiro setor.  
 
A abertura painel iniciou-se com a fala da coordenadora e conselheira do CGI.br, Flávia 
Lefèvre, explicitando a importância das discussões envolvendo a regulamentação do art. 
9° da Lei nº 12.965, o Marco Civil da Internet.  
  
A coordenadora do painel destacou a possibilidades dos presentes interagirem através 
das redes sociais, por meio da hashtag #forumbr, bem como atentou para a divulgação da 
transmissão do evento ao vivo através de serviço de streaming disponível no site oficial 
do CGI.br. 
 
Assim, o presente relatório divide-se nas partes: 
 

 1. Exposição dos Painelistas; e, 
 2. Intervenções e Debates dos(as) Participantes. 
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2. EXPOSIÇÕES DOS PAINELISTAS 
 
Representando o Ministério das Comunicações, Haitam Naser, iniciou sua fala 
recordando que o conceito de Neutralidade da Rede surgiu da reação às práticas 
anticoncorrenciais realizadas pelas empresas de telecomunicações, o que torna o 
conceito algo ainda sujeito às diferentes interpretações e discutido de forma distinta em 
cada país. No entanto, no Brasil sua definição, apesar de não ter sido feita em consenso, 
é definida legalmente pelo Marco Civil da Internet. Naser também destacou que, embora 
grande parte da literatura existente na área trate a Neutralidade na última milha (acesso 
do usuário final a rede da operadora) tendo como foco quase exclusivo a relação usuário-
provedor de acesso, é preciso olhar o cenário como um todo. Para o painelista, ainda 
existem critérios legítimos para a priorização de pacotes, em especial em atividades que 
envolvem o gerenciamento da rede, como a priorização de serviços de emergência. 
 
O representante do SindiTelebrasil, Alex Castro salientou a discordância do setor com 
relação a definição do conceito de neutralidade da rede, no entanto, reiterou que o texto 
da lei do Marco Civil da Internet deve ser respeitado, independente dos posicionamentos 
declarados ao longo de sua discussão. Para ele, ataques de agentes maliciosos (hackers 
ilegais e crackers), e novos modelos de uso da Internet podem levar ao congestionamento 
das redes, algo que, em casos excepcionais, pode fazer com que seja necessário tomar 
medidas acabem por ferir a neutralidade da rede. Com relação às práticas de Zero Rating, 
pediu que não se misture o conceito de neutralidade com modelos de negócios na 
Internet, algo ilustrado com a posição do SindiTelebrasil, que não defende o Internet.org 
(plataforma de acesso à Internet gratuita controlada pelo Facebook) ou práticas de Zero 
Rating, e sim a liberdade de modelos de negócios, que deve ser sempre garantida, desde 
que não fira a neutralidade. Castro ainda ressaltou que a priorização de serviços de 
emergência não deve ser obrigatória, podendo esses serem públicos ou privados, 
gratuitos ou pagos. 
 
Luca Belli ressaltou que a Internet é uma rede formada por diversas outras redes, de 
modo que sua neutralidade favorece a liberdade de expressão e inovação, fortalece a 
abertura e a concorrência, além de ser instrumento para salvaguardar os fundamentos da 
disciplina do uso da Internet, previsto no art. 2° do Marco Civil da Internet. O painelista 
ainda destacou que o Marco Civil no Brasil é uma ferramenta essencial para a gestão 
aceitável do congestionamento de tráfego de dados na rede, fazendo com que seja 
primordial que sua neutralidade consista em um tratamento não discriminatório, como 
disposto no art. 9°. Para ele, a gestão do tráfego de dados deve ser pautada por três 
fatores: gerenciamento de congestionamento temporário e excepcional; manutenção de 
integridade e seguridade das redes e gerenciamento de congestionamento em redes 
móveis. Ainda com relação às práticas de Zero Rating, o painelista destacou que as 
operadoras desoneram provedores de serviços e aplicativos ou permitem que estes 
subsidiem o acesso e uso de aplicativos e serviços específicos. No entanto, tal prática 
gera uma vantagem injusta entre serviços similares, uma vez que vão contra o princípio 
de neutralidade da rede. 
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O representante do Coletivo Intervozes, Gustavo Gindre, destacou ainda que, uma das 
maiores importâncias da regulamentação do Marco Civil da Internet, se deve ao fato da 
Neutralidade da Rede se mostrar essencial para evitar situações como as ocorridas na 
rede francesa do Minitel, onde as usuárias e usuários podiam utilizar somente as 
aplicações aprovadas e disponibilizadas pela empresa provedora do serviço. Em relação 
aos serviços especializados, como os oferecidos por bancos, salientou que se pode 
utilizar rede swift, com IP e outros protocolos de segurança, no entanto, não devem ser 
confundidos com serviços de Internet, o que evidencia a necessidade de definir o locus do 
processo de Neutralidade da Rede, para evitar que a regulação se concentre em agências 
reguladoras, que são organismos passíveis de serem capturados por grandes atores 
envolvidos no processo. 
 
 
A) Exposição Haitam Naser - Setor Governamental 
 
Haitam Naser iniciou sua exposição agradecendo a oportunidade de participar pela 
primeira vez do Fórum da Internet no Brasil e destacou a relevância de se debater o tema 
com os demais setores da sociedade, nesse momento importante de regulamentação da 
lei. Inicialmente, destacou que a "Neutralidade da Rede" é um conceito ainda polêmico, 
uma vez que não é totalmente definido através de um consenso, o que o torna aberto às 
diferentes interpretações, dependendo das opções regulatórias de onde é debatido. 
Recordando de como o conceito surgiu, a partir de uma constatação empírica em um 
cenário que ficava claro que as empresas operadoras de telecomunicações aumentavam 
os incentivos para os provedores de conexão discriminarem, de forma não-técnica, os 
pacotes de dados trafegados em suas redes. 
 
Desse modo, acabou listando três principais incentivos para que as empresas do setor de 
telecomunicações discriminassem o tráfego de dados em suas redes: 

• Tráfego de conteúdo concorrente em suas redes, citando o exemplo dos serviços 
de telefonia via Voip; 

• Favorecimento de conteúdo de parceiros comerciais; 
• Degradação de conteúdos que consumissem grande largura de banda.   

 
O painelista ainda destacou que, após a batalha para a aprovação do Marco Civil da 
Internet, se inicia uma fase ainda mais dura, a de regulamentação das exceções do 
princípio de Neutralidade da Rede, que deve ser feita através de Decreto Presidencial, 
após serem ouvidos o CGI.br e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Até 
julho de 2015, já foram realizadas três consultas públicas à respeito do tema: uma pelo 
CGI.br, outra pelo Ministério da Justiça e a última pela Anatel. 
   
O representante do Ministério das Telecomunicações ainda destacou o fato do Ministério 
da Justiça ainda estar recebendo contribuições para a sistematização das opiniões 
enviadas sobre a regulamentação do tema.  
 
Ao avaliar o ecossistema da Internet, Naser relacionou o uso da rede com a percepção de 
uma “nuvem”, caracterização do uso da rede no princípio de sua utilização. Àquela altura, 
o sistema se baseava em uma arquitetura tradicional, caracterizada por um sistema 
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hierarquizado de relações entre redes.  
 
Nesse sistema, era o usuário quem buscava o conteúdo localizado na “nuvem” e recebia 
através do serviço contratado de um provedor de que comprava trânsito das grandes 
redes Tier 1 (redes de backbones, onde se hospedava a maior parte do conteúdo da 
Internet). As redes Tier 1, faziam então as trocas de tráfego através de um acordo 
conhecido como peering, ou seja, não havia remuneração entre essas redes e isso daria 
um acesso a todo ecossistema da Internet. 
 
Em sua fala, destacou que essa estrutura vem sofrendo alterações devido há uma 
tendência maior de hospedagem de conteúdo mais perto do usuário, o que fez com que 
surgissem dois novos elementos importantes para a ampliação da eficiência dos serviços 
de rede: 

• CDNS (Content Delivery Network, ou Rede de Fornecimento de Conteúdo):  
operadores de distribuição que na verdade espelham os dados de um provedor de 
aplicações na rede de uma empresa de telecomunicações; 

• PTTs (pontos de troca de tráfego): instalações físicas, em que provedores de 
serviços e operadores de rede podem trocar tráfego entre suas redes. (Como pode 
ser observado na figura). 
 

Para demonstrar esse cenário, Haitam Naser ilustrou sua exposição conforme a Figura 1: 

 

Figura 1 - Infraestrutura, arquitetura e sistemas da Internet 
Fonte: FCC, decisão sobre neutralidade de rede, 12.03.15 

 
Para o expositor, a primeira grande vantagem da nova estrutura é o fato dela melhorar a 
topologia da Internet, isso porque, quando o usuário quando absorve um conteúdo 
hospedado mais próximo de sua residência, obtém redução dos custos de conectividade. 
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A Figura 2 abaixo realiza uma representação dessas novas relações complexas do 
ecossistema da Internet: 
 

 

Figura 2 - Ecossistema da Internet 
Fonte: Elaborado pelo painelista Haitam Naser 

 
Haitam ainda pontuou a necessidade de se conhecer os incentivos que as empresas de 
telecomunicações e os provedores de aplicações teriam para a regulamentação da 
Neutralidade da Rede, uma vez que essa é uma temática que envolve questões de 
transparência e remunerações entre os diferentes atores. De acordo com o expositor, o 
Marco Civil da Internet terá o tema “Neutralidade da Rede” regulamentado por Decreto 
Presidencial, e a discriminação somente poderá ser decorrente de dois critérios: i) 
Requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e ii) 
Priorização dos serviços de emergência. 
 
Na sequência de sua fala, Haitam ainda salientou que será vedado bloquear, vedar ou 
mesmo filtrar conteúdo de pacotes de dados, o que mostra a relevância da 
regulamentação da norma, já que também ensejaria os princípios que norteiam a lei, 
como segurança e estabilidade da rede. Buscando evidenciar as diferentes aplicações e 
necessidades técnicas que cada tipo de aplicação precisa na rede, o painelista ainda se 
utilizou de um trabalho do pesquisador Pedro Ramos, conforme pode ser observado 
abaixo na Figura 3: 
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Figura 3 - Neutralidade da rede e o Marco Civil da Internet 
Fonte: RAMOS, P. H. S. A neutralidade da rede e o Marco Civil contribuição ao debate público sobre a 

regulamentação específica (2014) 
 
O painelista, parafraseando o Ramos (2014)1, citou: “O serviço de IPTV tem um alto 
consumo de banda e uma baixa tolerância à latência, como podemos observar. Os 
serviços de e-mail, no quadrante inferior, possuem alta tolerância à latência e baixo 
consumo de banda”, destacou ainda, o que o levou a questionar qual seria então o 
modelo legitimo de gerenciamento de tráfego. Seguindo na mesma linha, Haitam se 
utilizou de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
ou Econômico (OCDE) que aponta três diferentes modelos:  

• Best efforts: baseado na ideia do “first comes, first served”, baseado na estrutura 
de uma recepção de hotel, “quem chega primeiro, é atendido primeiro”, uma lógica 
que deve ser seguida até o momento de congestão das redes;  

• Need-based prioritisation: modelo estrutura a partir da priorização por 
necessidades. Quando ocorrer congestão das redes, os pacotes mais sensíveis à 
latência devem ser priorizados.  

• Active prioritisation: o último modelo, teria como base um sistema de priorização 
ativa, onde o operador de telecomunicações, ou o usuário, poderiam definir tipos 
de pacotes a serem priorizados. 

 

                                                             
1 RAMOS, P. H. S. A neutralidade da rede e o Marco Civil contribuição ao debate público sobre a regulamentação 
específica (2014) 
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O painelista finalizou sua apresentação deixando para o público algumas questões para 
nortear o debate com relação ao tema Neutralidade da Rede ao longo do painel: 
 

• De que maneira o princípio de neutralidade de rede deve ser aplicado nos 
diferentes elos do ecossistema da Internet? 

• Qual é a melhor estratégia de regulação? 
• Como tratar serviços especializados e redes corporativas? 
• Como manter os incentivos à inovação e à evolução tecnológica (ex. serviços de 

conexão 5G, Internet das Coisas)? 
• Como promover redução de custos e melhoria da experiência do usuário? 
• Como assegurar incentivos a investimentos em infraestrutura?  

 
Coordenadora da mesa e conselheira do CGI.br, Flávia Lefèvre passou a palavra 
para o próximo painelista, Alex Castro, representante do SindiTelebrasil, falando em 
nome do setor empresarial no painel. 
 
 
B) Exposição Alex Castro - Setor Empresarial 
 
Alex Castro, painelista do setor empresarial iniciou sua fala cumprimentando os demais 
colegas de mesa e parabenizando o CGI.br pela realização de mais um Fórum da Internet 
no Brasil, e destacando o retorno do SindiTelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de 
Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal), ao fórum, uma vez que estiveram 
presentes em 2011 e 2012, mas ausentes nos últimos dois anos. O representante do 
setor empresarial iniciou sua fala a respeito do tema apresentando o SindiTelebrasil, 
entidade que representa a maior parte das empresas de telecomunicações e de serviços 
de telefonia móvel no país (Embratel, Oi, Vivo, Claro, Telefônica, Tim, Claro, GVT, 
Sercomtel, etc.), que também são as maiores exploradoras de Serviço Móvel Pessoal 
(SMP), Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e Serviço Móvel Celular (SMC) no 
Brasil.  
 
Para ressaltar ainda mais a relevância da atuação dessas empresas no setor, o painelista 
ainda apontou que hoje no Brasil, dos 215 milhões de acessos diários à Internet através 
de banda larga, cerca de 88% são realizados através de redes móveis. Isso evidencia o 
potencial de crescimento no país em banda larga móvel, seja através da universalização 
do 4G ou mesmo pelo início da utilização da tecnologia 5G, que permitirá aumentar a 
velocidade de conexão, dos atuais 100Mb/s para 200 Mb/s ou mais.  
 
Castro ainda destacou estatísticas atuais do setor de telecomunicações no país, 
destacando que: 
 

• Responsável por cerca de 509 mil empregos, seja através de serviços de call 
center, serviços diretos de implantação ou na indústria;  

• Possuem investimento anual, contabilizado, de acordo com as estimativas de 2014, 
de cerca R$ 31 bilhões, ou seja, cerca de R$ 80 milhões diários em investimentos 
de infraestrutura; 
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• Entre os anos de 2012 e 2014, R$ 33 bilhões foram direcionados para melhorias na 
qualidade de prestação de serviços móveis; e, 

• De 1999 à 2014, foi investido um total de R$ 308 bilhões nas redes de 
telecomunicações do Brasil. 
  

No entanto, o painelista ressaltou que a margem EBITDA (lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) do setor não tem acompanhado o crescimento de 
investimentos, uma vez que, de 2002 à 2014, o recolhimento de tributos do setor de 
telecomunicações cresceu 204%, contra apenas 148% de aumento da receita líquida. Sua 
crítica se direcionou ao fato dos governos ficarem com a maior parte das receitas, 
deixando acionistas, que correm riscos ao realizarem aplicações no setor terem ganhos 
baixos, de cerca de 4% ou 5% do montante investido, tornando rentabilidade a menor 
paga no mercado de ações no país. 
 
Castro também criticou a tributação brasileira, que de acordo com sua apresentação é 2,4 
vezes maior que a do 2º colocado no ranking de tributação mundial do setor de 
telecomunicações, fazendo com que a carga tributária incidente hoje no país, seja 
responsável por cerca de 40% das contas nos serviços de telecomunicações. O painelista 
ainda apontou que, desde 2001, foram recolhidos R$ 84 bilhões em tributos no setor, e 
somente 7% desse montante retornaram em forma de investimentos, ficando a grande 
parte retidos em fundos como o Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações) e o Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações).  
 
Reforçando o caráter de investimentos realizados pelo setor, o representante salientou 
que, considerando os dados do Relatório Global de Competitividade, divulgados pelo 
Fórum Econômico Mundial (no inglês World Economic Forum, WEF), de todos os  140 
países avaliados pelo levantamento, o setor de telecomunicações no Brasil é um dos 
melhores avaliados: possui no ranking de serviços móveis, o 37° lugar; no de telefonia fixa 
o 51º. Tais colocações, destacou, superaram em muito setores como o de rodovias, onde 
o país obteve o 122° lugar, ferrovias em 95° e transporte aéreo, na 113° colocação.  Após 
realizar sua apresentação com relação ao cenário e investimentos envolvendo as ações 
do SindiTelebrasil, Alex Castro direcionou sua fala com relação ao Marco Civil da Internet, 
inicialmente destacando o longo debate até sua aprovação, de mais de três anos de 
discussões, mas ressaltou que o resultado final da definição de “Neutralidade da Rede” 
adotado não foi o que o setor de telecomunicações defendia. 
 
No entanto, reforçou que a lei foi aprovada em um processo democrático e deve ser 
aceitada como tal, uma vez que o conceito de Neutralidade não é algo mais em questão. 
Ressaltou que o objetivo de agora em diante é respeitar o conceito de neutralidade de 
rede aprovado e que está em vigor no Marco Civil da Internet. Desse modo, apontou que 
a regulamentação da Neutralidade de Rede deve passar pelos seguintes aspectos: 

• Regulamentação deve preservar o espírito da Lei; 
• Estabelecimento de condições em que se admite a discriminação ou degradação 

do tráfego; 
• Respeito ao interesse e a vontade do consumidor;  
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• Garantia aos provedores de acesso e conexão à necessária flexibilidade na gestão 
de suas redes. 

 
Para Alex Castro, o conceito de Neutralidade da rede, definido no Marco Civil da Internet, 
deve ser feito de modo à dispensar tratamento isonômico a qualquer pacote de dados, 
independentemente de seu conteúdo, origem, destino, serviço, aplicação e terminal. De 
acordo com o painelista, isso deve ser feito com o objetivo de evitar três pontos: 

• Bloqueio de aplicações; 
• Discriminação de tráfego; 
• Priorização Paga. 

 
Para ilustrar o primeiro tópico, apresentou o caso dos serviços Voip, onde, 
comprovadamente em outros países, empresas que prestavam serviços através dessa 
tecnologia, acabavam sendo bloqueadas por operadoras de serviços de 
telecomunicações, pois representavam grande concorrência para essas. 
 
Para Castro, esse tipo de discussão não foi considerada razoável nos debates do Marco 
Civil da Internet. Não apenas por se tratar de uma atitude anticoncorrencial, com relação a 
questão do bloqueio Voip, mas também não foi aventada a possibilidade de ofertar ao 
usuário acessos diferenciados. Com relação ao segundo item, se ofereceria a um usuário 
de menor poder aquisitivo, ou com interesse diferente, por exemplo, um acesso destinado 
a navegação na web, envio e download de fotos e outras imagens, recebimento de correio 
de voz, mas que, no entanto, não permitiria ao usuário a possibilidade de baixar vídeos, 
porque consome maior quantidade de banda e capacidade da rede. 
 
De acordo com o painelista, esse tipo de pacote poderia ser oferecido a um preço mais 
baixo e atraente a determinados perfis de usuários. Entretanto, sua disponibilização não 
foi aprovada ao longo da discussão do Marco Civil da Internet, e efetivamente esse 
assunto está encerrado, salientou. Por fim, o representante do SindiTelebrasil ainda 
ressaltou a existência de práticas de “priorização paga”, realizando uma analogia com os 
serviços prestados por empresas de aviação comercial, ressaltando o fato de, apesar das 
tarifas de classe econômica serem mais baratas que o serviço oferecido nas de classe 
executiva, o mesmo não deve ser ruim. Ressaltou que, na época das discussões, o setor 
defendia a existência de um padrão mínimo de qualidade, algo que foi aprovado pelas 
resoluções n° 574 e 575, que definiam um padrão mínimo de qualidade para o acesso e 
navegação na Internet, porém a priorização paga acabou ficando fora da legislação, 
reforçando que o conceito de neutralidade da rede hoje em vigor veda esses três pontos 
citados anteriormente. 
 
Castro ainda definiu que um dos grandes objetivos do setor de telecomunicações é fazer 
com que as redes de telecomunicações, que hoje dão suporte ao acesso feito por 
aparelhos fixo e móveis, ao executarem as atividades de transmissão, comutação e 
roteamento de dados, passem a dispensar tratamento isonômico aos pacotes, uma vez 
que, ao realizar a gestão da rede, não podem bloquear, discriminar ou privilegiar um, em 
relação ao outro. Questionou os presentes o que então poderiam ser as exceções à regra, 
destacando que deveriam ser situações não comuns. De modo que as empresas não 
poderiam elaborar um projeto de rede subdimensionada, e em função disso, adotar, por 
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conta de eventuais congestionamentos de rede, situações de quebra de neutralidade, 
para manter a rede em funcionamento sem nenhum colapso. 
 
Defendeu o fato de, para se evitar discriminações ponto a ponto, a respeito do que são ou 
não ameaças, deve-se entender que a exceção do Marco Civil da Internet diz que, pode 
não haver tratamento isonômico em situações extraordinárias que levem a ameaças a 
estabilidade e segurança das redes. Com relação aos serviços de emergência, o 
painelista defendeu que podem ser públicos ou privados, mas não podem ser 
obrigatórios, uma vez que existem redes que não são capazes de dar priorização para 
tráfego. Castro ainda defendeu a tese de que os serviços de emergência não 
necessariamente precisam ser mandatórios, podendo ser públicos ou privados, onerosos 
ou gratuitos, dependendo da operadora e do modelo de negócios da empresa. 
 
O representante do setor empresarial ainda abordou a questão do Zero Rating, pedindo 
que não se misture o conceito de Neutralidade de Rede com modelo de negócio, uma vez 
que, eventualmente podem existir práticas de Zero Rating que afetem o conceito de 
neutralidade da rede, e outras não. Sobre o uso do “Internet.org”, destacou que as 
operadoras não têm interesse em práticas com essa finalidade, e sim no oferecimento de 
serviços ao usuário, de forma onerosa e de modo que seja possível o pagamento de uma 
tarifa razoável e adequada pelo serviço utilizado, de forma que seja possível sustentar os 
enormes investimentos apresentados anteriormente.  
 
Concluiu sua fala agradecendo a atenção do público e dizendo que o setor empresarial 
não defende ou é contrário ao uso do “Internet.org” ou de práticas de “Zero Rating 
programs”, e sim é a favor de um modelo de negócios que deve ser melhor avaliado, e 
que não conflite com o conceito de neutralidade da rede. 
 
Coordenadora da mesa e conselheira do CGI.br, Flávia Lefèvre passou a palavra 
para o próximo painelista, o painelista da Fundação Getúlio Vargas do Rio de 
Janeiro (FGV-RJ) Luca Belli, representante do setor acadêmico. 
 
 
C) Exposição Luca Belli (FGV-RJ) - Setor Acadêmico  
 
O painelista do setor acadêmico, Luca Belli, pesquisador da FGV-RJ, no Centro 
Tecnologia e Sociedade, iniciou sua apresentação agradecendo o convite para participar 
do evento e destacando a importância das discussões ao longo do dia para o tema. Sua 
fala foi iniciada diretamente com o tema do painel, regulamentação da Neutralidade de 
Rede, e para isso partiu da definição do conceito e da sua importância para o 
ecossistema da Internet como uma forma geral. Para tanto, ressaltou que na sequência, 
trataria outros três tópicos importantes relacionados a questão da neutralidade da rede: 

• gestão aceitável de tráfego; 
• oferta de serviços especializados; e, 
• acordos de zero-rating. 

 
Belli destacou que a regra geral é que a Neutralidade é um tratamento não 
discriminatório, fato explicitado no art. 9 do Marco Civil da Internet, citando o trecho "o 
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responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma 
isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, 
serviço, terminal ou aplicação". Questionou os presentes a respeito da importância da 
neutralidade e concluiu que a mesma se dá pelo fato da Internet ser uma rede formada 
por diversas outras redes. Assim, apontou que graças ao tratamento não discriminatório, 
cada usuário dessas redes pode procurar, partilhar e receber informações e ideias sem 
discriminações. Comparando a prática com a mesma definição para “liberdade de 
expressão”. 
 
Para o representante do setor acadêmico, a Neutralidade possui um valor instrumental, 
afim de estabelecer novos princípios de liberdade de expressão e de inovação. Uma vez 
que a possibilidade de partilhar e receber ideias na Internet, significa também a ideia de 
partilhar e receber inovação, o que indicou que também é um fato positivo para fortalecer 
a abertura e concorrência na rede, uma vez que o tratamento não-discriminatório diminui 
barreiras para entrar no mercado e participar da Internet. Reforçou ainda que a 
Neutralidade da rede deve desempenhar um papel instrumental para manter a natureza 
end-to-end da Internet, em outras palavras, o da inteligência da Internet estar localizada 
em suas extremidades, ou seja, é o usuário que pode escolher como usar a Internet, e 
não a operadora de serviços que define como usar a Internet.  
 
Na sua visão, as redes só devem transportar pacotes de dados de forma isonômica, 
visando manter a generalidade da Internet, ou seja, a capacidade de um sistema produzir 
mudanças imprevistas através das contribuições não filtradas de seus usuários. Para ele, 
a evolução da Internet não deve ser definida pelas operadoras, e sim através da 
contribuição não-filtrada dos usuários, que podem criar e escolher como utilizar aplicativos 
através de seus próprios interesses. Belli ainda ressaltou que a Neutralidade é um fator 
instrumental para salvaguardar os fundamentos da disciplina do uso da Internet, como é 
definido no próprio art. 2° do Marco Civil da Internet: 
 

“[...] o respeito à liberdade de expressão, bem como:  
I - o reconhecimento da escala mundial da rede;  
II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício 
da cidadania em meios digitais;  
III - a pluralidade e a diversidade;  
IV - a abertura e a colaboração;   
V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;  
VI - a finalidade social da rede”. 

 
Para ilustrar ainda o que pode ocorrer na ausência da Neutralidade da Rede, o painelista 
utilizou o caso do “Minitel”, pequeno terminal de consulta de banco de dados, difundido na 
França, nos anos 1990, onde o usuário podia somente fazer uso de aplicações aprovadas 
e disponibilizadas pela empresa oficial provedora de serviços do governo francês.  
Felizmente, de acordo com o painelista, no Brasil a aprovação do Marco Civil da Internet, 
protege o princípio de Neutralidade, fazendo com que o importante agora seja a ampla 
discussão de sua regulamentação. 
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Retornando ao início de sua apresentação, Belli abordou o primeiro dos três tópicos 
relativos à Neutralidade citados, gestão aceitável de tráfego. Para tanto, preferiu 
desenvolver sua fala dividindo esse tópico inicial em outros três subtópicos: 

• Gerenciamento de congestionamento temporário e excepcional; 
• Manutenção de integridade e seguridade das redes; e, 
• Gerenciamento de congestionamento em redes móveis.  

 
Assim, apontou que o gerenciamento de congestionamento temporário e excepcional, tem 
como características: 
 

• Objetivo: garantir qualidade de serviço suficiente e a fruição de serviços de 
emergência; 

• Medidas: temporárias e excepcionais comunicadas de maneira transparente. 
Dentre essas medidas, dividiu-as em: 
◦ Não discriminatórias: onde não é possível priorizar aplicações específicas (RFC 

6057); e 
◦ Discriminatórias: onde é possível dividir classes de aplicações quando essencial 

ou quando o usuário define a priorização. 
 
Na sequência, apontou que o segundo subtópico, manutenção de integridade e 
seguridade das redes, que foi levemente abordado na fala anterior, do painelista Alex 
Castro, tem como características:   

• Objetivo: filtrar o tráfego prejudicial à operação da rede tal qual malware e spam. 
• Medidas: nesse caso as medidas são permanentes e devem ser comunicadas de 

maneira transparente.   
 
Por fim, Belli ressaltou que o terceiro subtópico de gestão aceitável de tráfego, 
congestionamento em redes móveis, tem como características particulares: 

• Objetivo: garantir qualidade de serviços suficientes. Ilustrou usando o exemplo de 
um evento público, onde, em casos de acidentes, há uma convergência de muitos 
usuários em um mesmo local, há um congestionamento que não pode ser gerido 
da mesma maneira que na rede fixa. Assim, é preciso medidas mais intensas e 
mais detalhadas, e como na rede fixa, não devem ser discriminatórias, somente se 
necessário.  

• Medidas: gerenciamento de rede mais intenso e detalhado (e.g. em caso de 
acidente, evento público, etc.), mas de maneira temporária e excepcional e 
comunicadas de maneira transparente  

 
O segundo tópico abordado pelo painelista, Ofertas de serviços especializados, não foi 
um tema definido pelo Marco Civil da Internet, porque não são essencialmente serviços 
de Internet, podendo ser caracterizados da seguinte forma:   

• Oferecem alguma função aprimorada, seja uma qualidade assegurada de serviço, 
velocidade ou segurança que não pode ser garantida na Internet; 

• Não são comercializados por provedores de acesso à internet como um substituto 
para a Internet; 
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• São providos pelo provedor de acesso à internet por uma taxa, de forma 
especialmente solicitada;  

• Embora sejam oferecidos ao público, só podem ser disponibilizados para um 
conjunto restrito de clientes e, portanto, dependem de um controle de acesso 
rígido. 
   

Após abordar os temas citados anteriormente, Belli direcionou sua atenção para acordos 
de Zero Rating. De acordo com o painelista, o tema pode ser descrito como uma prática 
onde operadoras desoneram provedores de serviços ou aplicações, permitindo que estes 
subsidiem o acesso e uso de aplicativos e serviços específicos. Para Belli, essa prática 
econômica é uma maneira diferente de alocar os custos dos aplicativos, mas que também 
implica em problemas já conhecidos.   
 
O primeiro deles, é a existência de uma separação de aplicativos ou serviços, uma vez 
que, de acordo com o representante do setor acadêmico, a prática gera uma vantagem 
injusta, já que é a operadora que escolhe os serviços, algo incompatível com os princípios 
de Neutralidade da rede, em sua opinião.   
 
O segundo problema é fato de somente as empresas capazes de oferecer facilidades 
conseguirem fechar acordos de zero rating. As empresas iniciantes não são capazes de 
obter acordos por não possuírem poder de barganha, o que foi ilustrado mais uma vez 
com a referência ao uso do “Internet.org”. Belli ressaltou que o Marco Civil da Internet, 
define em seu art. 5° como “o sistema constituído de conjunto de protocolos lógicos, 
estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de 
possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes” com o 
objetivo de provocar o público, questionando a plateia: “por que não criar um padrão web 
aberto para aplicativos de banda reduzida a fim de patrocinar todos os aplicativos e 
serviços que poderiam usar o padrão liberalmente?” 
 
O painelista ainda reforçou que, é quase impossível e inviável proteger a neutralidade da 
rede com uma regulamentação apenas em escala nacional, sendo muito mais eficaz e 
eficiente elaborar um padrão internacional para protegê-la. Nesse sentido, destacou ainda 
a criação do IGF Dynamic Coalitions, em 2013, grupo que tem como objetivo elaborar um 
padrão de regulamentação sobre neutralidade da rede, com o objetivo de produzir 
relatórios e pesquisas sobre o tema. Ressaltou que, o próprio relatório do ano de 2015 
ainda está em fase de elaboração, e a participação ainda pode ser feita através do 
website “networkneutrality.info”. 
 
Finalizou sua apresentação citando sugestões próprias de leitura e agradeceu por toda a 
atenção. 
 
Coordenadora da mesa e conselheira do CGI.br, Flávia Lefèvre passou a palavra 
para o último painelista, do Coletivo Intervozes, Gustavo Gindre, representando o 
terceiro setor. 
 
 



  
 

 

p. 15  

D) Exposição Gustavo Gindre – Terceiro Setor 
 
Gustavo iniciou sua fala agradecendo mais uma vez o convite feito pelo CGI.br para 
participar da mesa, e ressaltou que, diferentemente dos colegas, não faria uso de 
apresentação em slides, porque considera assim sua exposição mais dinâmica  
 
Pontuou que, em muitas ocasiões é preferencial falar por último, porque se tem a 
oportunidade de ouvir os demais colegas, refletir sobre as ideias e debater melhor o tema, 
mas que isso não vai ser possível nesse caso, porque muito do que pretendia abordar já 
foi dito, inclusive um dos exemplos práticos que planeja utilizar, o uso do Minitel, citado na 
apresentação anterior, pelo Luca Belli, mas que ainda assim iria tenta manter o impacto 
da apresentação. 
 
Para isso, iniciou um recorte histórico, voltando para o ano de 1977, quando o então 
presidente da França, Valéry Giscard d'Estaing, convidou dois pesquisadores, Simon 
Nora e Alain Minc, para estudarem especificamente o desenvolvimento das redes de 
telecomunicações, já antecipando a explosão do fenômeno da computação, o então 
presidente buscava avaliar como a França deveria se posicionar com relação ao tema. 
 
O resultado desses estudos é um documento conhecido como “Relatório Nora”, que 
orientou a política francesa nos anos seguintes. O relatório apontava que as redes de 
telecomunicações iram “explodir” e no futuro, todo o processo de comunicações deveriam 
convergir para as mesmas, causando um impacto enorme no cenário das 
telecomunicações, também orientando o governo da França a ter um papel pioneiro nesse 
novo cenário. Assim, o painelista ressaltou que o resultado dessa nova visão é o Minitel. 
Para Gindre, esse é um marco que aponta a Internet como um disruptor de um modelo de 
comunicação das operadoras de telecomunicações.  
 
O representando do terceiro setor destacou que, esse novo cenário, entre o fim dos anos 
1980 e início da década de 1990, fez com que as operadoras de telecomunicações não 
enxergassem com simpatia o fenômeno de expansão da Internet, pelo contrário, fazendo 
com que as mesmas se sentissem ameaçadas pela iminência de colocar em risco o então 
modelo de negócio existente. Nesse sentido, o Brasil se posicionou de forma progressista 
com relação a aprovação do Marco Civil da Internet. Gindre destacou que, a aprovação 
da lei foi um dos únicos momentos, ao longo dos últimos 12 anos de administração do 
Partido dos Trabalhadores (PT) no governo federal, onde o país se posicionou muito 
claramente com relação a avanços progressistas nesse setor.  
   
Na visão do representante do terceiro setor, embora a sociedade civil tenha participado de 
forma contundente, até de forma inédita na história republicana brasileira, com uma 
grande quantidade de participações, e um alto número de fóruns realizados 
presencialmente e na Internet, o que garantiu que o processo de aprovação da lei 
terminasse em apenas três anos, foi o caso Edward Snowden, que detonou o processo 
para a aprovação do Marco Civil da Internet. De acordo com o painelista, isso pode ser 
evidenciado no presente momento, uma vez que, se está se adentrando a fase de 
regulamentação de uma série de normas do Marco Civil da Internet, e o decreto 
presidencial chega em um momento diferente da própria aprovação da lei: o 



  
 

 

p. 16  

esquecimento do caso Snowden pela mídia, mudança de paradigmas na relação do poder 
executivo federal com o Congresso Nacional e, especialmente, com a reaproximação das 
relações entre Brasil e Estados Unidos da América.  
 
Gustavo vê o governo da presidente Dilma Rousseff enfraquecido, talvez vivendo o mais 
longo fim de mandato da história do país, uma vez que, tem dificuldades em reagir e partir 
para o embate com o Congresso Nacional pela aprovação de pautas de seu interesse. 
Para ele, nesse cenário, comprar certas brigas é algo muito mais difícil. Portanto, a 
pressão da sociedade civil é fundamental para garantir que no decreto presidencial não se 
alterem temas que já pautados na lei. Com relação à Neutralidade da Rede, destacou que 
o art. 9° do Marco Civil da Internet define o conceito de Neutralidade, entretanto abre 
espaço para sua regulamentação, já que não é possível se alcançar um “estado puro”, 
uma vez que deve haver certo tipo de gestão na rede. Ressaltou ainda a existência de 
questões que precisam de um tratamento diferenciado, por exemplo, tipos de 
comunicação síncrona para assíncrona, questões de segurança que foram apontadas, 
etc., ressaltando a necessidade da definição de fronteiras do que é ou não aceitável.  
   
Gindre chamou atenção para o fato da maior parte das polêmicas envolvendo a 
regulamentação estarem concentradas na utilização de redes móveis. Indicando que, 
grande parte das discussões anteriormente debatidas já estão sacramentadas, como a 
degradação do Voip. 
  
Com relação as práticas de Zero Rating, ressaltou que o próprio Marco Civil da Internet já 
é por si um grande avanço na consolidação da perspectiva de uma Neutralidade da rede, 
uma vez que a legislação já aponta uma questão importante na própria lei, algo que será 
sacramentado pelo decreto presidencial. No entanto, trouxe à tona ao longo do debate 
práticas oferecidas por empresas de telefonia móvel que esbarram em certos aspectos da 
regulamentação da lei. A (empresa) Claro, passou a oferecer um plano de uso de dados 
onde, após o encerramento da franquia de dados, bloqueiam-se todos os serviços. Desse 
modo, a empresa se livra da acusação de quebra de neutralidade evidente. Encerrada a 
franquia, alguns pacotes passam e outros não, evidenciando problemas com quebra de 
neutralidade.  
 
Para ele, a saída do modelo proposto é, uma vez esgotada a franquia, todo os pacotes 
deixam de passar, mas antes de esgotar a franquia, uns são tarifados, outros não. Porém, 
o painelista aponta que isso faz com que se crie um novo problema, já que no caput do 
art. 9°, é indicado que todos os dados devem receber tratamento isonômico. Na medida 
que alguns pacotes são tarifados, e outros não, essa norma é violada, e nesse sentido, 
essa solução de modelo de negócio proposta pela empresa fere o Marco Civil da Internet, 
uma vez que se passar a uma vantagem comercial a uma empresa e prejudicando a outra 
ao violar o tratamento isonômico, como no caso do acesso a certas redes sociais 
oferecidas de forma gratuita. 
 
A Figura 4, retirada do próprio guideline do Facebook, foi utilizada por Gindre para 
evidenciar a transformação da rede social, antes apenas tida como um site de 
relacionamento, para o proxy da rede de Internet. Para o painelista, essa situação é um 
risco, já que o próprio site passa a definir as regras, condições de uso e possibilidade de 
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aplicação. 
 

  

Figura 4 - Internet.org como proxy de Internet 

 

O painelista destacou que a utilização da plataforma esbarra no princípio de privacidade, 
uma vez que, na medida só há disponível um único portão para a circulação de conteúdo.  
Realizando uma analogia, Gindre comparou o uso do “Internet.org” com o desenho de um 
programa de combate à fome, mantido pela rede de restaurantes fast-food McDonald’s, 
onde os participantes do programa só podem se alimentar com Big Mac. Questionou: “É 
melhor que morrer de fome?” Claro que sim.   
 
Porém, rechaçou a postura de uma sociedade em aceitar esse tipo de medida. Tanto no 
caso do McDonald’s, porque a alimentação exclusiva de lanches do tipo geram males à 
saúde, e no caso do “Internet.org”, que sustenta um modelo de negócio benéfico somente 
para grandes corporações. Com relação ao uso de serviços especializados utilizarem 
rede IP, o painelista se mostrou favorável, desde que os serviços especializados não 
sejam confundidos com uso de Internet, já que começam e terminam fora dela. Porque a 
partir do momento que ele se interconecta com a Internet, deixa de ser um serviço 
especializado. Tal fato foi evidenciado em sua explanação utilizando o exemplo da rede 
switch dos bancos. Gindre salientou que, embora possuam uma rede fechada, os bancos 
utilizam tecnologia IP, porém, por questões de segurança, não se interconectam com a 
Internet. Na medida que se interconectam com a Internet, essas redes deixam de ser 
serviços especializados. 
 
Gindre ainda apontou que, na medida que novos players são inseridos no ecossistema de 
arquitetura da Internet, como por exemplo, as CDNs (Content Delivery Network, ou Rede 
de Fornecimento de Conteúdo) torna ineficiente tratar a neutralidade da rede apenas na 
relação da última milha com o usuário final, algo que pode ser ilustrado com a expansão 
dos serviços de vídeo oferecidos via streaming, como o caso do Netflix. Uma vez que isso 
faz com que sejam outros atores desse ecossistema, que também estão presentes nas 
redes de tráfego o tempo inteiro e que podem estar violando os princípios de neutralidade 
de rede.   
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Por fim, a última questão levantada pelo painelista diz respeito à com relação do locus de 
onde se dará o acompanhamento do processo de fiscalização do cumprimento da 
neutralidade da rede por parte das empresas de telecomunicações, uma vez que, para 
ele, deve-se evitar ao máximo a criação de condições artificiais para o monitoramento, se 
fazendo necessário  pensar a regulação como um método de garantia do necessário 
equilíbrio dessa relação, fazendo com que  o processo não seja capturado por grandes 
atores econômicos e políticos envolvidos no processo. 
 
Concluiu sua fala destacando a importância de se criar um ambiente onde, de fato a 
legislação possa ser seguida, fiscalizada e cumprida por todos os entes envolvidos no 
processo, evitando um cenário como o de Leis de Proteção Ambiental na Amazônia, onde 
a legislação é impecável, porém não existe material humano suficiente para cobrir o 
território referente na Região Norte e garantir o cumprimento da lei. 
 
E) Exposição Final – Flávia Lefèvre 
 
Agradeceu todos os painelistas presentes à mesa e reforçou o enriquecimento que os 
mesmos traziam para o debate do tema. Flávia reforçou o fato de a Neutralidade da Rede 
ser um conceito que nasceu como forma de combater ações das operadoras de 
telecomunicações, que realizavam práticas discriminatórias e de degradação de tráfego 
para proteger seus interesses econômicos. A coordenadora da mesa ainda recordou o 
fato de que não existe a pretensão de realizar uma definição fechada a respeito do que é 
neutralidade da rede, e sim seguir aquilo que está definido através do Marco Civil da 
Internet. 
 
Nesse sentido, destacou ainda o fato de que a neutralidade deve ser tratada dentro desse 
contexto, como pontuou em sua apresentação, Luca Belli. Também seguiu a linha de 
pensamento reforçada por Gustavo Gindre, que salientou a importância de  disputar 
também os limites das camadas envolvidas pela questão da Neutralidade, visando 
descobrir onde irão ocorrer as fases da regulação com relação ao setor de 
telecomunicações, uma vez que a Lei Geral das Telecomunicações define bem e 
estabelece uma neutralidade para o setor, e o que estará ligado a uma forma de 
governança da Internet, que está prevista expressamente no art. 24 do Marco Civil da 
Internet, que diz que a Internet deve ser governada em uma lógica multiparticipativa. 
 
Fechando a apresentação da parte inicial do painel, Flávia Lefèvre agradeceu a presença 
de todos e destacou que as discussões seriam retomadas após um breve intervalo. 
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3. INTERVENÇÕES E DEBATES DOS(AS) PARTICIPANTES 
 
Após a realização das exposições dos painelistas de cada um dos setores presentes no 
Fórum, foi realizado um intervalo com duração de cerca de trinta minutos. O retorno para 
a continuidade dos debates foi iniciado com a fala da coordenadora do painel, Flávia 
Lefèvre, que antecipou alguns pontos que provavelmente surgiriam em meio às falas dos 
participantes. 
 
Desse modo, a coordenadora ressaltou que, quando se fala de práticas de Zero Rating, 
está se fazendo referência aos planos franqueados e limitados, uma vez que planos 
ilimitados não possuem Zero Rating. Também foi abordado a necessidade de se avaliar a 
legalidade das práticas comerciais que implicam no corte do serviço depois de extinta a 
franquia, algo contrário ao que as empresas vinham fazendo até hoje. Frisando que no 
modo de ver da entidade que representa, a Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor (Proteste), não é algo ilegal reduzir a franquia dados e a velocidade, desde 
que se mantenha à Internet.  
 
A coordenadora ainda frisou que a Proteste já moveu uma Ação Civil pública com relação 
ao fato, e muitas outras ações cíveis públicas estão em trâmites com vista em fazer 
questionamento de competência, e por conta de uma ação apresentada no STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) pela Oi e outras empresas, outras ações cíveis públicas estão 
pipocando pelo país, impedindo o bloqueio da franquia de dados. Por fim, ainda ressaltou 
que o Marco Civil da Internet, no art. 7°, expressa que o acesso à Internet é um serviço 
essencial, e que no art. 4°, o Marco Civil da Internet expressa que o serviço só pode ser 
cortado se o consumidor estiver inadimplente.   
 
Ao fim dos detalhes mencionados, foi aberto o microfone para que se iniciassem as 
intervenções por parte dos demais participantes. 
 
Veridiana Alimonti (Intervozes, São Paulo, São Paulo): a participante Veridiana Alimonti, 
ex-conselheira do CGI.br e membro do Coletivo Intervozes, reforçou que o modelo de 
negócio das operadoras de telefonia móvel, onde os pacotes de dados são cortados ao 
fim da franquia deve ser discutido, pois esse fato vai além desse cenário, ressaltando que, 
muitas vezes se vive dos reflexos do problema, e não do problema em si, já que as 
práticas de Zero Rating, do Internet.org, etc., decorrem de um modelo de negócios 
perverso, por parte das empresas de telecomunicações. Apresentou também 
preocupação com a apresentação realizada pelo representante do Ministério das 
Comunicações, Haitam Naser, em especial com relação a como o painelista compreende 
as exceções à neutralidade presentes no parágrafo 1, do art. 9° do Marco Civil da 
Internet. 
 
Ressaltou que se deve delimitar de forma clara o que é prestação adequada dos serviços 
em redes móveis, de modo a estabelecer a relação com a quantidade de banda que 
determinados serviços necessitam, de modo a tornar o congestionamento de rede algo 
apenas temporário e ocasional, devido a algum problema possa ocorrer. Assim, os 
serviços que se utilizarem de mais banda devem ser tratados como serviços de utilização 
comum, e essa rede deve ser tratada para lidar com eles, indiferente de sua condição 
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síncrona ou assíncrona. Veridiana também avaliou a diferenciação existente na forma 
como os pacotes são gerenciados na rede de acordo com seu próprio protocolo desses 
serviços, uma vez que, esses padrões técnicos já foram estabelecidos pelo próprio IETF 
(Internet Engineering Task Force), o que não implicaria em uma inovação direta trazida 
pelo Marco Civil da Internet. Também frisou que o caminho que deve ser seguido com 
relação a regulamentação do tema deva ser mais restrito e de acordo com os dispostos 
do inciso 1°, do art. 9° da lei. 
 
A participante demostrou preocupação com a discussão da estrutura regulatória da 
Neutralidade da Rede, uma vez que a Anatel é responsável por regular a infraestrutura de 
telecomunicações e o CGI.br, é um órgão mais relacionado a padrões e recomendações 
para o desenvolvimento da Internet, entendido como serviços de valor adicionado, faz 
com que a regulamentação do tema seja feita sobre um território sem delimitação clara de 
atuação desses órgãos. Veridiana salientou o fato de que o conceito de Neutralidade da 
Rede também envolve aspectos de concorrência e proteção ao consumidor, a participante 
destacou a importância de ter presente nas discussões a participação da Secretaria 
Nacional do Consumidor e do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), 
assim como o envolvimento do CGI.br e do NIC.br na definição de padrões técnicos. 
Concluiu questionando a opinião dos painelistas com relação aos seus posicionamentos 
referentes à garantia da Neutralidade da Rede.  
 
Marcos Urupá (Coletivo Intervozes, Brasília, Distrito Federal): iniciou sua fala 
destacando a apresentação de Alex Castro, e ressaltando o aumento da remessa dos 
lucros das empresas de telecomunicações para suas subsidiárias no exterior, destacando 
que de 2009 à 2014, ocorreu um aumento de até em 150% nesses valores. Citou o 
exemplo da Telefônica, que igualou os lucros do mercado no Brasil aos obtidos em sua 
sede, na Espanha. Questionou também o slide apresentado, que aponta investimentos de 
mais de R$ 308 bilhões entre 1999 e 2014, por Alex Castro, alegando que na mesma 
proporção está sendo ampliado o número total das remessas de lucros para as 
subsidiárias das empresas de telecomunicações no exterior, indicando que culpar apenas 
o governo brasileiro pelo valor total arrecado não é justo. 
 
Seu questionamento seguinte se direcionou ao fato do Brasil possuir uma das mais caras 
taxas de uso de celular, e indagou o representante do setor empresarial, se o fato é 
decorrente apenas da tributação, ou é por conta da oferta e demanda do serviço. Urupá 
também questionou os demais painelistas se, as práticas de Traffic Shaping, por si só 
já são uma forma de gerenciamento da rede, uma vez que tem como objetivo uma melhor 
condução de seu fluxo, visando garantir sua estabilidade, mas que também pode 
caracterizar degradação de dados.  Agradeceu a oportunidade de participar e pediu que 
os painelistas articulassem os três pontos abordados em suas explanações finais. 
 
José Janone Junior (São Paulo, São Paulo): Janone destacou a possibilidade de se 
comprar uma briga diferente do que está sendo travado com relação às práticas de Zero 
Rating: ressaltando a possibilidade do congelamento da franquia de dados não utilizada 
no período anterior para ser transferida para o período seguinte. Concordou com a 
analogia realizada por Gustavo Gindre com relação ao Facebook e Big Mac, mas pediu 
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reflexão com relação ao excesso de dificuldades impostas às ações das empresas 
privadas em suas iniciativas de conectividade à Internet, pedindo maior liberdade para as 
mesmas por parte do governo, para que não tenham sua atuação limitada, ressaltando o 
fato de que o costume a ideia de que “melhor nada do que alguma coisa”, acabará 
intimando o nascimento de novas iniciativas no país. 
 
Gustavo Paiva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN, Natal, Rio Grande 
do Norte): Paiva questionou a opinião dos painelistas com relação ao posicionamento do 
jurista Walter Capanema, que participou das discussões do Marco Civil da Internet, e 
defende que ocorreu uma inflação de temas no projeto da lei, que somente foram 
incluídos no Marco Civil da Internet devido à pressão política e a um momento acalorado 
que estava ocorrendo em 2014. Citando Patrícia Pinheiro, outra jurista da área de direito 
digital, que defende que a área deve se desenvolver através da jurisprudência, e não 
relegar aos legisladores o processo de tomada de decisão. Nesses casos, reforçou, deve-
se se permitir aos casos em si só que suas decisões passem a nortear o direito digital, 
deixando o caso concreto definir o que deve ser feito. Pediu aos painelistas avaliarem 
ambos os posicionamentos e perguntou qual seria a melhor alternativa a ser 
adotada com relação ao tema. 
 
Marcelo Saldanha (Instituto Bem Estar Brasil): Marcelo Saldanha destacou que com 
relação às práticas de Zero Rating, o Marco Civil da Internet cita em vários momentos a 
questão dos direitos do consumidor e a limitação das franquias de dados é o que dá 
subsídios para a existência do Zero Rating, se tratando de uma lesão direta ao 
consumidor. O participante destacou que se paga por um tráfego de dados do qual não se 
tem conhecimento do que está sendo debitado da franquia ou sem nenhum controle 
efetivo de que a informação acessada pelo cidadão de fato bate com o que se quer, 
tornando o serviço caro e de baixa qualidade. Recordou a dependência dos usuários de 
telefonia móvel das redes wi-fi, que por terem franquias limitadas de uso de dados 
móveis, ainda são dependentes dessas redes para realizarem downloads maiores ou 
mesmo atualizações de seus aplicativos. Ressaltou que estudos apontam que ainda hoje, 
cerca de 95% do tráfego de dados de celulares ainda passam por redes wi-fi e que na 
maior parte dos municípios brasileiros essa estrutura ainda é de baixa qualidade. 
 
Marcelo também abordou os números apresentados por Alex Castro com relação ao nível 
de investimentos apresentados pelo setor empresarial. Saldanha se mostrou preocupado 
com o fato de que até hoje, mesmo definindo que a Internet é um serviço essencial, e a 
infraestrutura de telecomunicações tendo um impacto profundo e positivo no PIB nacional 
(representando em 2014 cerca de 8,8% e com previsões de aumento gradual), não exista 
legislação que ordene padrões mínimos no setor, tal como sustentabilidade.  
 
Ana Paula de Moraes (Magalhães & Matos – Advogados Associados, Salvador, Bahia): a 
participante questionou a posição dos painelistas com relação as promoções realizadas 
pelas empresas operadoras de telefonia móvel, que informam que os usuários continuam 
tendo acesso a pacotes para uso de redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, 
mesmo que a franquia de dados tenha terminado. Em seu entendimento, crê que tais 
práticas violam a privacidade do usuário, inclusive adentrando à camada 7, algo proibido 
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pelo Marco Civil da Internet. Pediu para, em suas respostas, painelistas desenvolverem 
correlação entre o tema. 
   
João Carlos Caribé (Movimento Mega Não, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): o 
participante João Carlos Caribé ressaltou que, na segunda-feira (13/07/2015), participou 
de um painel com as presenças de Veridiana Alimonti e o Marcelo Saldanha para tratar da 
Internet como um direito fundamental. Ao longo do painel, destacou Caribé, foram 
tratadas uma série de diferentes questões e o que lhe causou estranheza foi o fato das 
abordagens feitas pelos setores governamental e empresarial se direcionarem para a 
visão da neutralidade da rede nos aspectos técnico, comercial e legal, excluindo da 
discussão a vertente social, importante para a garantia do acesso à Internet como um 
direito fundamental.     
 
Ressaltou ainda a existência de uma tendência forte, por parte do Ministério das 
Comunicações, de tratar a Internet como um espaço de negócios, o que, em sua opinião, 
é um grande equívoco, uma vez que a Internet é um ecossistema complexo. Para Caribé, 
existem outros modelos de negócios que podem ser pensados, como o acesso 
patrocinado, por exemplo através de publicidade, onde o usuário ao assistir vídeos, 
ganharia acesso à Internet pelo dia inteiro. Ainda mencionou que, em 2014 participou de 
um evento organizado pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN, ou em português , Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) 
e pode conhecer David Dean, mentor de um projeto a respeito de Economia da Internet, e 
na ocasião ao longo de uma conversa, foi questionado por Dean como alavancar a 
economia digital no Brasil.  
 
Caribé analisou os aspectos colocados e salientou que utilizaria o PNBL (Plano Nacional 
de Banda Larga) original, onde foi considerada a Telebrás como backbone de fibra ótica 
de acesso à internet no país, e reativaria isso como modelo fundamental do PNBL, ao que 
David Dean respondeu que essa seria a melhor opção. Concluiu ainda pontuando que o 
governo, ao longo de suas tentativas, tem tentado obter êxito nas ações relacionadas à 
Internet, mas está mirando para o passado, e não para o futuro. 
 
Thallis Cantizani (Câmara dos Deputados, Brasília, Distrito Federal): Thallis Cantizani, 
ao longo de sua participação, realizou questionamento diretos aos painelistas presentes. 
Com relação ao painelista Luca Belli e a representante do CGI.br, Flávia Lefèvre, 
questionou qual a visão desses setores, em relação ao art. 15 da Marco Civil da Internet, 
em especial as melhores formas do governo regular e regulamentar o tema. Se dirigindo 
ao representante do setor empresarial, Cantizani indagou a respeito da preocupação das 
empresas com relação à segurança dos dados dos usuários, em especial no que tange à 
práticas de Zero Rating; com relação aos investimentos citados pelo setor, questionou se 
os painelistas acreditam que os recursos destinados a investimentos no setor tem de fato 
acompanhado o crescimento no número de acessos no Brasil. 
 
Joílson Argolo (Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Bahia): Argolo, em sua 
participação, questionou se o CGI.br tem demonstrado preocupação a respeito da atual 
infraestrutura disponibilizada pelas empresas de telecomunicações em relação ao 
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atendimento oferecido ao consumidor, uma vez que é notável que o setor possui a 
liderança nos rankings de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Dito isso 
indagou a existência de alguma metodologia de controle por parte do CGI.br ou de 
investimentos do setor empresarial para soluções com relação ao problema. Também 
reforçou a importância de serem criadas leis com a infraestrutura adequada para sua 
própria fiscalização, destacando, como na fala de Gustavo Gindre, que é impossível ser 
eficiente e eficaz sem uma infraestrutura adequada. Pediu aos painelistas que 
abordassem o tema ao longo das considerações finais. 
 
John Forman (Federação Nacional das Empresas de Informática - FENAINFO, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro): como representante da FENAINFO, destacou que o principal 
papel da instituição é fomentar as atividades do setor de informática, de modo a estimular 
a geração de empregos, negócios e lucro de forma ética e de acordo com as devidas 
obrigações e impostos. No entanto, também frisou que, no Brasil a área de 
desenvolvimento de softwares tem um elevado nível de taxação, o que leva as atividades 
muitas vezes serem prejudicadas. Para ilustrar sua posição, citou o caso de um portal de 
vídeos, na cidade do Rio de Janeiro, que, devido a uma troca em seu CDN (Content 
Delivery Network, ou Rede de Fornecimento de Conteúdo), fez com que tivesse reduzido 
a qualidade de conexão dos vídeos disponibilizados, diminuindo sua competividade o 
setor. 
 
O participante ainda pontuou a importância de maior aprofundamento nas discussões a 
respeito dos impostos e obrigações envolvendo os ramos de negócio relacionados ao uso 
da Internet, o que em sua opinião, também envolve uma melhor avaliação de práticas de 
Zero Rating. Outro ponto importante levantado em sua fala, diz respeito a desoneração da 
folha de pagamento do setor no país. Forman ressaltou que, desde 2012, se 
experimentou uma mudança em alguns setores, que poderiam passar a fazer a 
contribuição não mais em cima do percentual dos salários, e sim sobre o percentual de 
receita das empresas. De modo que, o setor de tecnologia da informação foi um dos 
primeiros a serem agraciados, e vem obtendo resultados positivos, passando inclusive a 
se tornar uma prática permanente no setor. 
 
Finalizou sua participação destacando a importância das discussões envolvendo um 
melhor nível planejamento tributário para a área de Internet, uma vez que, quem paga a 
conta de todas as ações do governo são os impostos, então estar atento a esse regime 
tributário é um fator relevante para melhorias no ecossistema da Internet. 
 
Leandro Chemalle (Partido Pirata, São Paulo, São Paulo): Leandro Chemalle, membro 
do Partido Pirata do Brasil, questionou os painelistas e demais presentes a respeito da 
existência de novas notícias a respeito da possibilidade de atenuar os problemas 
referentes ao art. 15 do Marco Civil da Internet. Assim como outros participantes, também 
ressaltou que, embora não divulgado pelas empresas de telefonia móvel, uma vez que os 
dados da franquia se esgotem, o acesso “ilimitado” a aplicativos e redes sociais, como o 
caso de “Facebook, Twitter e WhatsApp grátis”, também é cortado. Desse modo, o caso 
se torna algo muito mais próximo das discussões envolvendo direito do consumidor, do 
que regulamentação da neutralidade da rede.  
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Por fim, convidou todos os presentes a participarem da desconferência do Partido Pirata, 
onde seriam apresentadas mais informações a respeito do Partido e em especial a 
respeito da realização do IUF (Internet Ungovernance Forum Brazil - Fórum de 
Desgovernança da Internet no Brasil), evento que foi organizado na Turquia, em 2014 
durante o último IGF, e também será realizado no IGF 2015 de João Pessoa (PB). 
 
Fátima Conti (Universidade Federal do Pará - UFPA, Belém, Pará): para a participante, 
membro do projeto que originou o Marco Civil da Internet, foi uma decepção a versão 
final, aprovada em 2014 e que se tornou lei. A participante aponta que, após sua ida para 
o Congresso Nacional, o projeto de lei acabou sendo negociado, tornando-se algo 
diferente de sua concepção original, uma carta de princípios, para garantir o direito 
humano de acesso à Internet e ao conhecimento no país. Na sua visão, negociar qualquer 
ponto no Marco Civil da Internet, significava perder direitos. Por isso se decepcionou. No 
entanto, reforçou que, princípios como os propostos por Tim Berners-Lee, devem ser 
recordados, de modo a oferecer a todas as pessoas, de forma universal, acesso a um 
mundo de conhecimento. 
 
Para Fátima, é essencial fazer com que o indivíduo comum continue tendo acesso 
gratuito garantido. Em sua concepção, ainda que as empresas do setor, em sua maioria, 
apenas considerem a Internet como um novo modelo de negócio, diminuindo o poder de 
transformação que a mesma possui. Reforçou a importância do CGI.br resguardar essas 
liberdades, de modo a ser possível empoderar o desenvolvimento sustentável, fazendo 
com que a Internet tenha um grande poder e que possa transformar vidas. 
 
Diego Canabarro (CGI.br, São Paulo, São Paulo): ele destacou que embora trabalhe no 
NIC.br, fala através de capacidades pessoais ao levantar uma nova questão para debate. 
Na sua opinião, a palavra fruição foi mencionada ao longo das apresentações em 
contextos diferentes. De acordo com o participante, de fato o Marco Civil da Internet não 
menciona a palavra “fruição”, utilizando o termo “prestação”. Para ele, prestação e fruição 
em termos semânticos e práticos são coisas diferentes. Prestação põe a ênfase no papel 
daqueles que oferecem o serviço. Fruição põe a ênfase naquele que recebe e consume o 
serviço. 
 
Canabarro ainda ressalta que, a apresentação do Haitam Naser utiliza-se da correta e 
adequada fruição dos serviços e aplicações, uma vez que, de acordo com o texto da lei,  
o inciso 1° do art. 9° se refere ao termo colocando ênfase nos prestadores de serviços. 
Reforçou ainda que, quando Luca Belli apresenta o contexto de fruição enquanto meio de 
realizar serviços de emergência, evidencia que o objetivo da priorização dos serviços de 
emergência pelo prestador é o de fornecer fruição adequada dos serviços de emergência. 
Finalizou agradecendo o espaço e questionou então se o inciso 1° do art. 9° da lei tem 
dado o sentido de prestação à noção de fruição do serviço e da aplicação, ou não. 
 
Flávia Lefèvre (Conselheira CGI.br): A coordenadora do painel, Flávia Lefèvre, iniciou a 
última rodada de debates recordando que, o CGI.br possui um decálogo que estabelece 
princípios e inspirou o Marco Civil da Internet. Assim, em sua visão, quando introduzido o 
conceito de acesso universal à Internet e a neutralidade da rede, são compromissos 
essenciais do comitê preservar a manutenção da Internet como um ambiente aberto e não 
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dominado por determinados interesses. No entanto, ressaltou que as mudanças ocorridas 
no projeto do Marco Civil da Internet após suas discussões no Congresso Nacional devem 
ser vistas como algo necessário para sua aprovação, mesmo com a decepção por parte 
de outras.  
  
Para Flávia, as atenções agora devem ser voltadas para que se consiga assegurar e 
preservar tudo aquilo que está no texto da lei, uma vez que a atual disputa não é somente 
com relação a regulamentação das exceções, e sim, com relação a amplitude que se dará 
ao art. 9° como um todo e a Neutralidade como um direito. Por fim, ressaltou que o CGI.br 
ainda não possui uma posição oficial a respeito de exceções, práticas de Zero Rating e do 
Internet.org, mas que isso está sendo discutido e pensado, já que o próprio texto do 
Marco Civil determina que o comitê se posicione com relação ao tema. 
 
Alex Castro (SindiTelebrasil, Brasília, Distrito Federal): O representante do setor 
empresarial, Alex Castro recordou que, ao longo de sua apresentação, mencionou que as 
empresas operadoras não necessariamente apoiam ou defendem práticas de Zero 
Rating, o Internet.org e etc., e sim o respeito ao que o Marco Civil da Internet estabeleceu 
como parâmetros de neutralidade da rede, ressaltando novamente que, embora o 
conceito adotado não seja o que as empresas do setor preferiam inicialmente, ele deve 
ser aceito e respeitado. Nessa mesma linha, o painelista se manteve contrário a opiniões 
que emergiram ao longo das participações, que colocavam a conceituação de 
neutralidade da rede como algo ainda não definido. Para ele, uma vez que a legislação 
estabelece a definição, é essa que deve ser seguida e respeitada, independente de 
posicionamentos setoriais ou ideológicos.  
 
Castro ainda reforçou que, o conceito de neutralidade da rede hoje abrange muitas das 
questões citadas ao longo das intervenções dos participantes, em especial referentes a 
aspectos sociais e técnicos. No entanto, em sua concepção, o único dos aspectos não 
envolvidos, ainda que de forma direta é o comercial. Para ele, o destaque dado a 
definição do conceito de neutralidade da rede, e a não defesa de práticas de Zero Rating 
e do Internet.org voltaram a ser tema na fala do representante do setor empresarial pois, 
de acordo com o mesmo, a neutralidade da rede, apesar de ser de grande importância, 
não deve ser o único conceito a regulamentar o uso da Internet.  
 
O Marco Civil da Internet introduziu uma assimetria muito grande de tratamento entre 
provedores de aplicação, que são as operadoras das quais ele representa, e os demais 
agentes. Assim, caso um provedor de aplicação proíba alguém de colocar informações 
em seu site pessoal ou em sua aplicação, tal negativa não tem respaldo, uma vez que, o 
texto da lei não faz nenhuma referência com relação à isso, ressaltou. 
  
O painelista concordou com a fala da participante Fátima Conti, destacando o fato de 
que o cenário não deve ser observado apenas através da lógica econômica, no entanto, 
também frisou que o lado social não deve ser enxergado como única alternativa para o 
desenvolvimento da Internet, fazendo com que a discussão seja essencial para a 
evolução.  Equalizar a discussão é, entretanto, um dos grandes desafios desse cenário, já 
que nem sempre o consenso em uma lógica de discussão multistakeholder é simples de 
ser alcançado. Com relação aos planos e pacotes de dados oferecidos pelas operadoras 
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de telefonia móvel, Castro se mostrou favorável a levar a discussão para outras 
instâncias, como o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), para avaliar se 
esse tipo de programa pode ser benéfico ou prejudicial, do ponto de vista concorrencial e 
contratual. No entanto, não se mostrou favorável ao uso dos conceitos de neutralidade 
para apenas realizar tais decisões. 
 
De acordo com Castro, um fato que gerou incomodo para o SindiTelebrasil se deve ao 
fato da interpretação dos bloqueios de uso de dados ao final da franquia do usuário. Para 
exemplificar seu posicionamento, realizou então uma comparação com a compra de um 
bilhete de dez viagens de metrô, onde, ao fim da cota, o usuário perde o direito de utilizar 
o serviço e será bloqueado. Para ele, a mesma essência deve ser aplicada a franquia de 
dados, afinal, quando se esgotam as passagens do bilhete de metrô, o usuário necessita 
adquirir um novo. O painelista enxerga como oportunismo discutir a essência de um plano 
baseado em franquias, uma vez que, de acordo com o próprio Marco Civil da Internet, é 
permitido a oferta de planos por capacidade de volume. Ressaltou ainda que o uso da 
rede hoje é muito diferente do que era em 2005, e será ainda mais diferente em 2025, o 
que evidencia a importância de uma discussão aberta, transparente e com a participação 
de todos. 
 
O painelista concluiu sua participação destacando que a regulamentação do art. 9° do 
Marco Civil da Internet deve ser realizada não de forma a alterar ou atenuar preposições, 
e sim, esclarecendo de forma geral os dispositivos hoje existentes e também enfatizando 
a importância da fiscalização de forma idônea e geral dos princípios estabelecidos pela 
lei. 
 
Gustavo Gindre (Coletivo Intervozes, Brasília, Distrito Federal): iniciou sua fala partindo 
do término do painelista anterior, Alex Castro, e reforçou o fato do Marco Civil da Internet, 
não ser voltado para a área de telecom, e sim Internet. Portanto, o órgão regulador não 
deve ser a Anatel, que pode fazer parte dos trabalhos, mas ainda precisa de uma maior 
discussão para essa decisão, em especial, por conta do perfil pouco transparente que a 
maior parte das agências reguladoras possuem. 
 
O painelista ainda abordou a questão do traffic shaping destacando que a Internet possui 
a necessidade de definir que tipo de pacote de dados é aquele trafegando, o que faz com 
que a racionalidade econômica o force a dar tratamentos diferentes à esses pacotes. 
Para ele, a Internet tem demonstrado uma enorme capacidade de criar novos modelos de 
negócios, e polêmicas com aplicativos do tipo Uber, é apenas mais uma forma de ilustrar 
a necessidade de fortalecer essa discussão.     
 
Gindre ainda ressaltou que a inflação do Marco Civil da Internet ocorreu porque a lei só se 
tornou possível graças a conjuntura política única do ano de 2014, e que ainda assim  
deve ser visto como um avanço considerável, ainda que não agrade a todos aqueles que 
o acompanham desde a sua idealização. Para ele, se a lei fosse votada um ano depois, 
em julho de 2015 teria um desenho completamente diferente, com possibilidades 
desastrosas. 
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Gustavo ainda abordou o questionamento realizado anteriormente, referente à remessa 
de lucros enviados pelas empresas de telecomunicações às suas subsidiárias no exterior, 
e de acordo com dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), a remessa de lucros das empresas do setor de telecomunicações tem 
aumentado exponencialmente, fazendo com o que o país passasse a receber grande 
atenção por parte das companhias internacionais. 
 
Com relação aos impostos e tributos do setor, o painelista ainda concordou com o valor 
elevado cobrado das empresas de telecomunicações, mas destacou a existência de 
problemas que geram barreira ainda maiores para o desenvolvimento, como a 
racionalidade e a regressividade desses impostos, em especial, fazendo com que quem 
mais pague impostos no país seja o próprio trabalhador. 
 
Para o painelista, outro ponto que ainda carece de maior cobrança é em relação ao uso 
dos recursos dos fundos Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações) e do Fistel (Fundo de Fiscalização das Telecomunicações) pelo 
governo federal. Gindre acredita que os mesmos não estão sendo utilizados conforme sua 
projeção original, ficando relegados ao papel de produzir superávit primário e cumprir 
metas em acordos internacionais. 
 
Flávia Lefèvre (CGI.br, São Paulo, São Paulo): Para Flávia, a questão tributária abordada 
pode ser ilustrada com uma nota emitida pelo próprio Ministério das Comunicações: 
“Região Norte não foi prioridade das empresas de telecomunicações no REPNBL 
(Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação 
de Redes de Telecomunicações)”, ou seja, as empresas receberam benefícios fiscais e 
investiram aonde lhes era interessante. A coordenadora, entretanto, não culpa as teles 
pela forma de alocação dos investimentos, e sim a própria União, que não faz cumprir o 
regime público, expresso no art. 65 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 
9.472/1997). 
 
Assim, fica evidenciada a importância de uma postura ativa do governo nessas situações, 
agindo com o poder que possui. Flávia ainda descreveu o cenário ideal com a seguinte 
citação: “O governo deve ter uma postura que indique, vou te dar elisões fiscais, 
benefícios ficais, mas quero que você invista aqui, aqui e aqui, para evitar que as redes 
de infraestrutura de banda larga estejam somente nas redes litorâneas do país e na 
Região Sudeste”, enfatizou. 
 
Destacou sua concordância com a declaração dada pelo painelista Luca Belli, uma 
vez que ambos salientaram que “a medida mais eficaz para evitar congestionamento na 
rede é garantindo investimentos”. No seu entendimento, a existência de planos 
franqueados evidencia a inexistência de redes suficientes para oferecer acesso à todos 
usuários, e nesse sentido, é papel do governo fazer as coisas funcionarem, 
especialmente através do destravamento de fundos como o Fust e Fistel, que recolhem 
cerca de R$ 2,5 bilhões por ano e que poderiam ser investidos em redes de infraestrutura 
de banda larga, mas que estão parados, finalizou. 
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Flávia também concordou com o posicionamento de Alex Castro, ao indicar que, por 
si só, enquanto a franquia está válida, não existe quebra de neutralidade, já que se tem 
acesso a qualquer conteúdo e a decisão da utilização é do usuário. A seu ver, as práticas 
de Zero Rating se tornam um problema a partir do momento em que a franquia termina e 
o acesso é bloqueado, ou liberado para somente alguns aplicativos, se iniciando o 
problema por ocorrência de dois fatores proibidos pelo Marco Civil da Internet: a 
discriminação por aplicação ao conteúdo e o bloqueio à Internet. 
 
A coordenadora do painel finaliza sua exposição destacando que a lei deve ser entendida 
como um bem público e geral, e deve ter seu tamanho disputado em locais como os 
tribunais, através da jurisprudência, e de espaços de debate, e especialmente no 
Ministério da Casa Civil, ao longo do processo de regulamentação.   
 
Luca Belli (Centro Tecnologia e Sociedade - FGV-RJ, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): 
para o painelista do setor acadêmico, um dos pontos que mais necessitam de discussão 
diz respeito as diferentes perspectivas, técnicas e jurídicas, que devem ser melhor 
analisadas a fim de uma fiscalização mais eficiente da neutralidade de rede definida pelo 
Marco Civil da Internet. 
 
Também salientou que a perspectiva envolvendo o uso e proteção de dados pessoais é 
uma perspectiva que deve ser melhor avaliada, uma vez que, embora esquecida ao longo 
das discussões do anteprojeto sobre proteção de dados pessoais, possui grande 
importância na eficiência do gerenciamento de tráfego da rede. 
 
Para Belli, ocorre ilegalidade por parte das empresas de telefonia móvel quando ocorre 
uma seleção dos serviços ou aplicativos que podem ser Zero Rating se utilizando de uma 
análise do conteúdo dos pacotes, uma vez que, salienta, esse tipo de medida é contrária 
ao Marco Civil da Internet e será ser regulamentada pelo art. 9°, tornando necessário 
decidir qual órgão tem competência técnica e jurídica para avaliar isso. 
 
O painelista ainda destacou que, não cabe as empresas decidirem quais tipos de dados 
sofrerão medidas de traffic shaping, ou seja, que não vão degradar ou priorizar classes 
especificas de aplicativos, sendo preferível ao próprio usuário definir seus parâmetros. 
  
Com relação à questão a respeito de “fruição de acesso à Internet”, levantada pelo 
participante Diego Canabarro, se ou quando um usuário tem a possibilidade de definir, 
na sua operadora, a priorização ou a degradação de algumas classes de aplicativos, deve 
ser feita pelo usuário, não cabendo à operadora definir sobre o tema. Isso é um 
empoderamento por parte do usuário, e não fere o conceito de neutralidade da rede. 
 
Finalizou sua exposição destacando que, com relação a guarda cautelar de logs, a 
posição da FGV-RJ, foi bem explicitada na contribuição inicial, mas ela deve ser possível 
na medida que existe uma autorização do órgão judicial responsável. 
 
Haitam Naser (Secretaria de Telecomunicações - Ministério das Comunicações, Brasília, 
Distrito Federal): destacou que ainda existem aspectos que precisam ser melhor 
esclarecidos junto à regulamentação da neutralidade de rede, em especial referentes à 



  
 

 

p. 29  

fiscalização de alguns pontos do Marco Civil da Internet, por exemplo, a fiscalização e a 
guarda dos registros de acessos às aplicações. 
 
Em outros aspectos, já existem órgãos que já possuem competência para exercer 
atividades de fiscalização, como por exemplo a Anatel, que deve exercer atividades de 
regulação e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) que deve atuar em 
problemas envolvendo disputas concorrenciais no setor.    
 
Com relação ao Internet.org, frisou que não é uma política pública de acesso à Internet, 
embora tenha ocorrido uma sinalização positiva por parte da presidenta Dilma Rousseff, 
no entanto, não há nenhum tipo de acordo ou contratos firmados pelo governo federal 
com o Facebook. O próprio governo federal está avaliando o funcionamento do programa, 
uma vez que ele também envolve a questão da neutralidade da rede e aspectos 
relacionados ao direito do consumidor.         
 
Naser concordou com Gustavo Gindre, no que se refere à aprovação do Marco Civil da 
Internet e destacou que, embora não tivesse sido alcançado o resultado idealizado 
inicialmente, sua aprovação foi uma grande vitória e a janela de oportunidade aberta foi 
muito bem utilizada, uma vez que foi difícil consegui-la. Destacou ainda a existência de 
questões de privacidade que deverão ser melhor regulamentadas a partir da Lei de 
Proteção de Dados Pessoais, algo apontado no relatório do deputado Alessandro Molon 
referente à discussão do texto da lei. 
 
Para o painelista, existe um consenso claro entre os setores presentes que, de fato, 
existe um problema na aplicação dos fundos ligados ao setor de telecomunicações, 
como o Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) e o Fistel 
(Fundo de Fiscalização das Telecomunicações), em especial, por parte do governo, que 
não consegue consolidar uma política de direcionamento dos recursos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Plenária Final do V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF Brasileiro 2015 foi realizada 
no dia 17 de julho de 2015 no Fiesta Convention Center em Salvador (BA).  
 
Foi coordenada pelo Secretário Executivo do CGI.br, Hartmut Glaser e teve como 
painelistas preenchendo a mesa da Plenária Final os conselheiros do CGI.br Percival 
Henriques, Thiago Tavares, Flávia Lefèvre e Nivaldo Cleto, coordenadores das trilhas do 
Fórum da Internet no Brasil. 
 
A Plenária Final teve como objetivo a visualização consolidada das reflexões e 
contribuições do conjunto de todas as quatro trilhas, facultando aos participantes 
pronunciamentos relacionados com os temas discutidos no fórum. 
 
A primeira parte da Plenária foi composta pela apresentação dos relatórios sintéticos das 
exposições dos painelistas, debates com os participantes e dos relatórios de grupos 
ocorridos em cada uma das quatro trilhas. Este relatório sintético apresentado na Plenária 
Final foi elaborado pela Comissão de Sistematização e Relatoria, designada para fazer o 
registro dos acontecimentos das trilhas. Cada relatório foi apresentado por Carlos 
Cecconi, da Assessoria Técnica do CGI.br e membro da Comissão de Sistematização.  
 
Na segunda parte, a Coordenação da Plenária Final abriu para os coordenadores das 
trilhas presentes e os participantes se manifestarem com comentários ou revisões 
referente aos temas discutidos nas respectivas sessões de debates e apresentados no 
relatório sintético. Cabe destacar que a Plenária Final não votou nenhum texto. O 
Relatório Completo da Plenária Final, representado por este documento, apresenta todos 
os eventos ocorridos na última sessão do evento. 
 
Na terceira parte, ocorreram anúncios realizados pelo conselheiro do CGI.br, Thiago 
Tavares, sobre o Internet Governance Forum (Fórum de Governança da Internet - IGF) a 
ser realizado no Brasil, na cidade de João Pessoa, na Paraíba e o encerramento do 
Fórum da Internet no Brasil, realizada pelo Secretário Executivo do CGI.br, Hartmut 
Glaser. 
 
Assim, o relatório completo divide-se em duas partes: 

 1. Manifestação dos participantes 
 2. Anúncio e encerramento 
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2. MANIFESTAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
A. Mesa de Abertura e Painel de Abertura 
 
Não houve nenhuma manifestação. 
 
B. Trilha 1 - Desafios da Inclusão Digital  
 
Karina Menezes (Raul Hacker Club, Salvador, Bahia): A participante sugeriu o uso de 
editais do governo para o desenvolvimento de software livre para pessoas com 
deficiência, porém ela apontou não ter visto essa sugestão no relatório. Ela enfatizou que 
necessita comprometimento no investimento. 
 
Cristiane Gonzales: A participante pediu um esclarecimento sobre como foi determinado 
o dissenso nessa trilha, se foi com base na fala do palestrante ou se isso veio dos grupos. 
Ela pediu um esclarecimento sobre o dissenso do Facebook não ser uma ferramenta de 
inclusão digital. 
 
Carlos Cecconi (CGI.br): O assessor do CGI.br esclareceu que o dissenso foi tirado das 
falas dos grupos. Houve a discussão dos grupos e posteriormente todos falaram na mesa, 
sendo que os dissensos saíram desse final. Ele informou também que há dois 
agrupamentos de dissensos, consensos e pontos a aprofundar. O agrupamento do grupo, 
cujo grupo reportou, apenas foi lido, tal como eles redigiram e o outro, do debate da trilha, 
tem os dissensos e consensos indicados pelos relatores. 
 
Marla Miranda Loiola Dore Carvalho (Google Developers Group, Salvador, Bahia) : A 
participante sugeriu a inclusão de lógica de programação na educação básica. 
 
Uirá Porã (Fortaleza, Ceará): O participante apontou que é importante ter mais pesquisas 
para saber a opinião do cidadãos.  
 
Carlos Cecconi (CGI.br): O assessor do CGI.br intervém, esclarecendo que o que foi 
registrado é uma ata daquele momento, qualquer coisa nova tem que ser depois do café, 
onde há espaço para um manifestação específica com o microfone aberto. Ele informa 
que não é possível mudar o conteúdo, porque é preciso ser uma fotografia, uma ata, um 
registro daquele momento. 
 
C. Trilha 2 - Economia da Internet 
 
John Forman (Federação Nacional das Empresas de Informática). O participante 
apontou que uma das colocações feitas por ele está apenas parcialmente descrita, além 
de não ter sido colocada a importância de entender software de automação administrativa 
e comercial como inovação. Ele afirma que fez uma colocação sobre a questão do 
aumento de impostos que está acontecendo no momento e seu impacto na inibição do 
empreendedorismo das empresas aqui no país.  
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Nivaldo Cleto (CGI.br): O conselheiro concordou com John, enfatizando que leu nos 
jornais que com essa nova reforma fiscal, a classe de serviços com a unificação do PIS e 
COFIS vão dobrar a nossas carga tributária e equivaler as empresas de lucro presumido 
às empresas de lucro real, isso vai afetar muito o segmento da classe prestadora de 
serviço. Quanto às colocações estarem parcialmente descritas, deve-se notar que o 
relatório apresentado é um resumo dos debates. O debate mais detalhado, segundo o 
que o Carlos Cecconi falou, será publicado no portal.  
 
Marcos Urupá (Intervozes, Belém, Pará): O participante expõe dois pontos que 
considerou fundamentais: um é o uso de aplicativos para dispositivos móveis como 
característica de inovação da Internet e o outro é o aprofundamento sobre o debate de 
economia na Internet passar pelo debate de gestão e investimentos em infraestrutura. 
 
D. Trilha 3 - Cibersegurança e Confiança 
 
Não houve manifestações nesta trilha. 
 
E. Trilha 4 - Internet e Direitos Humanos 
 
Leandro Chemalle (Partido Pirata, São Paulo, São Paulo): Explicou que no slide sobre o 
Grupo B, há uma proposta sobre um departamento, um setor no CGI.br, relacionado aos 
direitos humanos. Pediu para que fosse corrigido, pois da maneira como está escrito 
parece que está sendo propondo para o CGI.br a criação de um outro projeto "Humaniza 
Redes". O objetivo é ter um catalisador de informações e relatórios sobre relações dos 
direitos humanos, por conta da falta de relatórios mais completos sobre o tema. 
 
Nelson Pombo (Instituto Imersão Latina e da Ciranda Internacional): Levantou a questão 
sobre a metodologia de pesquisa sobre a raça, anteriormente discutido. Sugeriu que fosse 
utilizado os termos cor/etnia, costumeiramente mais utilizados. Disse acreditar que facilite 
mais para a pessoa se identificar.  
 
Hartmut Glaser: destacou que irão consultar como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), tratam o tema, pois acredita existir um padrão nacional, sendo 
desnecessário inventar outro padrão para o tema. 
 
Gustavo (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Expôs que no relatório do grupo 
C, da trilha 4, expandem o tema anonimato e tinham como objetivo esclarecer consenso 
para proteção do anonimato tanto na vida real quanto no contexto físico e virtual.  
 
F. Painel Marco Civil da Internet e Neutralidade da Rede 
 
Não houve manifestações para o Painel Marco Civil da Internet e Neutralidade da Rede. 
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G. Manifestações gerais sobre o Fórum da Internet no Brasil 
 
Após serem conferendados todos os relatórios sintéticos das trilhas e do painel, Hartmut 
Glaser, Secretário Executivo do CGI.br, agradeceu a equipe de sistematização e relatoria, 
bem como a equipe de eventos, saudados por uma salva de palmas dos presentes. 
Também apontou que o CGI.br não é para ser servido, pois ele serve ao Brasil. Para ele, 
é um privilégio ter-se o modelo diferente de administração, de governança da Internet, 
comprovadamente sucesso, reconhecido no país e fora dele. Disse que o CGI.br está 
atento em todos os últimos 5 fóruns anuais, e enfatizou que as contribuições de cada um 
dos participantes enriquece as ações, planos e projetos do CGI.br no que lhe compete e 
aquilo que for de competência de outros órgãos é devidamente destinado. Glaser explicou 
que em todos os fóruns existe a oportunidade de manifestação dos participantes, com um 
comentário, uma proposta, apesar de não existir caráter deliberativo ou haver votação no 
final, mas serão devidamente registradas todas as contribuições.  
 
O coordenador da Plenária Final agradeceu a todos os presentes e abriu o 
microfone para que fossem feitas as manifestações gerais sobre o Fórum da 
Internet no Brasil. 
 
Luís Augusto (Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO): O servidor 
federal noticiou uma pesquisa feita em 2014 pelo SERPRO sobre energia elétrica e 
segurança nas estações de trabalho. Nesta pesquisa foi identificado que 40% das 
estações ficam ligadas de um dia para o outro. Para reduzir este problema, foi feito um 
trabalho de conscientização, o que reduziu o número de 40 para 12%, economizando 
energia elétrica, mantendo as estações livres de vírus e a máquina atualizada. 
 
Marcos Urupá (Intervozes, Belém, Pará): Disse que gostaria de parabenizar a 
organização do Fórum da Internet pois disse acreditar que ele está amadurecendo, 
especialmente para quem acompanha desde o primeiro Fórum que consegue perceber 
este amadurecimento. Para ele, o Fórum da Internet tem conseguido traçar temas e 
acompanhar a conjuntura dos debates que são pertinentes à Internet, sendo verificado 
pelos temas e as pessoas que trabalham, conversam e compõem as mesas. Ele julgou 
que as trilhas e as escolhas das temáticas das trilhas são pontos fundamentais. Disse 
apenas ter sentido falta de um momento de diálogo entre as mesas. Exemplificou que isso 
melhoraria o debate das trilhas, como as mesas do último dia de Fórum (17 de Julho) no 
qual dois pontos que são fundamentais e muito técnicos, um que foi espectro e outro que 
foi infraestrutura, foram abordados. 
 
Disse também acompanhar o debate de espectro a algum tempo e acredita ser um tema 
chato e complexo, contudo, é um bem escasso, e trouxeram para a mesa do Fórum o 
gestor do espectro no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações e o Ministério das 
Comunicações. Estes órgãos fazem os leilões e a regulação pertinente à gestão do 
espectro no Brasil. Portanto, sua avaliação foi de que isso debilitou o debate da qualidade 
do espectro, até para pautar o tema, técnico, que envolve vários aspectos sobre como 
fazer o melhor gerenciamento sobre espectro no Brasil.   
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Outro ponto abordado pelo participante foi de que trouxeram um debate que é 
relativamente antigo, mas ao mesmo tempo é muito novo na Internet: a Economia na 
Internet. Sente que em todo Fórum o tema de economia está centrado na segunda 
camada, a camada de serviço. De certo modo acredita que está correto, visto que a 
Internet é um serviço, mas acredita que deve-se debater a infraestrutura também, pois o 
debate dela envolve investimentos, a gestão da infraestrutura, se ela é pública, se ela é 
privada, se ela envolve uma parceria pública ou privada, ou se ela é mista, ou se há um 
investimento público e depois o serviço é terceirizado, e isso envolve muito do aspecto da 
economia da internet. Destacou que de uma maneira geral o saldo foi muito positivo no 
Fórum. Novamente agradeceu aos envolvidos na realização do evento. 
 
Hartmut Glaser (CGI.br): Respondendo ao Marcos Urupá, disse que a pessoa a trazer 
o tema da Economia da Internet foi Carlos Afonso e anunciou que a proposta de temática 
de Economia da Internet de Carlos Afonso também foi aceita para ser discutida no 
Internet Governance Forum (Fórum de Governança da Internet - IGF) e nessa mesa do 
IGF, além da Anatel, a mesa também será composta pelos donos das frequências de 
outros países, como a Federal Communications Commission (Comissão Federal de 
Comunicações dos Estados Unidos - FCC), e a Ofcom da Inglaterra. Será em novembro, 
no IGF de João Pessoa na Paraíba, em uma mesa redonda de 90 minutos. Para Hartmut, 
a trilha no Fórum foi um ensaio, e que deveria ter tido a presença da Anatel, contudo, 
explicou que não se consegue forçar ninguém a vir ao Fórum, porém, foram convidados. 
Finalizou apontando que no IGF de João Pessoa haverá a discussão do espectro num 
âmbito internacional. 
 
Flávia Lefèvre (Conselheira CGI.br): Falando em nome da PROTESTE (Associação de 
Defesa de Consumidores), que integra a campanha "Banda larga é um direito seu" e a 
campanha "Marco Civil já!", gostaria de destacar o pleito da sociedade civil que já foi lido 
na carta [e está em capítulo 4 - Anexos deste documento]. Ela gostaria de deixar claro 
que a Secretaria da Casa Civil pudesse apressar a apresentação para a sociedade da 
minuta do decreto de regulamentação do Marco Civil da Internet. Essa foi uma promessa, 
além da criação de duas fases de consulta pública para o decreto regulamentador do 
Marco Civil. Preconizou que isso deve ser feito com urgência para se evitar práticas 
comerciais questionáveis. 
 
Segundo João Brant, as empresas com poder avassalador de mercado, como é o caso do 
Facebook, iniciaram a implantação de projetos como o Internet.org, que durante esse 
fórum foi fortemente questionado. Flávia apontou que os consensos do relatório 
apresentado pela equipe de sistematização e relatoria mostraram que depois do grande 
esforço de aprovar o Marco Civil, não se deve deixar um flanco aberto para direitos serem 
perdidos pela ausência de atuação firme, e em tempo coerente, do Governo Federal. 
Pediu para que todos lessem a portaria 14/2013 da Anatel que trata o tema de 
aproveitamento do espectro. Segundo esta portaria, a Anatel teria de assumir e gerenciar 
o espectro de acordo com o interesse público. Segundo Flávia, isso não tem acontecido e 
isso deveria ser cobrado, merecendo um destaque. Agradeceu a oportunidade de fala. 
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Hartmut Glaser (CGI.br): Respondendo a Flávia Lefèvre, destacou que se prevê um 
decreto presidencial para regulamentação do Marco Civil. Segundo Glaser, o secretário 
executivo da CEPIM, coordenador do CGI.br, foi chamado ao Palácio do Planalto e a 
presidenta Dilma Roussef pediu urgência na contribuição do CGI.br, havendo uma 
expectativa de que ela convidasse o CGI.br antes da viagem ao Estados Unidos, mas não 
houve tempo hábil, provavelmente ela está com uma agenda carregada, mas o secretário, 
em almoço com o secretário executivo do CGI.br, garantiu que ele estará cobrando essa 
visita do CGI.br para levar a proposta da regulamentação do Marco Civil, naquilo que 
cabe ao CGI. Então eles estão pressionando e acompanhando.  
 
Thiago Tavares (Safernet, Salvador, Bahia): Falando em nome da SaferNet Brasil, 
Thiago gostaria de registrar que sua organização aderiu ao coro das críticas ao Projeto 
494 de 2008, aprovado no Senado na semana passada (6 a 10 de Julho de 2015). A 
opinião de Thiago é de que de forma absolutamente desproporcional e desnecessária, 
ampliou exageradamente a guarda de logs (registro de acessos) para 3 anos. Segundo o 
advogado, modificou o artigo 15 do Marco Civil da Internet que estabelecia o prazo de 6 
meses para provedores e 6 meses a um ano, dependendo do tipo de log do provedor, de 
modo que esse projeto, que estava hibernando nas gavetas do Senado desde 2008, 
passou a ser impulsionado por algum interesse e entendeu-se que não é proporcional e 
não é adequado rever esse artigo no marco civil no sentido de ampliar esse prazo para 3 
anos. Deixou claro a manifestação contrária ao projeto 494 de 2008. 
 
Seu segundo registro é da alegria em ver que o CGI.br está realizando esse fórum em 
Salvador, na Bahia. Existem muitas organizações não governamentais, uma sociedade 
civil muito ativa, academia muito atuante, um setor empresarial muito pujante e iniciativas 
governamentais muito importantes no Estado, destacou Thiago Tavares. Para ele, não há 
dúvidas de que o Fórum contribuiu muito para que as iniciativas e pessoas tivessem 
oportunidade de participar das discussões para trocar ideias, aprender uns com os outros 
e dialogar com outras iniciativas espalhadas pelo país, de modo que, como baiano e 
como presidente de uma organização da sociedade civil que tem sede na Bahia, 
parabenizou o CGI.br por ter escolhido a cidade de Salvador para sediar o V Fórum da 
Internet no Brasil. Também manifestou seu desejo de que esse seja o primeiro de muitos 
eventos que o CGI.br fará na Bahia. Agradeceu a oportunidade. 
 
Leandro Chemalle (Partido Pirata, São Paulo, São Paulo): Iniciou sua fala destacando a 
participação do Partido Pirata em vários fóruns, pediu que o próximo fórum seja na região 
Sul, região que ainda não hospedou nenhum Fórum. Gostaria que fosse em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, próximo a época do Fórum do  Software Livre (FISL), ajudando 
para quem quer participar dos dois eventos, eles ocorrendo em datas próximas na mesma 
cidade poderia ser uma semana interessante, concluiu Leandro. Sua contribuição para a 
relatoria é de que foi publicado na semana passada no site congresso em foco, um artigo 
do Ronaldo Lemos e do Márlon Reis tratando a substituição eletrônica de projetos de lei 
de iniciativa popular. Segundo ele, com isso poderia ser encaminhado para o Congresso 
um milhão de assinaturas, mas por via eletrônica. 
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Leandro comentou que esse artigo publicado foi embasado pelo Márlon, que é juiz de 
direito, evidenciando que não existe na lei algo que impeça a substituição por vias 
eletrônicas (Internet). Contudo, Leandro explicou que essa substituição não ocorre por 
decisões meramente administrativas. Gostaria que isso fosse encaminhado como 
proposta ao CGI.br, através do seu departamento jurídico, para instituir um grupo de 
trabalho com o objetivo de estudar o caso e oferecer apoio jurídico e técnico para que se 
possa viabilizar de fato projetos de lei de iniciativa popular suportados por assinaturas 
eletrônicas. 
 
John Forman (Federação Nacional das Empresas de Informática - FENAINFO): Sendo o 
primeiro Fórum da Internet que participou, parabenizou o CGI.br pela organização e pelos 
trabalhos e deixou três críticas construtivas. A primeira delas foi o trabalho de 
sistematização e relatoria feito. Disse ter sentido falta dos posicionamentos dos 
painelistas. Se houvesse isso no momento dos grupos, teria sido de muita ajuda na hora 
de debate nos grupos. A sugestão é que fosse dado um resumo pelos painelistas 
convidados das trilhas. Disse preferir saber disso, pois poderia ser mais contundente sua 
posição durante o grupo, pois apareceu no relatório sintético apresentado na plenária final 
e ele não se posicionou da maneira que gostaria, pensando que não seria destacado. A 
segunda crítica é de que há pouco tempo para os debates. Algumas vezes apenas duas 
pessoas puderam participar. Seria importante prolongar o tempo de debate para as 
pessoas que desejam se manifestar. A última questão apontada por John Forman, foi da 
oportunidade de estar participando como bolsista. Contou que também participou como 
bolsista da reunião da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) na 
Argentina e disse que seria interessante considerar uma reunião entre os bolsistas para 
haver maior integração e diálogo com todos os setores.  
 
Manoelito Filho (Raul Hacker Club): Gostaria de fazer um encaminhamento de sua 
ferramenta ao NIC.br, o SEMETE. Ficou feliz de ler o termo trash tapping em um dos 
slides e propôs que o trash tapping também fosse implementado em um programa e 
gerasse um relatório transparente e centralizado, pois não cabe querer empoderar as 
pessoas dessas instituições que são impostas pelas operadoras sem que ofereçam 
ferramentas, aulas e educação. Manoelito disse que nesse sentido consegue verificar 
como o tráfego está sendo modificado. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Disse ser o primeiro Fórum da Internet no Brasil que 
participa e percebeu a ausência de representantes do setor empresarial. Disse acreditar 
que foi sua culpa, pois não sabia como funcionava a dinâmica do Fórum. Disse que no 
próximo ano irá convidar mais pessoas do setor empresarial, do setor financeiro e de 
infraestrutura. Disse ter adorado ver a equipe do CGI.br trabalhando com 15 pessoas. 
Hoje de manhã ficou impressionado de ver o professor do curso de Gestão de Políticas 
Públicas da Universidade de São Paulo (USP), Dr. José Carlos Vaz. Disse concordar 
com Leandro Chemalle do Partido Pirata para levar o próximo Fórum para a Região Sul, 
potencialmente até criando um evento para o Mercosul. 
 
Felipe Fernandes (Manaus, Amazonas):  Agradeceu a oportunidade de estar no Fórum, 
o qual enriqueceu bastante sua bagagem pois levará informações úteis para seu Estado, 
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para a capital Manaus, que considera ser como qualquer outra, extremamente urbana. 
Sugeriu que o próximo Fórum deveria ocorrer em Manaus, pois ela continua ainda isolada 
geograficamente e intelectualmente, mesmo sendo sabido que o Amazonas contribui 
significativamente para a economia do Brasil, desde o período da colônia e ainda assim a 
Internet não chega até lá. Disse considerar que a Internet pode ser alvo interessante para 
empoderar e desenvolver sustentabilidade. Apontou ser o único manauense presente e 
reforçou o pedido pelo Fórum ser em Manaus ano que vem. 
 
Hartmut Glaser (CGI.br): Respondendo a observação de Felipe Fernandes, disse que 
todos gostariam de receber um evento como o Fórum da Internet, pois é um evento que 
faz a diferença na cidade. Há um rodízio; norte, nordeste. Há convites de outras cidades, 
inclusive já cadastradas. Ressaltou que Manaus e Curitiba já receberam uma reunião de 
trabalho fora da sede do CGI.br e há problemas para com infraestrutura envolvida. Na 
reunião em Manaus foi recebido o convite do secretário de ciência e tecnologia, membro 
do CGI.br e representava o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI). Demonstrou que todos os pedidos serão 
avaliados, contudo, destacou que é preciso de espaço, salas que comportem 600 
pessoas. 
 
Uirá Porã (Fortaleza, Ceará): Também era a primeira participação dele. Infelizmente 
chegou atrasado e disse que já participou de processos semelhantes ao do Fórum na 
área da Cultura. Disse que é difícil ficar discutindo o Internet.org sem ouvir a pessoa que 
não tem Internet. Gostaria que o Fórum tivesse um formato em que iniciasse no âmbito 
local, fosse ao estadual para chegar no nacional. Sobre o local, acredita que, como 
cearense, o Amazonas seria um local em que ele votaria para ser. Sugeriu que houvesse 
mais transparência e legitimidade na escolha dos locais. Tendo transmissão ao vivo, 
pediu para que as intervenções online fossem de alguma forma utilizadas, passando no 
telão. E se alguém no Fórum presencialmente achar interessante, poderia fazer a 
pergunta da plateia. Disse estar representando Fortaleza, pois não sabe quantos de lá 
vieram ao Fórum. Finalizou pedindo um formato de mesa distribuído, onde as pessoas 
poderiam se olhar para conversar, como uma roda, como é a Internet, distribuída. Sem 
que isso atrapalhasse na metodologia do Fórum. 
 
Uemerson : Parabenizou o trabalho do CGi.br e confessou estar no evento de 
"paraquedas",  pois estava se programando para ir ao Encontro Nacional dos Estudantes 
de Comunicação mas não havia mais vaga para sua participação. Então definiu 
estratégias para participar de eventos de comunicação, Internet e marketing ao longo de 
2015. Também escolheu eventos estratégicos para sua atividade com africanos. 
Uemerson disse participar de uma rede de comunicadores e escritores dos países de 
língua portuguesa, e a rede está começando por meio da Internet, inclusive revelou 
ameaça de países com ditadores. Disse que sentiu falta no evento de meios para 
sensibilizar participantes e alcançar universidades. Há muitas cadeiras vazias, observou 
Uemerson, e um evento deste porte, com estrutura incrível, não pode deixar cadeiras 
vazias. Elogiou a qualidade dos debates e dos painelistas, que devem causar arrepios 
nas pessoas que participam do evento. E isso faz falta no interior, pelas estradas federais 
(BRs). 
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Disse que curiosamente, a pessoa que convidou ele para o Fórum da Internet não estava 
presente. Questionou-se sobre o motivo do pessoal de comunicação, pensadores e 
publicitários não estarem participando. Gostaria de ver todas as cadeiras preenchidas, 
pois isso lembra o mapa das cidades que não possuem acesso no interior do país. 
Finalizou lembrando Confúcio, "uma grande caminhada se começa pelo primeiro passo". 
Agradeceu a oportunidade para todos. 
 
Fabrício Solagna (Porto Alegre, Rio Grande do Sul): iniciou sua fala apontando que é 
integrante da Associação Software Livre, e também organizador do Fórum Internacional 
de Software Livre (FISL). Fez um convite para que o Fórum da Internet fosse junto do 
FISL, em Porto Alegre.  Também disse que o público do fórum é parecido com o público 
do Fórum da Internet. Também é composto por governo, sociedade civil, setor 
empresarial e que combinaria muito bem com as preocupações do fórum. Destacou 
também que é um bolsista, recebendo apoio para vir até a Salvador e destacou a 
importância disso para que mais e mais pessoas possam então preencher os espaços 
vazios desse plenário. Agradeceu a oportunidade de participar. 
 
Lafaete José da Silva (Pernambuco) Lafaete filosofou sobre o horário brasileiro, e disse 
que se orgulha muito por ter presente no Fórum descendentes de indígenas, negros 
quilombolas e que as pessoas deveriam ser um pouco ciganas. Disse que quando chegou 
no Fórum, não sabia a diferença entre o vírus de computador e o vírus do HIV e isso foi 
construído ao longo dos cinco Fóruns da Internet. Defendeu o tom que a sociedade civil 
oferta, com linguagem mais acessível para as pessoas. Parabenizou o CGI.br pelo evento 
e disse que irá ao próximo Fórum mesmo sem bolsa, pois é importante discutir tudo o que 
é debatido no Fórum da Internet no Brasil. Falou que não se importa de onde acontece o 
evento, o importante é ele acontecer. Também ressaltou que as bolsas foram dadas para 
todas as pessoas, até para o empresário. Agradeceu a oportunidade e desejou boa sorte 
a todos.  
 
Hartmut Glaser (CGI.br): Respondendo a intervenção de Lafaete, disse que o assunto 
de bolsas é delicado. Contou que neste ano, os conselheiros aprovaram 120 bolsas. 
Perguntou quantos estavam presentes [número de presentes era menor que os 120 
financiados pelas bolsas]. Perguntou a todos como seria possível sustentar bolsas para 
turistas e pediu autodisciplina. Disse que o objetivo é apoiar, mas que começará a cobrar 
relatórios pois não há como distribuir dinheiro e é preciso ter um compromisso realmente 
sério, para que seja construído um país sério, com uma Internet inclusiva.  
 
Felipe Fernandes (Manaus, Amazonas): Pediu que o orçamento para bolsas fosse 
direcionado via convites, exemplificando que fosse um convite de cada estado da 
federação, de universidade federal ou alguém que desenvolva a relação da área da 
Internet. Imaginou que se houvesse pelo menos um representante de cada estado, 
contribuiria para o Fórum. 
 
Hartmut Glaser (CGI.br): Explicou a todos o processo de seleção regional feito, foi 
dividido o país em regiões, gênero e o objetivo era dar bolsas mantendo o modelo 
multistakeholder, por geografia e sexo. Deixou claro que é um objetivo também 
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aperfeiçoar o método, mas não se procura privilegiar ninguém, não existem privilégios e 
estão a disposição para facilitar ao máximo a participação. Disse que se fosse possível, 
gostaria que fossem enviados pedidos para universidade federais, órgãos de cada Estado 
da federação para serem representados no Fórum, ficando ainda mais construtivo o 
evento. Isso porque o formato de convite hoje é aleatório e direcionado para qualquer um 
que possa entrar no site e se inscrever. 
 
Aurélio Heckert (Colivre, Salvador, Bahia): Disse que achou interessante e apoia a fala 
de Lafaete, e se contrapôs as críticas dadas ao CGi.br, pois foi relator de uma das trilhas 
e pode dizer que ficou muito satisfeito com o formato e a metodologia proposta. Essa 
proposta de manter uma ata, envio de relatório com consenso, dissenso e pontos a 
aprofundar legitima o processo, pois ele disse ter sentido que a discussão foi registrada e 
incorporada no processo. Testemunhou que já participou de outros eventos, alguns 
congressos, e nunca tinha visto algum processo semelhante, pois o que acontece é que 
as discussões morriam e eram esquecidas. Não há evidência do que se acordou. Disso, 
elogiou o método do Fórum da Internet realizado pelo CGI.br  
 
Sobre as seleções, o participante disse que foi questionado o processo de seleção de 
bolsas, a participação de outros estados, mas disse que gostaria que verificassem o 
Decálogo do CGi.br e verificassem o processo seletivo da Escola de Governança da 
Internet. O esforço de transparência é tremendo e deixou claro que várias regiões, vários 
setores, são selecionados se fazem a inscrição. Lembrou-se de um curso no qual foi a 
única pessoa da Região Norte a se candidatar  e não foram chamadas mais pessoas, pois 
não havia candidatos. Elogiou novamente a atitude do CGI.br de dar transparência aos 
processos seletivos. Sobre Manaus, disse que seria maravilhoso ter um evento na Região 
Norte, mas relembrou que o CGI.br possui um orçamento apertado e apontou a lógica 
econômica para o evento. Finalizou pedindo as estatísticas de participantes do evento. 
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3. ANÚNCIOS E ENCERRAMENTO 
 
Hartmut Glaser iniciou os anúncios e o encerramento apresentando um vídeo sobre a 
Paraíba e a cidade de João Pessoa, onde será o décimo Internet Governance Forum 
(IGF). Antes de encerrar, passou a palavra para Thiago Tavares, conselheiro do CGI.br, 
que anunciou o Programa Youth@IGF, que selecionará jovens bolsistas para participar do 
IGF em João Pessoa. 
 
Após os anúncios, Hartmut Glaser, coordenador da Plenária Final declarou 
encerrado o V Fórum da Internet no Brasil. 
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4. ANEXOS 
 
Leitura da Carta de Salvador sobre o futuro da Internet no Brasil:  
 
Lida por Veridiana Alimonti  
 
Carta de Salvador sobre o futuro da Internet no Brasil, nós cidadãs e cidadãos, 
integrantes da sociedade civil e ativistas da rede, presentes no V Fórum da Internet em 
Salvador, Bahia, consideramos que deve ser agilizado o processo de regulamentação do 
marco civil da Internet, lei em vigor a mais de um ano, respeitando o processo 
democrático que a caracterizou. O lema desse ano do Fórum da Internet no Brasil é 
“Evolução da Governança da Internet: Empoderando o Desenvolvimento Sustentável”, 
tratando de acesso à Internet, estamos falando de direito fundamental, como já 
reconheceu a Comissão de Direitos Humanos da ONU há quase cinco anos e a 
NETmundial ocorrida em Abril de 2014 no Brasil. 
 
Ressaltamos que esses processos são cruciais para preservar o caráter global e aberto 
da Internet como motor para acelerar o progresso rumo ao desenvolvimento social e 
econômico. Entendemos ser necessário impedir que novas iniciativas de regular o uso da 
rede deturbem os princípios e garantias já estabelecidos, os quais foram amplamente 
discutidos com toda a sociedade. No mesmo sentido é imperativo que a minuta do 
decreto de regulamentação seja aberta ao público em plataforma online participativa, da 
mesma forma que o marco civil foi debatido. 
 
Atualmente um poderoso oligopólio transnacional de telecomunicações domina quase 
integralmente o mercado de banda larga brasileiro e enxerga a internet como um lucrativo 
ambiente de negócios, entretanto, para além da livre iniciativa, da livre concorrência e 
mesmo da defesa do consumidor, a Lei 12.965 de 2014, o marco civil da Internet, 
estabelece como fundamentos para disciplina do uso da internet no Brasil, o exercício da 
cidadania em meios digitais de forma plural e diversificada, com abertura e colaboração, 
orientado pelo comprimento da finalidade social da rede. 
 
Portanto, em vez de se pautar exclusivo, ou mesmo, prioritariamente por interesses 
privados do mercado, devemos avançar na garantia de que a Internet seja regulada como 
um recurso global, com base no interesse público e de maneira participativa. A propósito, 
mesmo antes da regulamentação, mostra-se urgente adotar medidas imediatas contra as 
práticas comerciais, que desrespeitam as disposições do Marco Civil da Internet. Tem 
sido cometidas diversas violações ao direito a neutralidade da rede, por meio de modelos 
de negócio, que utilizam-se de Zero Rating associado a planos franquiados com 
discriminação e bloqueio de pacotes ao final da franquia, em descumprimento ao dever de 
tratar de forma isonômica de quaisquer pacote de dados, sem distinção por conteúdo, 
origem, destino, serviço e terminal de aplicação. 
 
Ainda são anunciadas outras possibilidades de discriminação de tráfego como 
notadamente a iniciativa Internet.org do Facebook em relação a qual o governo federal 
noticiou uma possível parceria para inclusão digital, sem no entanto revelar maiores 
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detalhes. O principio da neutralidade da rede desempenha o papel de garantir a proteção 
dos fundamentos da disciplina do uso da Internet no Brasil, a neutralidade da rede é 
explicitamente protegida pelo marco civil e em conformidade a tal proteção, a liberdade 
dos usuários da Internet não pode ser restrita. Favorecendo ou desfavorecendo a 
transmissão de tráfego na Internet. 
 
O tratamento isonômico imposto pelo marco civil deve ser implementado técnica e 
economicamente, pedimos que o governo promova o acesso não discriminatório a 
internet na sua integridade e se posicione claramente contra as iniciativas que violam a 
neutralidade da rede que podem determinar a fragmentação da internet. Também a 
recente aprovação pelo Senado Federal do PLS número 494 de 2008, evidenciam o 
desrespeito ao marco civil. Sobe o pretexto de tornar mais rigoroso o combate a pedofilia, 
o projeto de lei retoma graves problemas amplamente debatidos e abolidos na tramitação 
do PL 84/99, conhecido como Al-5 Digital. 
 
Destacam-se a obrigatoriedade generalizada da guarda de dados de conexão e acesso 
por três anos no que estabelece a presunção de que culpa para qualquer internauta e 
fomenta o mercado de dados pessoais que ainda não contam com a devida proteção 
legal no país. O dever de denúncia dos próprios clientes, criando a figura do provedor 
dedo duro e a previsão de acesso a dados pessoais pela autoridade policial sem a 
necessidade de ordem judicial. Justamente a lógica legislativa de padronizar a vigilância 
em massa, que não só motivou a criação do marco civil em reação contraria, como 
impulsionou a sua aprovação, a partir das denúncias de Edward Snowden. 
 
Entretanto, o marco civil coloca como princípios a proteção da privacidade de dados 
pessoais, bem como a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades e o 
estímulo a boas práticas. Partindo desse parâmetro, seu texto determina que 
exclusivamente os provedores de conexão que sejam administradores de sistemas 
autônomos devem guardar os registros de conexão dos usuários e pelo prazo de um ano. 
Além disso, prevê que a disponibilização dos registros deve ser sempre precedida de 
autorização judicial. Não podemos permitir que o reavivamento do Al-5 Digital, pelo PS 
494 de 2008 desconsidere completamente e simplesmente anule o resultado de uma 
longa discussão coletiva. 
 
É com base nessa realidade que nos posicionamos diante das disputas hoje em curso, 
estando entre as mais urgentes a interpretação quanto a abrangência da garantia da 
neutralidade da rede, expressa nos artigos terceiro e nono do marco civil da Internet. E a 
regulamentação das hipóteses em que agentes do poder econômico estão autorizados a 
quebrar a neutralidade, que devem se limitar a função de serviços de emergência, 
garantindo integridade e a segurança das redes. 
 
Aqueles que defendem a Internet livre, como rede preciosa de coligação colaborativa, a 
liberdade de expressão, a mobilização social e ao fortalecimento de diversos direitos 
fundamentais, como a comunicação, a cultura e o acesso a informação, assinam essa 
carta e pedem apoio a todos e todas que estão aqui hoje. 
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Manifesto dos Sonhos: 
 
Hoje é um dia para sonhar muitos sonhos. Toda vez que nós, os povos indígenas, o povo 
primeiro desta terra, nos encontramos é dia para celebrar e lutar. Uma nova luta está no 
horizonte, à luta do ontem ainda não findou, a luta do ontem é a luta pela Terra Ancestral 
que foi saqueada e profanada no seu sagrado. A nova luta no horizonte é complementar a 
luta pela Terra Ancestral, a luta de que falamos é a luta pela democratização das 
tecnologias de comunicação e informação existentes. Nos, os parentes reunidos no V 
Fórum da Internet no Brasil, realizado nos dias 15 a 17 de Julho de 2015, na cidade do 
Salvador – Bahia. Damos ciência a publico da constituição do Núcleo Indígena de 
Comunicação e Tecnologia de Informação Digital, este núcleo é para ser uma das 
instâncias de conversa e decisão sobre o uso das tecnologias de comunicação e 
informação digital para nós, os povos indígenas. Temos o desafio de organizar os fóruns 
de conversa e decisão sobre o uso das tecnologias para comunicar e informar 
digitalmente os parentes indígenas, e para esse desafio convidamos todos e todas que 
aqui nos ouvem para somar condições para organizar o que for necessário para obtermos 
êxito naquilo que ousamos sonhar. O nosso primeiro passo é a publicização dessa nossa 
intenção, o que fazemos agora neste manifesto. Os próximos passos devem ser 
coletivamente decididos pelos que resolverem juntar-se a nós. Já disse o poeta e cantor 
Raul Seixas que "sonho que se sonha só é só um sonho, sonhos que se sonham juntos é 
realidade". Parentes indígenas e não indígenas parentes quilombolas, parentes de 
comunidades tradicionais, de terreiros, e parentes das florestas: venham sonhar juntos e 
assim tornar realidade a democratização das tecnologias de comunicação e informação 
para os povos indígenas do Brasil e, por que não, dos povos indígenas do mundo! Por fim 
desafiamos todos e todas aqui presentes a sonhar os sonhos mais lindos. Sonhadores e 
sonhadoras do mundo, uni-vos! 

Obrigado. 

Assina: 

• Núcleo Indígena de Comunicação e Tecnologia de Informação Digital - NICTID 
• Lafaete Pankararu, Presidente da União da Juventude Pankararu- UJP e 

Coordenador Geral da Comissão de Articulação da Juventude Indígena – CAJI 
• Cris Mariotto, Kure Kyra – Secretário dos Caciques Guarani do Estado de Santa 

Catarina. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Plenária Inicial do V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF Brasileiro 2015 foi realizada 
no dia 15 de julho de 2015 no Fiesta Convention Center em Salvador (BA).  
 
Foi coordenada pelo Secretário Executivo do CGI.br, Hartmut Glaser e teve como 
painelistas, conselheira e conselheiros do CGI.br, representantes do Terceiro Setor, 
Flavia Lefèvre, e Carlos Afonso, representante do Setor Acadêmico Flávio Wagner e 
representante do Setor Empresarial, Henrique Faulhaber. Como convidado especial da 
Plenária Inicial, Embaixador Benedicto Fonseca, do Ministério das Relações Exteriores 
- Itamaraty. 
 
A abertura dos trabalhos foi iniciada com um discurso do Secretário Executivo do Comitê 
Gestor da Internet (CGI.br) explicando a importância do painel, dos painelistas, do 
convidado especial e também da temática. O tema escolhido, Evolução da Governança 
da Internet, será utilizado no Internet Governance Forum (Fórum de Governança da 
Internet - IGF). No Fórum da Internet no Brasil foi acrescentada a temática "Empoderando 
o Desenvolvimento Sustentável". Hartmut acrescentou que este é um tema geral da ONU 
para este ano. Chamou todos os painelistas e o convidado para compor a mesa, dando 
início a Plenária Inicial. 
 
Assim, o presente relatório possui a seguinte parte: 
 

 1. Exposição dos(a) Painelistas e Convidado Especial da Plenária Inicial;  
 
 



  
 

 

p. 3  

2. EXPOSIÇÕES DOS(A) PAINELISTAS E CONVIDADO 
ESPECIAL DA PLENÁRIA INICIAL 
 
A plenária inicial teve a apresentação de quatro painelistas e um convidado especial. 
 
O convidado especial do Ministério das Relações Exteriores - Itamaraty, Embaixador 
Benedicto Fonseca, explicou que a governança na Internet é entendida como um 
ecossistema que envolve uma multiplicidade de participantes e que os direitos fora da 
Internet devem ser respeitados dentro dele. Exemplificou que o modelo multissetorialista 
exige a participação de todos os setores e deve levar em conta os papéis e 
responsabilidades de cada um. Ressaltou que o Brasil defende a renovação do Internet 
Governance Forum (Fórum de Governança da Internet - IGF)  como um fórum 
permanente do mundo. Enfatizou que a interação do Itamaraty com o CGI.br é 
imprescindível para o alinhamento da atuação internacional, além de manter o CGI.br 
informado dos desdobramentos e ações de governança da Internet no mundo. 
 
A conselheira do CGI.br representante do Terceiro Setor, Flavia Lefèvre, defendeu a 
banda larga ser um direito de toda cidadã brasileira e todo cidadão brasileiro. Relembrou 
que existe uma campanha da sociedade civil brasileira há 5 anos. Destacou que o Marco 
Civil da Internet é a legislação que permite a universalização do acesso à Internet, não se 
prendendo a interesses comerciais. Para ela, a aprovação do Marco Civil da Internet foi 
difícil e é preciso continuar a batalha da regulamentação da neutralidade, para garantir a 
democracia no universo da Internet. Disse acreditar ser importante a discussão 
multissetorial utilizada nos fóruns de discussão do CGI.br. 
 
O conselheiro do CGI.br representante do Terceiro Setor, Carlos Afonso, destacou que o 
Marco Civil da Internet deixou claro a importante participação do CGI.br em parceria com 
órgãos competentes para cumprir os artigos previstos na legislação. Avaliou que todo 
domínio .br tem o mesmo valor e contribui para diversas iniciativas do CGI.br, como o 
Ponto de Troca de Tráfego (IX.br). Explicou que o CGI.br tem sido convidado 
internacionalmente para compartilhar sua experiência multissetorial, exemplificando como 
o caso do convite do primeiro-ministro italiano e a inspiração do Líbano no modelo de 
governança do CGI.br. Enfatizou a importância da rede sub-fluvial de fibra ótica do rio 
Amazonas que está levando Internet em locais que apenas pensava-se que só poderiam 
ser alcançados via satélite e rádio e relembrou da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) e sua potencialidade para prover acesso à Internet. 
 
O conselheiro do CGI.br representante do Setor Acadêmico, Flávio Wagner, enfatizou 
que a Internet é meio para desenvolvimento e distribuição de riquezas, mesmo nos locais 
mais distantes dos centros urbanos e o conceito de desenvolvimento sustentável envolve 
o uso da Internet como meio de promoção social e econômica, permitindo que toda a 
sociedade seja ativa na geração de serviços e conteúdos. Para ele, o CGI.br tem o papel 
de propor diretrizes para o uso e desenvolvimento da Internet no país e o dever de zelar 
pela interpretação e boa aplicação do Marco Civil da Internet. Sendo a neutralidade da 
rede essencial para a inovação, geração de novos negócios e distribuição de riquezas, a 
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Internet não pode ser dominada por modelos de negócios de grandes corporações, visto 
que não há setor da economia que não seja impactado pelas TIC e pela Internet. Para 
isso, é importante preservar o que já foi conquistado, contudo, apesar do protagonismo do 
CGI.br no mundo, é ilusório acreditar que todos os princípios de governança conquistados 
no Brasil serão respeitados no mundo, pois há países em que não estão consolidados os 
princípios.  
 
O representante do Setor Empresarial, Henrique Faulhaber, destacou que a Internet é 
um fato econômico e existe o foco na governança local do Brasil. Apontou quatro pontos 
para discussão: universalização do acesso, segurança da Internet, reforço da governança 
multissetorial da Internet no Brasil e privacidade. 
 
O coordenador da Plenária Inicial, Hartmut Glaser, explicou que o convidado 
especial para este painel, o Embaixador Benedicto Fonseca do MRE possui uma 
cadeira de observador no CGI.br. Ele também é o coordenador de temas científicos 
e tecnológicos e os trabalhos de relação internacional de informática e sociedade 
de informação também estão na pasta do Embaixador. Como atualmente a Internet 
brasileira também é internacional, Glaser julga que a assessoria do MRE é 
necessária. Hartmut passou a palavra para Benedicto. 
 
 
A) Exposição do Embaixador Benedicto Fonseca 
 
Iniciou sua fala agradecendo as palavras de Hartmut Glaser e saudou todos os 
participantes, além de agradecer o convite para participar do V Fórum da Internet no 
Brasil. Enfatizou as palavras de Hartmut Glaser sobre a relação de parceria entre o 
Itamaraty e o CGI.br para que a atuação do Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
esteja consoante e alinhada com o que o CGI.br faz, coordenando todas as entidades que 
lidam com Internet no Brasil. Esclareceu que a participação do MRE colabora com o 
CGI.br, pois mantém o comitê informado sobre os desdobramentos na área de 
governança da Internet ao redor do mundo. 
 
Apontou ser oportuno o tema do painel do Fórum da Internet “Evolução da Governança da 
Internet: Empoderando o desenvolvimento sustentável”. Exemplificou que a parte final do 
título do Fórum da Internet, “Desenvolvimento Sustentável”, é importante, pois neste ano 
a Organização das Nações Unidas (ONU) está negociando os objetivos de 
desenvolvimento sustentável que devem ser perseguidos a partir do próximo ano, 2016. 
Como já se sabe, no ano 2000 foram fixados os objetivos e metas do milênio, que 
completam quinze anos em 2015 e serão reavaliados para esse próximo período. 
Portanto, o Embaixador julgou que a temática está muito alinhada com essa discussão 
internacional que está acontecendo e, independentemente da discussão, o tema é em si 
relevante, pois indica uma finalidade para aquilo que se busca fazer. Ou seja, por meio do 
aperfeiçoamento da discussão do que é Internet, como deve funcionar, seu uso e 
funcionamento no Brasil e no mundo, Benedicto enfatizou que o objetivo final é o 
desenvolvimento. 
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Para ele o objetivo é o desenvolvimento econômico, social, e como componente de 
sustentabilidade, anteriormente mencionado pelo Secretário de Ciência e Tecnologia da 
Bahia, durante a Mesa de Abertura do Fórum da Internet. Já a Governança da Internet, a 
primeira parte do título, é também entendida como um ecossistema, porque envolve uma 
multiplicidade de processos, fóruns, diálogos, em diferentes níveis, local, regional, 
estadual, nacional, etc. O Embaixador explicou que a União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) discute temas relacionadas à Governança da Internet, assim 
como a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura) discute certos aspectos. Explicou também que o Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas também lida com o tema, e nele, Brasil e Alemanha lideraram um 
movimento que levou a uma resolução que reconhece que os mesmos direitos do mundo 
“off-line” devem ser respeitados também na Internet. 
 
Segundo sua análise, essas ações internacionais servem para mostrar como a questão 
da governança é ampla e está espalhada em diversos âmbitos, se referindo tanto à 
gestão dos recursos quanto da parte do que é necessário para a Internet funcionar, como 
a engenharia e infraestrutura. Benedicto relembrou que Hartmut Glaser já havia explicado 
sobre a camada número dois de conteúdo, exemplificando o envolvimento da Internet 
com Direitos Humanos e Segurança. Para ele, essa é uma discussão que espelha o que 
acontece atualmente no mundo. Sua avaliação é de que do ponto de vista do trabalho 
executado pelo MRE, no âmbito da atuação internacional, fica muito claro que o tema 
Governança da Internet tem alcançado grande destaque nas discussões. 
 
Revelou que está há quatro anos e meio na função de observador internacional e julga ter 
visto um crescimento exponencial a respeito do tema, sendo pauta de reuniões e 
encontros presidenciais. O Embaixador acredita que o tema muitas vezes surge como 
surpresa para as pessoas mais envolvidas com as discussões políticas, que se 
surpreendem com o interesse em inserir o tema Internet nas discussões políticas. Em seu 
ponto de vista, disse ver semelhança com o que ocorreu durante os anos 1990 com a 
agenda ambiental. Ele explicou que nessa época trabalhava na área ambiental e esse 
mesmo movimento aconteceu, com diversas reuniões e discussões internacionais, onde 
havia parceiros do MRE para obter mais informações e declarações a respeito do tema 
ambiental, como está vendo atualmente com a temática da Governança da Internet o 
parceiro CGI.br. 
 
Identificou que o ponto de partida para essas discussões foi a realização da Cúpula 
Mundial sobre a Sociedade da Informação, realizada pela primeira vez em 2003 em 
Genebra e 2005 em Túnis, na Tunísia. Ele explicou que a Cúpula foi uma reunião global, 
de onde emanaram vários conceitos e consensos que orientam a área até hoje. Ele 
reconheceu que a Governança da Internet é algo que se processa em diversos tabuleiros, 
em diversas dimensões. Foram estabelecidas linhas de ações temáticas: infraestrutura, 
Direitos Humanos, Ética, multilinguismo, necessidade de cooperação internacional e 
coordenação para avançar na busca das metas, visando a inclusão e superação do hiato 
digital. Para ele é claro o enfoque no desenvolvimento. 
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Disto, avaliou, surgiram conceitos importantes que emanaram da Cúpula Mundial sobre a 
Sociedade da Informação. Um deles é o multissetorialismo, indicando que a Governança 
da Internet não é um assunto para um só setor e de que a participação deve levar em 
conta o papel de cada um, buscando assegurar coerência na atuação. A partir da primeira 
Cúpula, que completará 10 anos este ano, informou aos participantes estar marcada uma 
reunião em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, entre os dias 14 e 15 de 
Dezembro para revisar a implementação dos resultados. Benedicto ressaltou que para a 
ONU este é um tempo curto para se fazer uma reflexão aprofundada, contudo, essa 
reunião foi precedida de vários encontros preparatórios realizados por diferentes órgãos 
como a UIT e UNESCO. 
 
Para o IGF no Brasil no ano de 2015, a ser realizado em João Pessoa, será uma etapa de 
discussão importante, e o Embaixador espera que dessa reunião haja uma reafirmação 
da validade dos compromissos firmados dez anos atrás, e que ao mesmo tempo haja uma 
reafirmação do compromisso e da vontade de seguir avançando nas questões mais 
importantes de inclusão digital, de busca de cooperação internacional para atingir esses 
objetivos. Levantou o ponto de que uma das questões mais importantes que estarão 
sobre a mesa diz respeito ao futuro do IGF. Explicou que inicialmente foi estabelecido por 
5 anos e prorrogado por mais 5. Esta reunião em João Pessoa conclui o ciclo de dez anos 
e será decidido sobre a renovação. 
 
Da parte do governo Brasileiro tem-se apoiado a extensão do IGF e o Brasil é o país que 
revelou a posição mais ambiciosa nesse sentido, revelando a ideia de tornar o IGF um 
fórum permanente com apoio robusto e secretariado, pois estão certos que o IGF 
preenche uma função insubstituível e tem um papel que não pode ser preenchido por 
nenhum dos outros fóruns existentes. Benedicto avaliou que o papel do Brasil tem peso 
extraordinário nessas discussões, pois vários fatores contribuem para isso, como o 
consenso estabelecido há dez anos, o multissetorialismo, já praticado há 20 anos no 
Brasil, antecipando à conclusão adotada ao nível global. 
 
Além de antecipar o modelo de Governança Multissetorial, o Embaixador destacou que o  
Brasil possui características únicas, como a grande capacidade de diálogo com todos os 
países, além de dimensões e problemas e também potencialidades relacionados tanto 
aos países desenvolvidos quanto aos subdesenvolvidos, portanto, múltiplas dimensões 
utilizáveis com diferentes países. Há também uma sociedade civil muito atuante e ativa, 
um setor privado relevante, apesar das grandes empresas de Internet não serem 
brasileiras, e um mercado consumidor muito importante. Isso faz com que o Brasil tenha 
uma configuração única em todas essas discussões e a palavra do país, não só pelo 
governo, mas também dos demais setores representantes, também é muito respeitada. 
 
Concluiu enfatizando a relação próxima com o CGI.br, sendo uma parceria benéfica para 
ambos os parceiros. Disse ser importante que o Brasil seja visto com essa sintonia, onde 
o governo não está em oposição aos demais setores na Governança da Internet, 
demonstrando a comunhão e uma visão comum, embora haja nuances por conta de 
enfoques diferentes. Contudo, para Benedicto essa diversidade é algo que fortalece o 
país e que isso está muito claro desde a organização do NETmundial em São Paulo, se 
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refletindo nas expectativas para o IGF e para a reunião em Nova Iorque. Para ele, tudo 
isso é um processo que envolve todos os setores e um diálogo amplo. Essa reunião em 
São Paulo possui um valor intrínseco, independentemente de qualquer outro processo, 
exemplificando o IGF em João Pessoa e para a reunião em dezembro em Nova York, 
onde esse próprio formato de discussão estará sobre a mesa. Recordou que foi dito 
também pelas pessoas que o antecederam, que eles estão fazendo história, porque a 
Internet é de todos, envolve a participação de todos, então é essencial que desse fórum 
se identifique as potencialidades, os riscos, as questões que estão sobre a mesa hoje e 
que exigem uma reflexão. 
 
Finalizou desejando a todos muito sucesso e êxito nos trabalhos, agradecendo o convite 
de estar presente no Fórum da Internet no Brasil. 
 
Professor Hartmut Glaser passou a palavra para a próxima painelista, Flávia 
Lefèvre. 
 
 
B) Exposição de Flávia Lefèvre 
 
Flávia iniciou sua fala destacando que atua há muitos anos na defesa do consumidor e 
antes mesmo de integrar o conselho do CGI.br, no ano passado, participou de todas as 
edições do Fórum da Internet no Brasil, desde a primeira edição em 2011, na cidade de 
São Paulo. Ela acreditou terem sido oportunidades fundamentais de ter contato com 
diferentes realidades que existem em um país com as dimensões do Brasil, trocando 
informações e criando sinergias entre as entidades que participam e representam a 
sociedade civil. Para ela, isso fortalece as lutas pelos direitos na Internet e em especial a 
sustentabilidade, com aspectos sociais e econômicos. 
  
Lefèvre disse acreditar que quando se fala em aspectos sociais e econômicos, já está 
falando de Direitos Humanos, com viés acentuado para a liberdade de expressão e de 
liberdades políticas com livre fluxo de informações, privacidade, segurança e diversidade. 
No campo mais estritamente econômico, trata-se de preservar os direitos dos agentes 
econômicos exercidos de forma sustentável. Adiantou que a mesa seria uma forma mais 
genérica e internacional de discussão, portanto gostaria de trazer a dimensão local 
brasileira. Destacou o Marco Civil da Internet, atualmente uma referência para o mundo 
inteiro em termos de Direitos na Internet, exemplificando à plateia que ela seria como uma 
carta de Direitos que garante que a Internet não será um espaço que se prenda apenas 
aos interesses comerciais. 
    
Aprofundando o que seriam os interesses comerciais, Flávia apontou que, por meio dos 
meios de produção, a força de trabalho será explorada. Para isso existem os direitos 
trabalhistas, direitos sociais, direitos do consumidor, e nesse sentido, o Marco Civil da 
Internet empoderou os consumidores de Internet para essa sustentabilidade, na medida 
em que são criadas ferramentas jurídicas poderosas para garantir acesso a todas e todos. 
A advogada explicou que o Marco Civil da Internet é a lei que tornou o acesso à internet 
universal, quando reconheceu a essencialidade desse direito. Isso aconteceu pois, 
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segundo ela, todas as pesquisa e estatísticas feitas no mundo inteiro mostram as 
potencialidades da Internet de enriquecimento cultural e econômico dos países. Terminou 
seu raciocínio explicando aos presentes que o Fórum da Internet no Brasil foi organizado 
especialmente em trilhas, como foram nos fóruns anteriores, que discutem os vieses 
fundamentais. 
 
Flávia explicou a metodologia das trilhas, onde inicialmente iria se discutir uma temática 
como a Inclusão Digital, e acreditou que a mesa foi clara sobre a questão da 
infraestrutura, e destacou que a sociedade civil, por se encontrar massivamente nesse 
fórum, é responsável pela campanha “Banda Larga é um direito Seu”, onde há propostas 
de políticas públicas para implementar de uma forma democrática a infraestrutura de 
acesso à Internet no Brasil. 
 
Ela foi enfática ao apontar que a distribuição da infraestrutura não é democrática, 
concentrada em estados e regiões com consumidores de alta renda e com mercado 
corporativo. Por isso, defendeu o Regime Público, previsto na Lei Geral de 
Telecomunicações, viabilizando que o poder concedente, neste caso a União, poderia 
estabelecer metas de investimentos que viabilizem a distribuição democrática da 
infraestrutura para que todos os cidadãos possam se beneficiar do acesso à Internet. 
Destacou que a força das entidades da sociedade civil foi preponderante para a 
aprovação da Lei 12.965/2014, o Marco Civil da Internet. Relembrou a difícil trajetória de 
aprovação da lei, e que agora é preciso continuar lutando para manter os direitos 
fundamentais adquiridos bem como a regulamentação destes direitos, tais como a 
neutralidade da rede, por meio da ferramenta jurídica para garantir a Democracia no 
universo da Internet, utilizando os aspectos técnicos para aferir se a neutralidade está ou 
não sendo cumprida pelos provedores de serviços de conexão à Internet.  
 
Flávia divulgou que este tema seria debatido em um painel específico no dia 16 de julho, 
onde haveria uma composição multiparticipativa, com representantes da sociedade civil, 
de empresas, do governo. Por ser um debate quente, ela disse que gostaria de envolver 
toda a sociedade civil neste debate. Disse que gostaria também de dizer que o Marco 
Civil da Internet foi expresso, no art. 24, ao tratar das obrigações dos poderes públicos, no 
sentido de garantir o acesso à Internet, sendo necessário que a Governança para ser 
sustentável, deveria ser multiparticipativa, tendo em vista a dimensão de interesses 
abarcados pela Internet. Além disso, Flávia alertou de que a lei deixou muito clara a 
importância do CGI.br, em parceria com poderes públicos competentes, para estabelecer 
parâmetros e diretrizes para o desenvolvimento da Internet no Brasil.  
 
Sendo assim, encerrou reiterando a importância do Fórum da Internet no Brasil e o papel 
do CGI.br em sua organização, distribuindo 120 bolsas para participantes, com base em 
critérios regionais e de gênero, para que, mesmo aqueles que não tenham condições, 
possam participar trocando informações e fortalecendo o diálogo a respeito da Internet no 
país. Agradeceu e desejou um bom fórum a todas e todos. 
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Professor Hartmut Glaser passou a palavra para a próxima painelista, Carlos 
Afonso. 
 
 
C) Exposição de Carlos Afonso 
 
Carlos Afonso iniciou sua fala apontando que gostaria de poder contar com a presença da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) nessa mesa, pois a construção desse modelo 
de Governança, que foi iniciado no começo da década 90, teve substancial participação 
da Sociedade Civil e do Setor Acadêmico, com a liderança da RNP. Na opinião de Carlos, 
talvez não fosse possível a organização do CGI.br no formato que atualmente existe, com 
ações pluralistas e com todos os setores. Lembrou que a Internet não era algo 
considerado da área de telecomunicações, portanto era preciso normatizar essa 
separação, e criar uma estrutura de Governança onde todos os setores estivessem 
presentes. Comentou sobre o projeto no qual o secretário Maximiliano Martinhão 
apresentou naquele mesmo dia 15 de julho de 2015 na Mesa de Abertura do Fórum da 
Internet no Brasil. Tratava-se do projeto de integração de rede de fibra ótica no rio 
Amazonas. 
 
Disse se lembrar de que quando se começou a discutir um projeto de integração de rede 
de fibra ótica plantada no fundo do leito do rio Amazonas, as pessoas diziam que não era 
possível, pois existiam troncos passando pelos rios. Contudo, ele destacou que as 
pessoas esqueceram que os troncos boiam e quando se descobriu isso, resolveram fazer. 
Carlos Afonso revelou que a RNP já pensava nisso há muito tempo, levar 7.000 
quilômetros de fios de fibra ótica ao longo do rios, para viabilizar a conectividade na 
região Amazônica, o que antes só era possível de se imaginar possível via rádio e/ou 
satélite, analisou Carlos Afonso. 
 
Para o conselheiro do CGI.br, esses são passos importantes que envolvem vários 
setores, e que o CGI.br tem sido convidado internacionalmente para explicar como é o 
funcionamento da organização. Mostrando quais são os prós e contras, as dificuldades e 
imperfeições, como é feita a construção do consenso. Carlos Afonso comentou que a 
maioria das resoluções importantes, foram construídas por consenso, com todos os 
setores sendo representados, inclusive com as empresas de comunicações. Relembrou 
que entre 2007 e 2009 o CGI.br construiu o decálogo, os princípios do CGI.br. 
 
Explicou que apesar da maioria das resoluções serem consenso, construído por vários 
setores que possuem suas diferenças. Exemplificou o caso dos provedores de acesso 
que estão sendo representados por empresas de telecomunicações. Destacou a 
dificuldade de construção do decálogo primeiramente, pois foi difícil refinar quais eram os 
princípios realmente importantes e relevantes. Em segundo lugar que esses princípios 
fossem apresentados como um consenso de todos os setores representados no CGI.br. 
Em 2009 foram publicados os 10 princípios do Decálogo, que viraram referência e vários 
países já se interessaram pela proposta para Governança da Internet. Carlos Afonso 
também explicou que o Decálogo foi uma das sementes de construção do Marco Civil da 
Internet, outra batalha pluralista, com intenso processo de consulta, até chegar ao 
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Congresso Nacional. Em Brasília, para aprovação, houve também uma batalha, ainda 
mais difícil, julgou Carlos, para passar pelos legisladores federais, até a aprovação como 
Lei, assinada durante o encontro do NETmundial em abril de 2014. 
 
Devido a isso, Afonso gostaria de destacar que há uma grande responsabilidade como 
CGI.br, pois com base nos recursos arrecadados na distribuição de nomes de domínio e 
números Protocolo de Internet (Internet Protocol - IP), Carlos Afonso explicou aos 
presentes que o CGI.br comanda todo esse trabalho através do Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br). Relembrou que são um dos pouquíssimos países a 
centralizar a distribuição de domínios através de números IP, destacando que, apesar do 
fato de haver essa arrecadação de recursos, derivados exclusivamente do registro de 
domínios “.br”, não são uma empresa comercial que vende domínios, não é essa lógica, 
explicitou Afonso, dando o exemplo de que o domínio “cocacola.com.br” vale exatamente 
o mesmo que “afonso.com.br” ou qualquer outro domínio. Não há também distinção entre 
marcas e valores, uma vez que esses recursos, que são de natureza privada, são usados 
para o desenvolvimento da Internet no Brasil de várias formas. 
 
Também por consenso foram construídas estratégias para o uso desses recursos. Um 
deles é o que Hartmut Glaser descreveu, com estruturas de ponto de troca de tráfego 
(PTT). O Brasil possui uma das estruturas mais amplas do mundo. Fazendo uma 
comparação, o Canadá, até 2014 possuía somente dois PTT, e toda a troca da rede de 
dados do país passava pelos Estados Unidos. E para o Canadá fazer esta mudança 
estratégica, foi citado o exemplo do Brasil, principalmente depois das denúncias de 
Edward Snowden, fazendo com que a interconexão das redes canadenses se desse 
exclusivamente no país. Comentou também que foram convidados pelo parlamento 
italiano para apresentar a experiência do CGI.br e atualmente há um esforço na Itália de 
construir um sistema de Governança baseado no CGI.br. O presidente da Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Fadi Chehadé, cita sempre que 
o Líbano tem se esforçado para se espelhar no Brasil e na sua criação de modelo de 
Governança da Internet. E para Carlos Afonso isso não significa apenas transplantar a 
experiência, mas sim mostrar as oportunidades e desafios do modelo e construir algo 
próprio em seus países. Além disso, o trabalho feito pelo NIC.br possui confiança 
internacional e alguns países gostariam de se espelhar no sistema de endereçamento do 
NIC.br. 
 
Finalizou sua fala apontando que há várias oportunidades de avanços, novos editais e 
projetos para abrir a criatividade com os recursos que o CGI.br possui. Além disso, 
também há a migração de endereços do IPv6. Disse que o CGI.br não pode mais deixar 
de estar presente internacionalmente, pois são demandados por outros países. 
Agradeceu pela oportunidade e a presença de todos. 
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Professor Hartmut Glaser passou a palavra para o próximo painelista, Flávio 
Wagner. 
 
 
D) Exposição de Flávio Wagner 
 
Flávio Wagner, conselheiro do CGI.br, iniciou sua fala dizendo que era um prazer estar 
em Salvador para participar dos debates, muito ricos, durante os três dias de Fórum. 
Disse que sua fala refletiria o tema do painel de abertura, sobre a evolução do 
ecossistema de Governança da Internet e Desenvolvimento Sustentável. Para ele, 
Desenvolvimento Sustentável, dentre muitos outros aspectos, envolve o uso da Internet 
como meio de promoção social e econômica, não só o acesso a serviços e conteúdos 
para toda a sociedade, mas permitindo que toda a sociedade seja um agente ativo na 
geração desses serviços e conteúdos, o que é um grande diferencial. Ela é o meio de 
geração distribuída de riqueza, que habilita a criação de novos negócios digitais, ou 
mesmo reforço digital em modelos de negócios tradicionais. 
 
Para ele, todos enquanto sociedade devem zelar parar que a Internet cumpra o papel de 
forma eficaz com a máxima abrangência possível. Explicou que esse objetivo existe 
dependendo do número de cidadãos conectados à Internet e que as estatísticas apontam 
que, cerca de dois bilhões, dos sete bilhões de pessoas que existem no mundo, estão 
conectadas à Internet. Disse que no Brasil há estatísticas que variam a porcentagem de 
brasileiras e brasileiros conectados à Internet, mas que de qualquer forma, o Brasil está 
bastante abaixo da média mundial de conectividade na grande parte das medições de 
conectividade.  
 
Com isso, Wagner apontou que não por outro motivo, no IGF do ano de 2015 será 
debatido meios de conectar essas pessoas e qual o impacto do próximo bilhão de 
usuários conectados à Internet. Sabe-se que não há setor da economia hoje que não seja 
fortemente impactado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e pela 
Internet de uma forma particular. Flávio analisou que as TIC e a Internet são meios 
poderosos de queima de etapas, habilitando saltos muito mais rápidos de 
desenvolvimento e inserção social e econômica. Para ele, a questão é de como a 
Governança desses ecossistemas está relacionado a esse objetivo de desenvolvimento 
sustentável. Dessa questão, disse emergir duas situações distintas, no cenário nacional e 
internacional, e disse que gostaria de abordá-los em sequência.    
 
Primeiramente, apontou que no Brasil, o CGI.br existe há 20 anos, e de que o Marco Civil 
da Internet é bem mais recente, com apenas um ano. Explicou que o CGI.br possui o 
papel de propor diretrizes para o uso e desenvolvimento da Internet no país, não só 
conforme o decreto de sua regulamentação, mas também com o art. 24 do Marco Civil da 
Internet. Diante dessa promulgação do Marco Civil da Internet, e da necessidade que as 
suas disposições sejam efetivamente aplicadas, o CGI.br tem agora o dever de zelar pela 
boa interpretação e aplicação da lei.   
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Em segundo lugar, voltou a tratar da questão econômica e da geração de negócios que 
potencialmente podem ser viabilizados pela Internet. Contudo, explicitou que isso 
depende completamente de uma Internet aberta e favorável à novos negócios. 
Exemplificou que da mesma forma que as pequenas e médias empresas representam 
boa parte dos empregos do país na economia tradicional, também há na Internet a 
necessidade vital de surgimento de pequenos negócios inovadores. Flávio previu que 
alguns vão se tornar grandes, outros muitos grandes, mas a grande maioria vai continuar 
cumprindo esse papel de inserção econômica dos pequenos empreendedores ao redor do 
país, gerando postos de trabalho e distribuindo riquezas por todas as regiões e 
comunidades.    
 
Considerando como exemplo um dos princípios básicos do Marco Civil da Internet, que 
faz parte do decálogo também, do ponto de vista da inovação e da geração de novos 
negócios, Flávio destacou que a neutralidade de rede é essencial, além do seu aspecto 
social. Para ele, uma Internet dominada por modelos de negócios de grandes 
corporações, especialmente em situações de verticalização excessiva, por exemplo, 
envolvendo o provimento de infraestrutura de conexão, pode ser altamente prejudicial à 
entrada de novos negócios e distribuição de riqueza. Por isso, cabe ao CGI.br não apenas 
participar da regulamentação de neutralidade de rede, conforme expresso no art. 9° do 
Marco Civil da Internet, mas também cabe a ele zelar pela correta interpretação desse 
conceito, evitando que ele seja subjugado pelos interesses econômicos das grandes 
corporações. Flávio disse que só deste jeito a Internet vai poder cumprir seu papel, como 
mecanismo de inovação e promoção de desenvolvimento sustentável para pequenos 
empreendedores. Para ele, a neutralidade de rede é um dos princípios importantes no 
desenvolvimento e uso da Internet, deu ênfase a ela por essa forte relação com inovação, 
que é um dos pilares do desenvolvimento sustentável. 
 
Flávio disse acreditar que quando se pensa em evolução do ecossistema de Governança 
da Internet, isso pressupõe evolução em aspectos desejáveis de aperfeiçoamento sem 
esquecer as conquistas já obtidas. Frisou o conselheiro do CGI.br, "Evoluir no que for 
necessário e manter o que já foi conquistado". Para Wagner, o modelo brasileiro de 
Governança, com o CGI.br multissetorial forte e respaldado pelo Art. 24 do Marco Civil da 
Internet, citados por todos os presentes no painel e mesa de abertura, é elogiado e 
copiado internacionalmente. Apontou que, apesar disso, é preciso apoio constante e 
crescente da Sociedade Civil, para garantir que a sociedade, através de ação coordenada 
de todos os setores (governo, empresas, academia, sociedade civil), por exemplo, através 
do CGI.br ou através de outros fóruns, continue a ter protagonismo no desenvolvimento 
da Internet no país, influenciando a definição de diretrizes e políticas públicas. 
  
Relembrou de que a separação legal entre telecomunicações e Internet, pela norma 4, de 
1995, é outro bem que a manutenção deve ser lutada constantemente. Ele explicou que a 
norma 4 diz que existe a camada de infraestrutura de telecomunicações e que a Internet é 
um serviço agregado, e justamente por isso tem permitido essa inovação constante no 
seu uso, com o surgimento de novos modelos de negócio e conteúdos. Por isso mesmo, 
esse bem deve ser garantido para que a Internet continue como esse ambiente que 
permite rápida evolução sem as amarras de uma regulação restrita, como existe no setor 
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de telecomunicações.  
 
A opinião de Flávio Wagner é de que o CGI.br deve continuar forte e respaldado pela 
sociedade, mantendo um caráter multissetorial, e claramente responsável por propor 
diretrizes públicas, não se tornando um órgão de governo, e nem implementador de 
políticas públicas, mas proponente de diretrizes junto ao governo, zelando pelos princípios 
estabelecidos no Decálogo do CGI.br e no Marco Civil da Internet. Assim, acredita ele, 
que no cenário Brasileiro um dos aspectos mais importantes na evolução do uso da 
Internet é justamente a manutenção do ecossistema de Governança já obtidas. Para 
Flávio não é uma coincidência de que a norma 4 seja do ano de 1995, assim como a 
criação do CGI.br. 
 
É preciso que exista o reconhecimento social, de um conjunto de princípios de uso e 
Governança além do Marco Civil da Internet, devidamente regulamentado, interpretado e 
implementado de forma a assegurar esses princípios. Flávio julgou que o cenário 
internacional é certamente bem diferente, visto que há retomo da neutralidade de rede 
como princípio a ser assegurado também por outros países. Para ele, se vê que a 
neutralidade da rede vem sendo crescentemente adotada, apesar de algumas polêmicas. 
Lembrou que a The Federal Communications Commission (FCC) nos EUA, adotou 
recentemente, assim como a União Europeia (UE) tem trabalhado nessa direção, 
sinalizando uma definição bastante restrita a respeito da Neutralidade da Rede para 
promover a inovação, mesmo que com matrizes distintas da americana. 
 
Foi exemplificado pelo painelista os casos do Chile e Holanda, no qual a análise é de que 
também avançaram na Neutralidade da Rede, mas ele contou que ainda há uma grande 
quantidade de países despreparados em termos de Governança da Internet, longe de 
uma discussão madura dessa relação entre Princípios de Uso, Governança da internet e 
Princípios de Desenvolvimento social e econômico. Nesse aspecto o CGI.br vem sendo 
repetidamente apontado como exemplo internacional de governança multissetorial, com 
amplas atribuições para promover o uso e desenvolvimento da internet, e tem papel 
importante no cenário internacional. Análogo a isso, os elogios também se dirigem ao 
NIC.br, especialmente pelo fato de ter colaborado na construção do Marco Civil da 
Internet, ao qual vários países têm vindo conhecer essa experiência, não só por seu 
conteúdo, mas também pela forma como se deu sua elaboração.  
 
Internacionalmente, é preciso lembrar o caso do Líbano, mencionado na Mesa de 
Abertura e o Embaixador Chris Patten, que é o responsável por questões cibernéticas no 
governo norte-americano, que veio conhecer o CGI.br, além de um grupo de 
parlamentares italianos, interessados no modelo do CGI.br para implementar na Itália, 
assim como adotar uma legislação similar ao Marco Civil da Internet. Seguindo esta linha, 
Flávio revelou que está sendo discutido no âmbito do NETmundial Initiative, um projeto 
que capacitará países em questões de Governança da Internet, a partir da experiência do 
CGI.br. Por isso não é mais possível se abster do papel de protagonismo do CGI.br na 
discussão da evolução do ecossistema internacional de Governança da Internet. Flávio 
apontou que o protagonismo ficou evidente nas iniciativas para a realização do evento 
NETmundial, que o CGI.br trouxe para o Brasil em abril de 2014 e foi dada uma grande 
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contribuição para a difusão adequada de Princípios de Governança da Internet, e também 
o evento IGF 2015, que vai ser realizado em novembro, em João Pessoa (PB). 
 
Resultante do NETmundial em São Paulo no ano passado, o documento apontou também 
roadmap (mapa do caminho) com diversos desafios, sobre o qual a comunidade 
internacional ainda precisa se debruçar na evolução da Governança da Internet. Wagner 
destacou os desafios relacionados aos aspectos não-técnicos da Governança da Internet, 
mas que possuem grande impacto social, econômico e político. Como exemplo, Flávio 
apontou as políticas de cibersegurança e privacidade.  
 
Flávio explicou para os que não conhecem o IGF, se tratar de um fórum de discussão 
multissetorial. Ele destacou que é um fórum diferente dos tradicionais, pois não é 
eminentemente técnico como é o caso do Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN), que trata de nomes e números, ou o Internet Engineering Task Force 
(IETF), que trata de protocolos da Internet. Foi destacado que documento resultante do 
NETmundial em São Paulo no ano passado apontou para a governança multissetorial 
como um dos princípios fundamentais a serem promovidos, e que fazem parte do 
Decálogo do CGI.br, ainda precisando serem aperfeiçoados em fóruns e entidades 
internacionais do ecossistema da Internet. Exemplificou que da mesma forma que no 
Brasil, o modelo de governança multissetorial é um dos vetores para uma governança e 
promove desenvolvimento sustentável, em outros países isso ainda precisa ocorrer, para 
que o desenvolvimento da Internet não sirva a poucos setores e/ou países. No cenário 
internacional, não são apenas os múltiplos setores que precisam estar representados 
nesta discussão, na proposição de políticas e normas que tenham impacto sobre o 
desenvolvimento sustentável das comunidades e países. Para Flávio, são os próprios 
países que devem estar devidamente representados nessas discussões, evitando-se que 
decisões sejam tomadas apenas por países centrais, da mesma forma que devemos 
evitar que algum setor se sobreponha aos demais nesses processos. 
 
Dando um exemplo, mencionou a ICANN que tem sofrido com a transição da supervisão 
de suas funções e deixará de ser feita unilateralmente pelo governo dos Estados Unidos 
da América (EUA). Espera-se que isso seja feito até o ano de 2016. Neste sentido, o 
conselheiro do CGI.br destacou que há um debate complexo a respeito do papel dos 
governos nesse novo modelo de supervisão, sendo questionado quais seriam as 
responsabilidades desse processo. A transição das funções também gerou um enorme 
debate, mais geral e complexo, sobre o empoderamento dos diversos setores, no 
processo de tomada de decisão dentro da ICANN. E por extensão no ecossistema de 
governança da Internet como um todo. Sendo assim, o princípio do multissetorialismo 
pode estar na cabeça de muitos, descreveu Wagner, contudo, disse que o ditado de que 
“o diabo mora nos detalhes” ainda se aplica, sendo destacado que a implementação do 
Princípio da Neutralidade da Rede não é algo trivial quando há inúmeros interesses 
conflitantes em jogo. No caso da ICANN, entidade com histórico controle por parte do 
governo dos EUA, tem sido claramente capturada por empresas interessadas em nomes 
de domínio, e que tem sido alvo constante de lobbies das indústrias de propriedade 
intelectual, relegando a sociedade civil um papel meramente secundário, que pouco 
influencia nas grandes decisões. 
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Ele previu debates duros em outros fóruns, em especial em países que estão implantando 
esse novo modelo multissetorial de governança, que justamente busca trazer um maior 
equilíbrio para esse processo de tomada de decisões, o qual o citado equilíbrio está longe 
do essencial para que o modelo multissetorial seja efetivamente um veículo para que a 
Internet seja uma ferramenta de promoção do desenvolvimento sustentável. Para concluir, 
em um mundo virtual onde não há fronteiras no comércio de serviços e geração e 
disseminação de conteúdos, é ilusório acreditar que vamos poder preservar todos os 
princípios de uso e governança da Internet, por cuja a consolidação estamos lutando no 
Brasil, se em outros países centrais, e também no cenário internacional, tais princípios 
não sejam respeitados.  
 
O painelista disse esperar que o Fórum reflita sobre as relações entre desenvolvimento 
sustentável e princípios de governança da Internet e nas relações entre governança 
nacional e internacional, fazendo efeito disso em outros países. Espera também que se 
possa chegar a conclusões e recomendações que reflitam a respeito de avanços que já 
aconteceram no Brasil. Flávio pediu para que se fosse crítico na análise, para se levar as 
contribuições ao IGF regional, que ocorrerá no México e no mundial, a ser realizado no 
Brasil, no final do ano. Espera que desse modo seja possível manter o papel de 
protagonismo no ecossistema de governança da Internet mundial, pois assim estarão 
sendo preservadas as próprias conquistas no plano doméstico. 
 
Finalizando, pediu desculpa pela longa fala que fez, além do limite estabelecido, e reiterou 
o desejo dos outros colegas painelistas de um ótimo Fórum da Internet no Brasil com 
excelentes discussões e debates ao longo desses próximos três dias. Disse esperar que a 
hospitalidade e a alegria da Bahia inspirem bastante também. 
 
Professor Hartmut Glaser passou a palavra para o próximo painelista, Henrique 
Faulhaber. 
 
 
E) Exposição de Henrique Faulhaber 
 
Henrique Faulhaber iniciou sua fala dizendo que era um prazer discutir assuntos tão 
importantes a respeito da governança da Internet com os demais colegas presentes na 
mesa. Ele destacou que, como pode ser visto pelas falas anteriores, o tema da 
governança da Internet é bem amplo e complexo, envolvendo desde questões dos direitos 
humanos na rede, liberdade de expressão, gênero, nomes de domínio, cibersegurança e 
outra gama enorme de ameaças que rondam o desenvolvimento da Internet. Ele apontou 
que a Internet atualmente é considerada como um dos maiores fatos econômicos das 
últimas décadas por estudos feitos pela consultoria McKinsey Global Institute em 2011, 
mostrando que o setor de Internet já era maior que os setores de agricultura e energia no 
nível global, ultrapassando inclusive o Produto Interno Bruto (PIB) de países como 
Espanha e Canadá. Nos países desenvolvidos, a importância do setor relacionado as 
atividades de Internet eram responsáveis por um crescimento de até 20% no PIB. Então, 
concluiu Henrique, desenvolvimento da Internet gera emprego, riqueza e desenvolvimento 
da sociedade.    
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Para falar sobre governança, Faulhaber disse envolver fazer escolhas, pois é impossível 
abarcar todos os aspectos. Exemplificou a questão da propriedade intelectual versus o 
conhecimento compartilhado; a cibersegurança; a soberania dos povos e países versus 
eventuais acordos multilaterais, tudo isso está sob o guarda-chuva da governança da 
Internet. Então, como deve-se fazer escolhas, esse painel da manhã serve para preparar 
as discussões que serão feitas nos próximos três dias, e naturalmente, também se pode 
preparar para o IGF, em João Pessoa em novembro de 2015. Ele julgou que o IGF no 
Brasil será um evento muito importante, onde todos os países estarão presentes, e essas 
questões fundamentais estarão lá sendo endereçadas.  Focando suas observações de 
governança local da Internet no Brasil e nas funções do CGI.br, listou cinco pontos 
principais. 
 
O primeiro, já muito abordado anteriormente, é a questão da universalização do acesso. 
Para Henrique, efetivamente, o Brasil tem, de acordo com as estatísticas mais utilizadas, 
cerca de 80 milhões de pessoas navegando na Internet, para uma população total de 
mais de 200 milhões de habitantes. Sabe-se que, dos 80 milhões, uma parcela muito 
expressiva é feita através da telefonia móvel, pois a penetração da Internet, ou banda 
larga de alta velocidade, fica mais restrita aos grandes centros. Aprofundou seu 
pensamento apontando que mesmo nos grandes centros, nas áreas periféricas, existem 
regiões com níveis de conectividade muito baixa. Então há um desafio de ampliar o uso 
de Internet, fazendo com que a banda larga chegue a esses locais que a maioria dos 
acessos é feito por telefonia móvel, com velocidade baixa, e limitada sob franquias 
restritivas. Assim, há um espaço enorme para levar a Internet a todo o país. Esclareceu 
que há níveis altos de exclusão nas áreas rurais brasileiras e nas periferias das grandes 
cidades. 
 
Faulhaber explicou que as obrigações determinadas na última concessão da tecnologia 
4G para atingir áreas rurais, ainda não foi efetivamente iniciada. Portanto, disse acreditar 
que a mobilização da sociedade, em contato com o CGI.br, realmente poderia fazer com 
que o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e as políticas públicas que possam levar a 
Internet à maior parte da população sejam, de fato, implementadas. Julgou que o governo 
tem feito esforços, como as iniciativas de cabos de fibra ótica no leito do rio Amazonas, 
um novo cabo submarino para a Europa, o lançamentos de um novo satélite no ano que 
vem. Para ele, muito ainda deverá ser feito e disso depende o futuro da sociedade 
brasileira, já que não se leva essas novas tecnologias para a maior parte dos brasileiros, 
o que em sua visão tem prejudicado o projeto de desenvolvimento brasileiro. 
 
O segundo ponto que Henrique apontou, é de que seria preciso dar maior enfoque a 
questão da segurança na Internet. Hoje é uma ameaça para os cidadãos, para empresas, 
países que estão sofrendo ameaças de espionagem e ataques de organizações 
criminosas ou de outros países inimigos, então ele recomendou que a questão de 
segurança precisa ser endereçada, pois ela ameaça o desenvolvimento da Internet. Como 
citado anteriormente, Faulhaber destacou que o NIC.br tem um departamento chamado 
CERT.br, que é referência internacional em identificação de ameaças, prevenções e na 
mitigação de ataques cibernéticos. Relembrou que há dois anos atrás, fizeram uma 
atividade bem sucedida, coordenada pelo CERT.br, em articulação com muitos órgãos 
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dos demais setores chamado “Combate ao Spam”. O objetivo foi alcançado através de 
instrução de medidas técnicas e de conscientização, fazendo o Brasil deixar de ser o 
segundo país em envios desse tipo de e-mails maliciosos para o 23º lugar no ranking. Ele 
acredita que outras iniciativas como essa também precisariam ser feitas.   
 
O terceiro ponto apontado, falado anteriormente pelos colegas da mesa, é a questão do 
reforço da governança multissetorial no Brasil. Ele destacou o papel do governo, com o 
Poder Legislativo aprovando o projeto executivo do Marco Civil da Internet, uma lei 
importante para a Internet, pois é o regramento jurídico que norteia o Poder Judiciário a 
julgar o certo e errado na Internet. Contudo, para Henrique Faulhaber, o espaço da 
governança não é constituído apenas pelo governo, mas pela sociedade, através do 
diálogo, da cadeia econômica (provedores, empresas de telecomunicações, empresas de 
tecnologia). Em sua visão, a sociedade como um todo pode, de forma articulada, fazer 
com que a Internet funcione cada vez melhor, não só baseada nas leis, mas sim nesse 
conjunto de boas práticas e nesse trabalho de conscientização, que é onde tem-se 
trabalhado. Nesse sentido, ele explicita ser importante que exista a separação entre o que 
é regulado, como é o setor de telecomunicações, dependente da Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) e o outro caso é o setor da Internet. Na Internet, explicou 
ele, são camadas acima das camadas de acesso e é um local onde a regulação não só é 
insuficiente, mas como também as vezes atrapalha. A tecnologia é muito dinâmica, e se 
você não tiver um mecanismo muito dinâmico para administrar essas situações, você não 
consegue deixar a Internet se desenvolver como deveria. 
 
O quarto ponto, apontou o conselheiro do CGI.br, trata de seu setor, o setor de tecnologia 
de informação. De fato, concluiu ele, foram criados verdadeiros oligopólios nas 
plataformas de Internet. Ele explicou que atualmente se busca no setor de Internet as 
redes sociais, comunicação instantânea, compras, supermercados, entretenimento, 
cinema e música. Estes setores, todos eles, estão concentrado em empresas norte-
americanas, onde a Internet nasceu. O próprio continente europeu tem questionado o 
poder quase absoluto que essas empresas possuem nesses segmentos. Seria importante 
que o CGI.br nesses próximos anos pudesse listar os mecanismos de defesa da 
concorrência. Exemplificou que, em outras palavras, o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), poderia procurar ter a dimensão do monopólio que está se criando no 
setor de serviços de Internet, e também que o país tenha uma política estratégica de 
desenvolvimento das plataformas nacionais.  
 
Henrique exemplificou as formas que poderiam ser feitas para reconhecer o poderio 
oligopolista do mercado norte-americano na Internet. Através de investimentos em 
pesquisas nas universidades, estímulos às startups e empresas que já estão no setor, e o 
caso da política de incentivo ao cinema nacional, taxando o produto internacional que aqui 
chega. Para isso teria de se criar mecanismos pelos quais não se deixasse simplesmente 
na mão do mercado a questão de quem é que vai prover o serviço de Internet aqui e 
agora, ou no futuro. Deveria se espelhar no exemplo europeu, que está passando por 
dificuldades em colocar suas empresas em papel de protagonismo no mundo da Internet. 
Essa é uma questão que seria preciso enfrentar mais e acredita que será tema de alguma 
das mesas.  
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Finalizando, o quinto e último ponto destacado é sobre a privacidade. Disse estar 
preocupado com o rumo que a Internet está tomando, mesmo com a promulgação da Lei 
do Marco Civil da Internet fornecendo provisões sobre o tema, ainda existe uma lei que 
está sendo encaminhada brevemente do Poder Executivo para o Legislativo tratando da 
privacidade dos dados em rede. Acredita ele que isso poderia ser um tema que houvesse 
envolvimento por meio de discussão e debate nos próximos meses, uma vez que a 
economia da Internet acaba se baseando muito na entrega dos dados pessoais e na 
privacidade dos usuários, sem que os usuários ou as empresas se deem conta que isso 
está acontecendo, explicitou ele. Então, o trabalho de conscientização e discussão sobre 
o valor da privacidade e dos dados pessoais de cada indivíduo, e como isso pode ser 
passado para esses intermediários, é uma questão que precisaria ser discutida cada vez 
mais. Desejou a todas e todos um grande evento. 
 
Coordenador da Plenária Inicial, Hartmut Glaser, iniciou sua exposição final. 
 
 
F) Exposição Final Professor Hartmut Glaser 
 
O coordenador da Plenária Inicial apontou cinco breves comentários a respeito da 
evolução da governança da Internet. Disse que foram ouvidos os diferentes setores 
representados no CGI.br. Segundo Hartmut, o objetivo era apenas provocar os presentes 
um pouco, para que depois os temas pudessem ser debatidos nas trilhas. A primeira trilha 
é “Desafios da Inclusão Digital”, coordenada por Percival Henriques. A trilha de número 
dois, coordenada por Nivaldo Cleto, abordará o tema “Economia da Internet”. A terceira, 
realizada no salão lótus, “Cibersegurança e Confiança”, coordenada por Lisandro 
Granville. E a última trilha, de número quatro, “Internet e Direitos Humanos”, coordenada 
por Thiago Tavares, aqui de Salvador.  
 
Explicou que na parte da tarde as pessoas teriam de se dividir entre os quatro temas. 
Destacou que tudo seria anotado. Consensos e dissensos seriam apresentados na sexta-
feira à tarde, ao longo da plenária final. Pediu para que todos pudessem contribuir, pois é 
importante ter todas as vozes, mesmo sendo a favor ou contrárias as apresentadas. 
Haverá espaço para desconferências, visto que o Fórum é um ambiente democrático e 
pediu novamente o máximo de contribuições. 
 
Agradeceu ao pessoal da RNP da UFBA que forneceu acesso à Internet e dois 
fornecedores de um link alternativo, de emergência, colocados como parte da 
infraestrutura, gratuitamente disponibilizados ao CGI.br, que é a empresa Ítalo e Imirisol. 
   
Hartmut Glaser, encerrou a Plenária Inicial agradecendo a participação e presença 
de todos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Trilha 1 – Desafios da Inclusão Digital do V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF 
Brasileiro 2015 foi realizada no dia 15 de julho de 2015 no Fiesta Convention Center em 
Salvador (BA).  
 
Foi coordenada pelo Conselheiro do CGI.br, Percival Henriques e teve como painelista 
representando a Academia, Maria Helena Bonilla (Grupo de Pesquisa Educação, 
Comunicação e Tecnologia da Universidade Federal da Bahia - UFBA), o Setor 
Empresarial por Bruno Magrani (Facebook), o Setor Governo representado por 
Jefferson D’Avila de Oliveira (Secretário de Inclusão Digital do Ministério das 
Comunicações - Minc) e o Terceiro Setor por Karina Menezes (Raul Hacker Club).  
 
A abertura dos trabalhos iniciou-se com um discurso do coordenador da trilha, que 
explicou os procedimento adotados, no qual, cada painelista convidado disponha de vinte 
minutos para suas exposições iniciais. Após as apresentações, a plenária foi aberta aos 
participantes, que dispunham de três a cinco minutos para fazerem suas considerações. 
 
Assim, o presente relatório divide-se nas partes: 
 

 1. Temas discutidos;  
 2. Exposição dos(as) painelistas; 
 3. Intervenções e debates dos(as) participantes; 
 4. Debates dos grupos de aprofundamento; e, 
 5. Anexos. 
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2. TEMAS DISCUTIDOS 
 
2.1. Tema 1: Políticas Públicas de Acesso à Rede 
 

• Necessidade de políticas públicas de inclusão digital de Estado e não de governo. 
• O programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC). 
• Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). 
• Plano Banda Larga nas Escolas (PBLE). 
• Programa Banda Larga para todos. 
• Investimento em software livre. 
• Investimento em software de acessibilidade. 

 
2.1.1. Consensos 
 

• Garantir a qualidade na conexão à rede. 
• Ampliar o acesso no ambiente escolar. 
• Ampliar as ações existentes e criar programas governamentais convergentes, à 

despeito da descontinuidade política. 
• Estabelecer diálogo com os espaços de cultura digital (espaços hackers, centros 

comunitários, pontos de mídias livres). 
 
2.1.2 Dissensos 
 

• Papel governamental na produção/aquisição de 
• Softwares de acessibilidade. 
• Percepção do GESAC enquanto instrumento para a ampliação da conexão. 

 
2.1.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Esclarecimentos sobre o Programa Banda Larga para Todos. 
• O papel das lan houses como espaço de apropriação tecnológica. 

 
 
2.2. Tema 2: Inclusão Digital e transformação social 
 

• Apropriação da tecnologia pelas cidadãs e pelos cidadãos. 
• Desigualdades de conexão. 
• Espaços de inclusão digital. 
• Diversidade e acessibilidade. 
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2.2.1. Consensos 
 

• Garantir a conectividade é insuficiente, é preciso capacitar a população para a 
apropriação da tecnologia. 

• Fortalecer as cidadãs e os cidadãos como produtoras(es) de conteúdo e não 
somente como consumidoras(es). 

• A desigualdade de conexão está atrelada às desigualdades sociais e regionais. 
• É necessário garantir políticas específicas para áreas rurais e remotas. 

 
2.2.2 Dissensos 
 

• Não foram explicitados. 
 
2.2.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Políticas específicas de inclusão das variáveis de classe, gênero, idade e etnia no 
acesso à rede. 

• Qualificação do ensino público voltado para a cultura digital. 
• Inclusão digital como direito humano. 
• Reflexões sobre as diferentes concepções de inclusão digital. 

 
2.3. Tema 3: Iniciativas do Facebook para inclusão digital (Internet.org) 
 

• Internet.org como uma iniciativa de inclusão digital do mercado versus política 
pública de inclusão digital. 

• Internet.org e o Princípio de Neutralidade da Rede. 
• Segurança dos dados e privacidade. 

 
2.3.1. Consensos 
 

• O Internet.org é uma iniciativa empresarial, portanto, não pode ser compreendido 
como uma política pública nacional. 

 
2.3.2 Dissensos 
 

• O aplicativo do Internet.org fere o Princípio da Neutralidade da Rede, uma vez que 
interfere no gerenciamento de dados. 

• O aplicativo do Internet.org ameaça a privacidade e segurança de dados das 
usuárias e usuários. 

 
2.3.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Compreensão do Zero Rating como instrumento ou barreira à inclusão digital. 
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2.4. Outros temas apresentados no debate da Trilha 
 

• Democratização dos meios de comunicação. 
• Garantia do direito à comunicação como instrumento de inclusão social. 
• Inclusão de lógica de programação no ensino básico da educação. 
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3. EXPOSIÇÕES DOS(AS) PAINELISTAS 
 
A Trilha 1 Desafios da Inclusão Digital – teve a apresentação de quatro painelistas que 
representavam quatro setores diferentes. 
 
A representante do Setor Acadêmico, Maria Helena Bonilla disse acreditar que não há 
clareza sobre o conceito de inclusão digital, o que impacta num descompasso entre as 
ações adotadas e o uso do termo, porém, há um potencial discursivo da expressão em 
vista do seu poder comunicativo. Destaca que os avanços no campo do acesso às 
tecnologias são conquistas derivadas de movimentações sociais e políticas. Defende a 
necessidade de oferecer oportunidade de acesso à rede e à sociedade como um todo, 
com velocidade adequada, considerando as especificidades territoriais. Reivindica a 
garantia de conexão como recurso para o aprendizado dos alunos para além do ambiente 
escolar. Para Maria Helena, é necessário formar educadores(as) e cidadãs(ãos) sobre 
cultura digital e seus efeitos na sociedade, conscientizando-as(os) sobre os interesses 
que permeiam a produção tecnológica. 
 
A representante do Terceiro Setor, Karina Menezes, disse acreditar que o acesso à 
Internet deve estimular espaços de convivência e colaboração, assegurando o direito à 
comunicação e contribuir para a proteção dos grupos vulneráveis. Para ela, é necessário 
criar políticas públicas convergentes que fortaleçam as instituições responsáveis pelo 
desenvolvimento humano integral, alterando o atual cenário de descontinuidade de 
programas e ações governamentais, evitando a exclusão social e marginalização da 
juventude, que afastam as(os) jovens dos espaços de cultura digital em um contexto de 
precarização das agências formadoras. Karina defendeu que há necessidade de ampliar e 
fortalecer os espaços comunitários, a exemplo dos espaços hackers. Afirmou que as 
tecnologias móveis devem ser incluídas como recurso pedagógico nas escolas. 
Reivindicou o investimento em software livre e em redes livres. Os canais de diálogo com 
a população devem ser ampliados na elaboração de políticas públicas. Acredita que o 
Governo deve usar os editais para o desenvolvimento de políticas para deficiência. 
 
O representante do setor empresarial, Bruno Magrani, disse acreditar que o desafio da 
inclusão digital deve ser enfrentado por diversos setores da sociedade. O Facebook 
identificou que as principais barreiras de conectividade são: ausência de infraestrutura, 
custos elevados e falta de percepção das pessoas acerca dos benefícios da 
conectividade. Por isso, o Internet.org é uma das iniciativas de inclusão digital do 
Facebook que busca resolver problemas específicos da conectividade e ampliar o 
ecossistema da Internet. Os eixos de atuação do Internet.org correspondem ao 
investimento em infraestrutura, desenvolvimento de tecnologias de menor custo em áreas 
remotas (por exemplo: VANT – veículo aéreo não tripulado), desenvolvimento de projetos-
piloto em rede fixa local, além do desenvolvimento de um aplicativo com um conjunto de 
serviços que é oferecido gratuitamente para a usuária e o usuário final. Magrani afirmou 
que o aplicativo desenvolvido não fere o Princípio da Neutralidade da Rede. 
 
O representante do governo, Jefferson D’Avila de Oliveira, disse que a estruturação do 
Sistema Nacional de Inclusão Digital é central no desenho da nova Política de Inclusão 
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Digital do Governo Federal. A estratégia do Governo incorpora a recuperação e o 
fortalecimento das ações realizadas anteriormente e recursos já empregados nesse setor, 
a exemplo dos Telecentros. Acredita que para isso é necessário identificar os pontos de 
inclusão digital existentes no Brasil e compreender sua pluralidade (hackerspaces, rádios 
comunitárias) por meio de um diagnóstico socioparticipativo. Afirma que o Governo irá 
articular os pontos de cultura digital e formar uma rede de compartilhamento de conteúdo. 
Defende a necessidade de parcerias com a sociedade civil que o Governo estabeleça 
para concretizar sua estratégia de atuação. Acredita que o governo deve incorporar os 
Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs) na sua estratégia de inclusão 
digital. Reconhece que atividades de formação nos Telecentros precisam ser ampliadas, 
com a previsão de educadores(as) sociais que garantam a apropriação efetiva das 
tecnologias pelos cidadãos e cidadãs. 
 
A) Exposição Maria Helena Bonilla - Setor Acadêmico 
 
Iniciou sua fala agradecendo ao Percival Henriques e se apresentou como professora da 
Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) relembrando 
à plateia de que o desafio para os painelistas era de pensar os desafios para a inclusão 
digital. Afirmou ser pesquisadora do tema desde que ele surgiu no Brasil nos anos 2000, 
no contexto do lançamento do livro Verde do programa da Sociedade da Informação no 
Brasil, programa em que apontou que ninguém mais lembraria, por ser muito antigo. A 
professora considerou que, de lá para cá, o Brasil avançou bastante. Para ela, os 
indicadores socializados na abertura do Fórum da Internet apontam isso, mas mostram o 
que ainda falta fazer, para que se saia de um índice de conexão de Internet em torno de 
cinco por cento e atualmente este índice está próximo de 40%, sendo que para celulares, 
conexão móvel, ainda era impensável na época, pois hoje tem-se um nível de conexão 
significativo no país.  
 
Contudo, para Maria Helena, o interessante e marcante mesmo para a exclusão digital, foi 
o mapa da exclusão digital da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de 2003, que foi 
importante para mobilizar efetivamente governos e sociedade civil para a proposição de 
programas e projetos de inclusão digital. Disse lembrar que na época, o município mais 
excluído do Brasil foi América Dourada, na Bahia. Isso mobilizou o governo da Bahia para 
a proposição de um programa de inclusão digital, um dos maiores do país na época. 
 
Maria Helena destacou que os marcos acima citados foram significativos para o Brasil 
avaliar o tema de inclusão digital, visto que eles mobilizaram efetivamente a sociedade, os 
governos e muita coisa vem acontecendo desde então. A opinião dela é de que existem 
no governo muitos programas, projetos de inclusão digital e pesquisas mapeando os 
indicadores em órgãos de pesquisa e até mesmo pesquisa teórica na academia, sendo 
importante, pois procura-se ao longo do tempo qualificar a discussão do que se pensa 
sobre inclusão digital em uma perspectiva mais conceitual do que prática. 
 
Explicou que foram realizados muitos encontros, seminários e oficinas pelo país afora, 
criando um avanço significativo, ajudando a fortalecer e constituir um grupo que pense a 
área, inclusive com mobilizações sociais acontecendo em torno dos direitos autorais e do 
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Marco Civil da Internet. Além disso, Maria Helena relembrou de campanhas que foram 
criadas como a Banda Larga é um direito seu, Contra o AI5 Digital, ocorrendo a 
incorporação do termo em sua área de atuação, a partir de 2007, quando houve a 
reformulação do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO). Desde 
então, a Inclusão digital é comentada em todos os lugares, mostrando que os movimentos 
anteriores avançaram muito nos últimos 15 anos, tornando-se mais críticos e conscientes 
dos direitos da população. 
 
Apesar disso, a professora citou que há muitos desafios pela frente, na sua opinião 
divididos em três grandes desafios: o desafio conceitual, o de acesso à Internet e o 
desafio da formação. Sobre o desafio conceitual, afirmou não haver consenso sobre o que 
seja inclusão digital. Ainda não se sabe muito bem o que está se falando sobre a temática 
e cada um possui uma ideia ou noção sobre a área, mas todos sem muita clareza. 
Dependendo dos interesses e das concepções de cada indivíduo se constrói um sentido 
para o termo Inclusão Digital, desde o sentido mais conservador ao mais crítico. 
 
Em relação ao conceito de Inclusão Digital disse que não possui muita clareza, e, 
dependendo dos interesses e das concepções dos indivíduos, é construído um sentido 
para o termo. Por conta disso os usos partem do sentido mais conservador ao sentido 
mais crítico possível. Então ela considera que a bandeira da Inclusão Digital pode abarcar 
tudo. Consequentemente, o termo é usado para muita coisa sem consistência, mas, ao 
mesmo tempo, é uma noção muito poderosa, porque tem um poder comunicativo muito 
forte. Ela acredita que, ao se falar em Inclusão Digital, acende-se alguma luz que parece 
iluminar o caminho, alertando que isso pode ser ao mesmo tempo interessante e 
perigoso, pois, afinal de contas, está se tratando de uma bandeira em que tudo é 
justificado.  Apontou que muitos recursos e energia são empregados sem saber  
efetivamente do que está sendo falado e o que se pretende como objetivo.  
 
A painelista questionou à plateia sobre qual seria o conceito imaginado de Inclusão 
Digital. Ela respondeu que primeiramente, antes de se falar em Inclusão Digital, seria 
preciso pensar o que é Inclusão. Para ela, essa é a primeira questão para se pensar e 
para ela inclusão significa inserir dentro de um modelo que está posto, ao mesmo tempo 
reproduzindo-o e se adequando. Ela ainda questionou aos presentes sobre qual seria 
esse modelo, considerando que por si só este modelo já é excludente. Dessa forma, a 
inclusão sempre será excludente e seria uma eterna busca de inclusão em um modelo 
que exclui. Em seguida convidou os(as) participantes a pensarem sobre a temática. 
 
Reconhecendo a contradição dos atuais modelos de inclusão, ela destacou que sempre 
está se falando sobre uma estratégia para inclusão, que tem o objetivo de acalmar os 
ânimos e evitar conflitos em uma sociedade excludente, não tendo o objetivo de 
transformar a sociedade. A painelista julga a inclusão digital mais como um discurso que 
uma categoria teórica, sendo um termo que se adequa a qualquer bandeira e que 
inconscientemente as pessoas reproduzem e tomam como caminho a ser trilhado. Desta 
bandeira, disse que várias outras se derivam: inclusão social, inclusão digital, 
educacional, econômica, ambiental, destacando que tudo vira inclusão no final. Por esse 
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motivo, a professora avalia que qualquer tema ou problema social tratado em que seja 
incluído a palavra inclusão é perigoso e deve ser evitado. 
 
Citou que historicamente estão sendo feitas algumas alternativas do uso de inclusão 
como a emancipação digital utilizada por um professora da Universidade de São Paulo 
(USP), contudo, esse termo não pegou, pois não possuía força discursiva. Outros 
tentaram letramento digital, o qual envolve um problema teórico a ser enfrentado. Ela 
tentou substituir o tema por cultura digital, mas confessou que isso criou confusão entre 
os termos cultura e inclusão. Pediu reflexão na temática para se ter um objetivo e conceito 
comum para inclusão digital. Sobre o movimento social e político da inclusão digital, disse 
que é necessário  pensar em um movimento que mobilize a sociedade e que seja criado, 
pois a partir dessa ideologia, programas e projetos que levem efetivamente a tecnologia, o 
uso e a apropriação das tecnologias de informação e comunicação (TICs) a favor das 
pessoas e em defesa de seus direitos.  
 
O segundo desafio apontado por Maria trata do desafio do acesso. Desde o acesso aos 
equipamentos, aos dispositivos, mas principalmente o acesso a rede. Ela julgou estarmos 
em uma sociedade em rede e não há como pensar em movimentos sociais 
desconectados, apenas baseados no mundo off-line. É preciso estar em rede para poder 
se articular, pensar colaborativamente. Portanto, concluiu que a sociedade atualmente 
vive em rede e é preciso dar oportunidades a esse direito para toda cidadã e todo 
cidadão. Defendeu a viabilização do direito a comunicação para todas e todos brasileiros, 
dados os números de que apenas metade da população possui acesso as redes, tendo o 
desafio de se incluir a outra metade de brasileiras e brasileiros. 
 
Para as escolas, afirmou que há um grave problema de conectividade e acesso à Internet. 
Julgou que, se houvesse inclusão das escolas desde os anos 2000, isso teria resolvido o 
problema, pois desde criança todas as pessoas teriam acesso. Atualmente ela acredita 
que isso não seria suficiente por uma série de motivos. O primeiro deles é de que apenas 
um quarto dos brasileiros, 50 milhões de pessoas, estão na escola básica. Ela explicou 
que apesar do grande número, o programa de Internet nas escolas do governo atende, 
em sua maioria, escolas urbanas, contudo, metade dessas escolas estão em perímetro 
rural e não há nenhum programa para atendimento das escolas rurais. Defendeu a 
melhoria da conexão para zona rural com rapidez. Destacou que as escolas urbanas com 
conexão podem até ser uma realidade, mas essa conexão possui desafios de 
aprimoramento de sua qualidade, especialmente de velocidade do acesso. 
 
Em segundo lugar, exemplificou que há escolas em que o sinal está instalado, mas ele é 
desconectado, como dois projetos, um na Bahia e outro em Santa Catarina, no qual foi 
preciso acionar a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) várias vezes. Apesar 
do pedido, a agência federal não resolveu o problema das conexões dessas escolas. 
Reiterou que não basta ter acesso à conexão, mas ela deve estar ativa e também seja 
rápida, pois 1 Megabyte (1 MB) para uma escola com 400, 600, 800 alunos não é 
suficiente. Citou o exemplo de uma escola em que mais de 10 computadores conectados 
ao mesmo tempo não havia banda suficiente e a Internet caía. 
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Para Maria Helena, deve-se considerar o atual contexto de tecnologias móveis, pois as 
crianças e estudantes não estão somente na escola. Exemplificou, que a conexão deveria 
chegar até suas casas para que elas pudessem fazer suas tarefas em seus domicílios. 
Para ela, as atividades escolares extrapolam os muros. Defendeu que o modelo de uma 
escola baseada em um modelo fechado em muros já acabou. E destacou que, para se ter 
uma escola aberta, não basta apenas abrir os portões e derrubar os muros, mas abrir os 
espaços de conexões da escola. E isso implica em conectividade, com alunas e alunos 
levando laptop para casa, mas acabam ficando próximo da escola, na calçada, para se 
conectar a Internet que a escola possuía.  
 
Questionou a plateia se não achavam perigoso crianças estarem expostas no meio da rua 
com um laptop na mão. Pediu que se fosse resolvido urgentemente a situação das 
conexões da educação no Brasil. Fortalecendo este argumento, a professora anunciou o 
relatório do Deputado Aníbal Diniz sobre o plano do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNDL) que apresentava como velocidade mínima para as escolas de 30 MB. Reiterou 
que a média atual é de 1 ou 2 MB e para o  Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (GESAC) não chega nem a 1 MB. 
 
O terceiro desafio apontado por Maria, é o desafio da formação. Para ela é preciso pensar 
sobre a formação das pessoas para o uso da tecnologia, além do uso instrumental 
atualmente ofertado, levando a percepção e compreensão de qual é o contexto do mundo 
hoje. Questionou a plateia qual seria o contexto e respondeu ser o de tecnologias digitais, 
não bastando mais cursinhos e oficinas para operacionalizar softwares, mas a descoberta 
de todas as potencialidades de hardware e software. Ela defendeu isso, pois percebeu 
que a maior parte das pessoas não tem ideia de como o mundo digital funciona e o que a 
modernidade reserva, tendo o conceito de apenas ser algo melhorado do analógico, 
exemplificando o caso da TV Digital, que a maioria das pessoas acha que basta apenas 
ter um novo receptor e se terá uma imagem e som melhoradas. 
 
Em quarto lugar, a professora destacou que é preciso compreender os modelos abertos e 
fechados de produção de bens culturais atuais. Disse que a sociedade não tem ideia de 
como os modelos funcionam, quem ou o que estão por trás disso. Não percebem 
naturalmente os interesses e movimentos do mercado de software de bens culturais. 
Destacou que não há filtro em relação à mídia, apenas repetindo o que há nela, sem 
verificar as potencialidades autorais compartilhadas e as políticas públicas da área. 
Defendeu os ativistas de causas públicas que alertam sobre projetos que estão sendo 
discutidos no Congresso Nacional. Exemplificou o caso do Marco Civil da Internet, o qual 
as pessoas comuns nas ruas não possuem a mínima ideia do que se trata. 
 
Concluiu, por fim, que o desafio da inclusão digital continua sendo o velho desafio 
brasileiro: formar bons professores. Para ela, é preciso professores que entendam o que é 
o digital e o que há por trás desse movimento, para se repensar os modelos educacionais 
mais abertos, colaborativos, autorais e ativistas. O objetivo seria formar cidadãos 
conscientes do contexto em que vivem, dos interesses e das lógicas que estão em curso 
e das potencialidades das tecnologias para si individualmente e para a sociedade como 
um todo. 
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Percival passou a palavra a painelista do Terceiro Setor. 

 

B) Exposição Karina Menezes - Terceiro Setor 
 
A painelista agradeceu a oportunidade de se apresentar no Fórum da Internet no Brasil 
em Salvador, na Bahia. Disse estar representando o Raul Hacker Club, da cidade de 
Salvador, ser pedagoga, professora da UFBA e mãe. Sendo integrante de um 
hackerspace, disse ter ficado chateada quando as pessoas dão conotação negativa ao 
termo hacker. Destacou que todo o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, da 
Internet e do software livre provém da cultura hacker. Explicitou que quando trata do 
conceito de cultura hacker, quer dizer da cultura de compartilhamento, liberdade e 
conhecimento livre. Fez um convite para que as pessoas participem do Raul Hacker Club 
e conheçam o espaço. Explicou que sua fala discute vários pontos abordados pela 
professora Bonilla e acredita ser de desconhecimento da maioria da população. Explicou 
que os laboratórios hackers são locais onde se discute e se toma conhecimento sobre as 
palavras e situações ligadas a tecnologia.  
 
Disse ser necessário abordar e dialogar mais com os jovens, sendo uma de suas 
preocupações, em um momento  que a tecnologia está disponível para favorecer espaços 
de convivência criativa, assegurando o direito à comunicação, proteção dos indivíduos e 
dos grupos sociais, conectados através do Twitter, Facebook, WhatsApp e muitas outras 
ferramentas. Para que isso seja possível, a painelista apontou que é preciso repensar 
concepções que embasam as ações de disseminação das tecnologias e também os seus 
usos, através de políticas públicas integradoras e convergentes que fortalecem as 
instituições responsáveis pelo desenvolvimento integral de cada pessoa. Então ela 
apresentou três pontos de desafios, os agravantes desses desafios e algumas 
possibilidades para a questão. 
 
Sobre os desafios, adiantou que não iria percorrer profundamente pois a professora 
Bonilla já tinha comentado em sua fala. Trouxe a problemática da maioridade penal à 
mesa, levantando a questão dos jovens criminalizados nas redes sociais e a necessidade 
de proteção dos direitos destes. Afirmou que Gary Stahl, representante do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil disse, em março de 2015, que cerca 
de 24 adolescentes são assassinados por dia no Brasil e de que o homicídio é 36% da 
causa de morte de brasileiras e brasileiros. Mostrou a imagem da chacina do bairro 
Cabula em Salvador, onde 12 jovens foram assassinados pela polícia e a imagem de 
Helder, um garoto, dizendo que não se pode criminalizar os adolescentes pela violência.  
 
Por outro lado, a pedagoga apresentou uma reportagem do caso de dois assassinatos em 
Minas Gerais, que, segundo a versão da polícia, foram provocados por jovens que 
estavam buscando ostentação. Ela explicou que atualmente jovens estão sendo 
influenciados pelas mídias a ostentarem e esbanjarem. Destacou que os jovens estão 
sendo marginalizados, tanto os que cometem crimes quanto os que são inocentes, tudo 
em virtude das intercorrências. Ponderou que os dados escolares de precarização do 
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sistema educacional brasileiro podem ter levado à precarização das relações humanas e 
por conseguinte este atual cenário da juventude brasileira. Devido a isso, ela concluiu que 
a sociedade atualmente valoriza muito mais o ter que o ser, sendo mais importante ter um 
tênis ou boné, do que se desenvolver na vida e mudar sua situação social.  
 
Criticou a descontinuidade das políticas públicas de inclusão digital e, de forma 
humorada, mostrou um exemplo de um restaurante em Pompeu, cidade de Sabará, 17 
quilômetros de Belo Horizonte com uma placa com os dizeres de que não há nenhuma 
operadora presente e questiona onde elas estão. Descreveu o local como bacana, mas 
que não há acesso a cartão de crédito ou débito pois o sistema financeiro não incluiu o 
restaurante ainda. Trouxe também para a discussão o Projeto Um Computador por Aluno 
(UCA), implementado em versão piloto na Bahia, com diversas escolas atendidas e que 
foram ministradas aulas pela equipe da UFBA. A painelista revelou diversos problemas 
em relação à Internet disponibilizada nas escolas, pontuando que nem todas as escolas 
puderam ter acesso à rede. Criticou também os computadores pequenos e frágeis que se 
tornam lixo tecnológico e não há logística reversa destes produtos, o que acaba virando 
um problema para as escolas, que não sabem tratar adequadamente este lixo. 
 
Comentou e criticou sobre as políticas que restringem a utilização dos aparelhos móveis 
em sala de aula. Defendeu que estes projetos devem ser pensados contrariamente ao 
que foi proposto: não se proíba, mas se fortaleça todos os tipos de uso. Sugeriu uma 
brincadeira aos presentes, em pensar uma política pública obrigando as pessoas a 
usarem tecnologias móveis em sala de aula. Para o uso obrigatório dessas tecnologias a 
professora recomendou no mínimo uma Internet de qualidade, aparelhos de qualidade e 
professores bem preparados. Avaliou que a limitação do uso apenas em sala de aula e de 
portais determinados pela escola acabaram por deixar o cenário como está, sem 
nenhuma mudança. 
 
Apresentou dados alarmantes do Ensino Médio brasileiro. Cerca de 1,6 milhão de 
adolescentes de 15 a 17 anos não estão na escola e 24% da população de 18 anos de 
idade não está nem trabalhando e nem estudando. Questionou onde estariam estes 
jovens, provavelmente cometendo crimes, o que em sua visão é errado, pois eles são as 
vítimas. Disto ela cita oportunidades: fortalecimento da escola, fortalecimento dos 
processos formativos, das instituições formativas, da escola, dos telecentros, dos pontos 
de cultura, instituições de convivência e de poder socializador. Também da ampliação 
desses espaços e investimento em software livre e redes livres, dando o Exemplo da 
cooperativa Colivre de Salvador.  
 
Defendeu a possibilidade da criação de um ecossistema e uma economia sustentável 
utilizando software livre. Explicitou as vantagens do software livre: sem licenças e envio 
de royalties ao exterior. Acredita que a comunidade tem ficado forte, inovadora e a Colivre 
é prova disso. Só é necessário investimento, mesmo destacando as várias iniciativas do 
governo como o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal (SERPRO). 
Comentou da abertura de 12 Fab Labs em São Paulo, locais para pequenos 
empreendedores produzirem inovação. Nessa perspectiva, pediu para que se fortaleça os 



  
 

 

p. 13  

espaços hackers e espaços de autogestão comunitária para desenvolvimento de 
tecnologia e acolhimento da juventude longe da escola.  
 
Seguindo a linha de exemplos de hacker spaces, citou o barco hacker de Belém do Pará 
Ficou entusiasmada com o projeto de cabeamento via leito fluvial do rio Amazonas para 
dar conectividade a toda a região Amazônica. Também citou o Minas App, em Janaúba, 
Minas Gerais, onde criam arduínos (hardware de computador com sensores e 
programação) e durante um dia de arduíno day conseguiram atrair 900 pessoas. Citou 
também o BEYLUX, hacker space baiano, conectado à cultura indígena Pataxó. 
 
Deu outro exemplo da Bahia, do ano de 2013: os tabuleiros digitais. Ela descreveu este 
projeto como um investimento na ideia de redes livres, software livre no assentamento do 
Movimento Sem Terra (MST) em Arataca, envolvendo a turma do assentamento, a rede 
Mocambos e o Coco de Umbigada de Pernambuco, sendo um único evento para poder 
discutir tecnologias livres, libertárias, libertadoras, inovação utilizando software livre e 
buscando redes livres na perspectiva que se pode, conhece e se gostaria de ter em 
comunidades. Isso porque o custo de manter Internet é alto e ter uma Internet de 15 MB 
por 60 reais é um sonho, segundo a professora.  
 
Finalizou agradecendo e apontando os desafios à frente de conversar com os jovens, não 
criminalizá-los e envolver populações envolvidas como a do Coco de Umbigada de 
Pernambuco, um projeto que nasceu da luta contra o genocídio e assassinato do povo 
negro. Atualmente eles possuem um telecentro, contou ela, conseguido através de um 
edital do governo. Terminou apontando a necessidade de ampliar canais de diálogo. 
 
O coordenador da trilha passou a palavra para o representante do Setor 
Empresarial. 

C) Exposição Bruno Magrani - Setor Empresarial 
 
Iniciou sua fala agradecendo a oportunidade ao Conselheiro do CGI.br, Percival 
Henriques e disse que ano passado estava presente, falando com Veridiana do Intervozes 
que está na plateia. Tratou de temas relacionados a este Fórum e explicou que antes 
estava com uma outra cartola e agora está com a cartola do Facebook e que seu objetivo 
era falar sobre as iniciativas de inclusão digital do Facebook. Apresentou dados à plateia 
e apontou que a Internet pode fazer com que sejam criados mais de 140 milhões de 
novos empregos. Ele disse que além de trazer novos usuárias e usuários ao Facebook, 
também é importante contribuir para o ecossistema de conectividade e prover outros 
serviços básicos e destacou a importância do debate estar sendo feito no Fórum da 
Internet no Brasil. 
 
O representante do Facebook alertou a todos que o Internet.org é uma iniciativa que não 
interfere nas outras iniciativas e projetos para inclusão digital. Ele não é uma alternativa 
ou substitui projetos na área. Para Bruno, o desafio da inclusão digital deve ser resolvido 
por diversos setores, empresas, atores governamentais e membros da sociedade civil 
com o objetivo de levar mais conectividade às pessoas. Contudo, no início eles 



  
 

 

p. 14  

começaram a analisar alguns dados que chamaram a atenção, tal qual 80 a 90% da 
população global vive em área que possui cobertura 2, 3, 4G ou wifi, contudo, apesar 
disso, somente um terço da população possui acesso efetivo à Internet. Quando se 
deparou com os dados, perguntou-se o que estava acontecendo. Disso elencou que um 
desafio para inclusão digital seria de infraestrutura, pois se há alguma conectividade para 
estas pessoas, o desafio inicial não é de disponibilidade de infraestrutura. A partir desse 
pressuposto, Bruno identificou quais eram as possíveis soluções para tentar explicar o 
cenário: custo da conectividade e percepção dos benefícios da conectividade. 
 
Explicou que há três grandes guarda-chuvas. O Internet.org é a iniciativa guarda-chuva 
que possui sub-iniciativas com o objetivo de resolver problemas específicos da 
conectividade. Para explicar as iniciativas iniciou pelos 10 a 20% das pessoas que 
possuem acesso à Internet. Disse que para resolver ausência de infraestrutura, em 
especial em área remotas, não há incentivos econômicos para as empresas levarem 
conectividade até o local, pois os custos são muito altos. Para isso, o Facebook não tem 
pensado só em conectividade através de satélites, mas também o desenvolvimento de 
novas tecnologias para baratear o acesso em comunidades rurais ou comunidades 
remotas. 
 
Neste sentido, explicou Magrani, que a iniciativa necessitará do uso de Veículos Aéreos 
não Tripulados (VANTs) que iriam circular em determinadas áreas remotas para ofertar 
rede e acesso à Internet. Como a Internet não pode parar, os VANTs iriam sobrevoar as 
áreas por três meses. Este veículo teria a envergadura de um Boeing 767 e pesaria 
menos de 400 quilos. Ele destacou que esta seria a primeira tecnologia que o Facebook 
tem trabalhado através do seu laboratório para pensar em como baratear e levar 
conectividade para área remotas e rurais, mas também falou sobre um modelo fixo-local, 
ainda sem projeto piloto, apenas experimental. 
 
O primeiro local de trabalho foi na comunidade de Heliópolis, na cidade de São Paulo. Ela 
foi escolhida, afirmou Bruno, porque é uma comunidade de 200 mil habitantes e há cerca 
de 5 mil pequenas e médias empresas, desde salão de cabeleireiro até lanchonete e 
bares de esquinas que de alguma maneira tinham interesse em desenvolver seus 
negócios utilizando tecnologia. Exemplificou que alguns negócios utilizam a página do 
Facebook para receber encomendas, fazer anúncios, engajar clientes e expandir seus 
negócios. Com isso, o Facebook identificou que seria possível desenvolver um aplicativo 
para que um conjunto de serviços sejam ofertados de maneira gratuita ao usuário final, 
tudo feito através de parcerias com operadoras de telefonia que visam exatamente 
resolver barreiras citadas acima como o custo de conectividade, benefícios da 
conectividade para usuário final e infraestrutura. 
 
Bruno ressaltou que as iniciativas demonstradas ainda não estão disponíveis no Brasil, 
mas já foram lançadas em mais de 15 países ao redor do mundo, com os maiores 
desafios de conectividade, sem nenhum tipo de acesso à Internet. Para o aplicativo 
desenvolvido, o objetivo é ser a porta de entrada das pessoas que nunca tiveram acesso 
à Internet. Explicou que o aplicativo verificará quais os serviços mais próximos à 
localidade do usuário e que o aplicativo será aberto, apesar de contar apenas com 30 ou 
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20 serviços inicialmente, mas recentemente foi anunciado que qualquer desenvolvedor 
poderá colocar seu aplicativo. Aprofundou a questão demonstrando que seriam 
necessários aplicativos leves e robustos, com o menor consumo de rede para que haja 
interesse de operadoras em se juntar a parceria.  
 
Além dos aplicativos, Magrani revelou o esforço do Facebook em ter uma plataforma com 
desenvolvimento de conteúdo local, por isso estão sendo realizados workshops em 
Recife, São Paulo e Belo Horizonte. Defendeu o sistema criado, apontando que não será 
apenas usuário do Facebook, mas usuário de diversos aplicativos e serviços, com 
conteúdo local, para que as pessoas entrem no ecossistema da Internet, e o Facebook 
não utilizará apenas os dados das pessoas para gerar receita, o que não está 
acontecendo com o programa. O modelo de negócio apresentado pelo representante da 
empresa norte-americana aponta que o Facebook não cobrará para que os aplicativos 
possam entrar no Internet.org e nem pagará aos criadores dos aplicativos. Ressaltou que 
o programa está totalmente de acordo com o princípio da neutralidade da rede que a 
legislação do Marco Civil da Internet aponta. Defendeu o Internet.org como uma iniciativa 
de inclusão digital. 
 
Finalizou sua fala enfatizando que o Internet.org é totalmente voluntário e só participa 
quem está interessado, além do usuário final que escolherá qual aplicativo ou serviço 
utilizará e isso não terá impacto em nenhum outro tipo de contratação ou oferta de plano 
de dados pela operadora. Afirmou que objetivo é exatamente garantir que as pessoas se 
tornem usuários da Internet como um todo. Agradeceu a todas e todos pela oportunidade.  
 
O Coordenador da Trilha destacou que as apresentações dadas levaram ele a 
pensar em dois filósofos: Platão e Pierre Levy. O primeiro com o mito da caverna, 
que a pessoa possui dificuldade de sair e o segundo apontando que o excluído está 
para a exclusão, assim como está a mosca para o ouvido no qual ela se debate e 
não entende o que a separa do mundo exterior. Para ele, parece que a dificuldade 
da inclusão digital é diferente de outras inclusões e não há como ser comparada, 
pois uma parte é cognitiva. Exemplificou as pessoas que tem fome percebem o 
mundo facilmente, mas os excluídos tecnológicos não possuem essa percepção do 
novo mundo estando a margem da sociedade.  
 
Passou a palavra para o painelista do setor governamental. 
 
D) Exposição Jefferson D’Avila de Oliveira - Setor Governamental 
 
Iniciou sua fala afirmando que o tema da inclusão digital é absolutamente central para o 
governo. Esclareceu que hoje há no Ministério das Comunicações duas secretarias que 
tratam diretamente do tema: a Secretaria de Telecomunicações que cuida mais da 
relação com o mercado, enquanto a Secretaria de Inclusão Digital é aquela que cuida das 
ações onde o mercado não se manifestou ainda interessado e, portanto, necessárias para 
que o governo possa promover ações que minimizem as desigualdades regionais e as 
desigualdades sociais. 
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Citou alguns programas que o governo já fez e está fazendo, e garantiu que as ações em 
andamento se concretizarão. Comentou sobre o satélite geoestacionário que vai ser 
lançado ano que vem, sobre a Amazônia Conectada em que o primeiro trecho estava 
programado para ser inaugurado no dia seguinte à sua apresentação no Fórum e vai ter 
uma finalidade também pra atuar na área de segurança da Amazônia, mas que também 
vai permitir que comunidades hoje totalmente desassistidas possam ser beneficiadas. 
Comentou também sobre o cabo submarino, que já está com o contrato assinado que vai 
sair de Fortaleza até Lisboa. Revelou a sua opção de fala, em função da presença de 
dirigentes de entidades que desenvolvem o seu trabalho focados na inclusão digital, 
muitas dessas entidades com um viés de inclusão social.  Elogiou a apresentação da 
professora Maria Helena, dizendo que ela fez uma provocação em cima da expressão 
"inclusão" de forma brilhante. 
 
Adiantou que a sua fala será no sentido de mostrar o que será feito pelo seu Ministério 
para recuperar e para avançar o que já foi feito nos últimos anos, em termos daquilo que 
antes era considerado inclusão digital. Ponderou que a equipe responsável pela questão 
assumiu o Ministério em janeiro deste ano. Comentou que não iria falar sobre os 
problemas de conectividade no Brasil, porque a professora Maria Helena já falou, nem iria 
falar sobre os benefícios da inclusão, porque a Karina já comentou sobre isso, mas o 
assunto pode ser aprofundado em outro momento. Afirmou que nos últimos anos o 
Ministério vem tratando de antenas GESAC, um sistema que apesar dos recursos que o 
governo coloca, ele com certeza nos próximos anos deverá se tornar obsoleto, mas que 
atualmente tem ajudado bastante. Disse que há mais de 2300 escolas conectadas com 
essas antenas. O esforço de fazer chegar a fibra ótica não foi possível, por isso foi 
necessário colocar as antenas para resolver o problema. 
 
Na opinião do painelista, há muitos telecentros que também estão sendo atendidos pela 
antena. A velocidade é de 1 megabyte, o que foi possível para que esses pontos 
pudessem funcionar. Comentou sobre o projeto Cidades Digitais, que é uma iniciativa do 
Ministério, que envolve outros Ministérios como o Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, o Ministério do Planejamento, que permite criar uma infraestrutura de um anel 
envolvendo órgãos públicos que também pode depois ser estendido até atender a última 
mídia. Afirmou ainda que isso é pouco perto do que já foi feito nos últimos anos em 
relação efetivamente à inclusão digital. Foram muitos recursos empregados, dentre eles 
empregados em compras de equipamentos e compras de imóveis, concentrados 
basicamente em entrega desses equipamentos públicos que todos conhecem como 
telecentros.  
 
Afirmou que a situação desses pontos não é nada boa, que foi encontrado um passivo de 
situações pendentes com as organizações, com Prefeituras, ONGs etc., bastante 
complicada. Por isso, o objetivo do Ministério é exatamente atuar na linha de recuperar 
esses espaços. Para ele, quando se chega no governo, se percebe exatamente aquela 
expressão que muitas vezes é usada e realmente ela se concretiza: na iniciativa privada  
se pode fazer tudo que a lei não proíbe e no espaço público só se pode fazer aquilo que a 
lei permite, e quando se está no governo, se percebe a dificuldade muitas vezes que a 
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burocracia e que essa condição de trabalhar com quem está excluído, ela se apresenta 
de forma dura, de forma difícil. 
 
Destacou a plateia que é preciso ter muita tranquilidade para tratar desse tema, pois vem 
da Fundação Banco do Brasil, que tinha um programa de telecentros e, segundo a 
avaliação de quem recebeu os equipamentos e de outros programas num processo 
comparativo, aquele programa funcionou bem. Então, com a influência dessa experiência 
que ele vem tentando oferecer na esfera pública uma condição de melhorar essas 
estruturas. Apontou para o slide que está sendo apresentado, fazendo referência à 
proposta de nova política de inclusão digital que o Ministério das Comunicações está 
oferecendo. 
 
A nova política de inclusão digital que o Ministério das Comunicações já propôs, já foi 
validada dentro do Ministério e da Casa Civil e já foi iniciado um processo de construção 
dessa política e ela está muito alicerçada no que ele já falou, na recuperação do que tinha 
com um olhar do futuro, de uma outra forma, com um outro viés. O Ministério tem como 
premissa a convicção de que distribuir máquinas, distribuir móveis, que foi a forma como 
aconteceu nos últimos anos, é absolutamente insuficiente, ela é incompleta, ela é 
insustentável, e foi por isso que foi tomada essa decisão de fazer uma nova proposta. 
 
A primeira coisa que foi necessário fazer, então, foi identificar onde estão os pontos de 
inclusão digital no Brasil todo. Foi feito um levantamento, na Esplanada dos Ministérios, e 
foram encontrados 20 Ministérios que tem ações efetivas com o recurso do orçamento 
para promover inclusão digital. Afirma que o governo não tem ainda um local organizado 
com essas informações. Então o Ministério pretende fazer primeiramente essa nova 
proposta, que seria um grande diagnóstico que permita identificar onde estão esses 
pontos de inclusão digital que receberam recursos públicos nos últimos anos e que o 
governo não tem uma noção completa que permita dizer aonde estão, explicou Jefferson. 
Apontou que gostariam de saber quantos desses pontos estão funcionando atualmente e 
que esse diagnóstico pode ajudar a responder se seria necessário fazer parcerias com 
Estados, Municípios ou ONGs.  
 
Revelou estar surpreso porque, quando vai apresentar a proposta em alguns eventos, 
como aconteceu recentemente no Fórum Internacional de Software Livre,  muitas pessoas 
aparecem se prontificando para ajudar no processo. Disse que o Ministério não tem 
recurso pra mandar pessoas no Brasil todo pra fazer o diagnóstico. Então, o que o 
Ministério quer hoje, é justamente contar com essa parceria num primeiro momento, 
entender o que está acontecendo. E ainda há outras ações que estão correndo de forma 
paralela e que tem permitido avançar nesse sentido. Então a primeira coisa a fazer, é 
aguardar que nos próximos dias esse diagnóstico inicie, será iniciado no Estado do Piauí, 
pois o Governo do Estado já se prontificou a ajudar o Ministério na identificação dos 
pontos.  
 
Ele indicou que será escolhido também um território da cidadania, onde o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário vai apontar esse território, e será iniciado em uma cidade que, 
na avaliação do Ministério das Comunicações (MiniCom), tem uma diversidade muito 
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grande de pontos de inclusão digital, que é a cidade de Porto Alegre. Então, o Ministério 
espera com isso, que nesses 3 desenhos territoriais, seja possível corrigir os rumos num 
formulário que vai circular, no sentido de possíveis distorções, que, a partir daí, seja 
possível disparar para o resto do Brasil com um pouco mais de segurança. 
 
Jefferson D’Avila falou que está aguardando a assinatura, pela Presidenta Dilma, de um 
Decreto Oficial, que irá oficializar para o Ministério das Comunicações, a coordenação 
desse trabalho na esplanada. Segundo ele, a assinatura irá acontecer em breve. Esse 
decreto vai permitir a ação de forma institucional nessa busca das informações existentes 
nos Ministérios, para poder cruzar com o levantamento que está sendo feito. Disse que 
esse comitê não vai se restringir somente a Ministérios, também vai existir uma instância 
de consulta à sociedade, porém ainda não existe um desenho dessa organização, pois 
após o decreto presidencial, esse comitê vai ser formalizado através de uma portaria 
interministerial, para, então, ser feita uma consulta, mais ampla possível, para colher 
contribuições sobre qual será o melhor formato deste comitê. 
 
Falou sobre as atuais propostas do governo como pontos de inclusão digital. Disse que o 
Ministério quer ir além da ideia de telecentros, entendendo a pluralidade desses pontos 
que estão espalhados pelo Brasil, citou como exemplo os diversos pontos considerados 
lab hackers, a mídia livre, os Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, pontos de cultura, e de um elemento que até então, na 
avaliação deles, não dialogou diretamente com a inclusão digital, que são as rádios 
comunitárias. Salientou que eles possuem informações muito mais precisas do que os 
pontos até então identificados, assim, eles entendem que todos esses pontos podem e 
devem funcionar de forma harmônica e em rede, para que essas informações possam 
circular e que cada um desses pontos possa ter ações complementares entre um e outro, 
num processo de articulação plena. 
 
Disse que o Ministério quer agregar efetivamente esses pontos, para que eles não sejam 
somente aqueles pontos que só tenham máquinas e cada um se vire como puder, são 
dois elementos.  Primeiro, a questão da geração de conteúdo e conhecimento. Estão 
tratando com o SERPRO, em paralelo a esse diagnóstico, a construção de uma 
plataforma absolutamente dinâmica que permita que esses pontos de inclusão digital 
tenham acesso a uma diversidade muito grande de conteúdos que hoje já existem e que 
muitas vezes as pessoas não conseguem acessar. Exemplificou com os cursos do 
PRONATEC, que hoje estão sendo transformados em EAD, além de várias universidades 
corporativas vinculadas a empresas que tem uma infinidade de cursos. Afirmou que é 
esse conteúdo produzido pelos pontos de inclusão digital que o MiniCom quer 
disponibilizar nessa plataforma, para promover uma melhoria profissional e qualificação 
das pessoas. 
 
Também comentou sobre o processo de diálogo já iniciado com as instituições de ensino 
superior, em destaque os institutos federais, sendo que muitos deles já foram formadores 
de educadores e que o governo quer tratar como educadores sociais. Além disso, citou as 
áreas de extensão das universidades como foco desse processo de articulação. Sobre os 
educadores sociais, considerou ser importante oferecer uma condição de que esses 
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pontos tenham uma  pessoa que possa ajudar, que possa contribuir com o processo 
efetivo de contato com o equipamento eletrônico, mas que, ao mesmo tempo, faça com 
que a população, e até mesmo o próprio educador social se aproprie daquele conteúdo 
para o seu benefício. 
 
Com relação ao outro elemento, disse que era preciso recuperar a infraestrutura. Contou 
que o governo tem a intenção de retomar uma relação com os Centro de 
Recondicionamento de Computadores (CRC), que não só estão absolutamente inseridos 
na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tratando de resíduos eletrônicos, como também 
atuam na formação de jovens carentes, para que esses jovens tenham condição de 
acesso ao mercado, que está muito carente de mão de obra na área de hardware. Para 
Jefferson, retomar essa relação é importante justamente para dar o suporte para que 
esses pontos de inclusão digital consigam funcionar. Também pontuou sobre a questão 
da banda larga, diante de todas as dificuldades apresentadas no Painel, para que esses 
pontos tenham velocidade e acesso de forma constante, que permita que funcionem em 
rede. 
 
Concluiu dizendo que essa não é uma tarefa fácil e que o Ministério não consegue 
realizar sozinho, por isso o governo precisa efetivamente de parcerias para que essa 
política se concretize, e essas parcerias não são apenas dentro do governo federal, mas 
principalmente com a sociedade, com organizações e governos que entendam a 
dimensão desse processo e ofereçam aquilo que de melhor for produzido em um território 
envolvendo esse conjunto de atores. Jefferson se colocou à disposição para explicar com 
mais detalhes alguma coisa que não tenha ficado clara em sua apresentação e frisou que 
o Ministério optou por levar ao Fórum essa nova política de inclusão digital para retomar o 
contato com o movimento de inclusão digital, em que, ele reconhece, que o governo 
federal esteve ausente nos últimos anos. 
 
E) Exposição Coordenador da Trilha 
 
O coordenador da trilha disse ter ficado contente em saber que o Brasil voltou a ter um 
plano para inclusão digital e explicou que terá uma reunião com Berzoini, tratando das 
mesmas questões tratadas com Paulo Bernardo em 2011, ambos Ministros de 
Telecomunicações. Revelou que houve um levantamento demonstrando que 400 
assentamentos rurais possuíam computadores nas caixas há mais de dois anos, projeto 
de 2008, e não tinham sido abertos ou utilizados. Disse preferir o projeto de letramento 
digital em relação aos telecentros, pois o segundo possui um modelo verticalizado,  e ele 
tende a preferir modelos horizontais. Denunciou que emendas parlamentares para 
inclusão digital potencialmente podem ter corrupção com deputados auferindo recursos e 
pediu que fosse centralizado todo o projeto via Ministério. 

Exemplificou que alguns parlamentares pedem 20 milhões de reais para instalar alguns 
pontos, são gastos os valores e a cidade fica sem pontos de conexão. Em seu projeto via 
Ministério, são instalados 10 pontos com Wi-Fi e velocidade de 20 MB gastando 6 mil 
reais por ponto e mais 1500 reais por mês para manutenção. Disse acreditar que a Polícia 
Federal e Ministério Público envolvido com o desvio de dinheiro dos pontos, pois há 
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pessoas que potencialmente poderiam ser presas pelos supostos delitos, mas o dinheiro 
não volta e os parlamentares continuam com seu modus operandi. Esclareceu que o 
mesmo fornecedor que vende um rádio por oito mil reais, vende para as obras dos 
parlamentares a 60 mil reais. Percival defendeu que é necessário acabar com o modelo 
de negócio de fazer inclusão digital apenas gastando dinheiro e não incluindo ninguém. 
 
Outra questão apontada pelo coordenador da trilha foi a necessidade das instituições se 
tornarem mais horizontais, pedindo que se ouça mais as pessoas. Ouviu críticas de 
pessoas no dia anterior do Fórum pedindo a volta da Telecomunicações Brasileiras S.A. 
(Telebrás) pois não é sustentável do ponto de vista econômico ficar utilizando satélites e 
cabos submarinos. Exemplificou a ausência de ligação entre Jequié e Vitória da 
Conquista, Salvador e "pinguela aqui", local onde há seis mil pessoas e não há telefonia 
celular.  
 
Acredita que a sociedade pode contribuir no levantamento em uma plataforma elaborada. 
Disse que o Facebook pode ajudar, especialmente porque as pessoas que possuem 
acesso à Internet geralmente possuem um perfil no Facebook. Apontou o Google também 
como potencial parceiro, coletando informações úteis como computadores inutilizados em 
determinados telecentros. Assim, Percival sugere que seja feita inclusão digital através de 
um modelo descentralizado para que se possa atingir a sociedade do conhecimento. 
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4. INTERVENÇÕES E DEBATES DOS(AS) PARTICIPANTES 
 
O coordenador da trilha 1, explicou a dinâmica dos debates, em que o microfone estaria 
aberto para que os participantes fizessem suas manifestações, podendo ser feitas 
perguntas para os painelistas que estavam presentes nas mesas, dispondo de um 
período de dois a três minutos.  
 
Tarcísio Ferreira (Laboratório de Informática Educativa, Santarém, Pará): perguntou a 
Jefferson D’Avila de Oliveira sobre os programas e projetos mencionados em painel 
anterior a trilha, destacando inclusive o Centro de Reciclagem de Computadores (CRC). 
Defendeu  o CRC como um espaço que deveria implementar em todas as regiões do 
país, e que no norte não deveria ser diferente. Citou que, na cidade de Santarém hoje, há 
aproximadamente 470 escolas municipais, apenas no município de Santarém. E que o 
município fica em uma distância de uma hora e cinco minutos de avião até a capital, ou 
então, sendo necessário pegar barcos e ficar 3 dias navegando até chegar a Belém. 
Assim, todo o equipamento que existe em Santarém acaba ficando na cidade.  
 
Falou que atualmente é necessário um espaço adequado para fazer o que estão 
realizando no fundo dos seus quintais, em suas garagens, que é o recondicionamento de 
computadores. Tarcísio pontuou que trabalham com a parte de robótica, a parte de 
metareciclagem, inclusive potencializando escolas do interior que não recebem ainda 
computadores. Sua pergunta foi se há possibilidade de criar ou de ajudar a implementar 
um CRC na região, especificamente em Santarém, pelo fato dela estar ali sendo núcleo 
de apoio para 40 cidades do baixo Amazonas.  

 
Rafael Maurício (Terceiro Setor, Natal, Rio Grande do Norte): O participante colocou em 
pauta a questão do desafio que se tem pela frente de deixar claro a meta, um plano bem 
ousado que tem não só quando se fala de inclusão, mas sim desde o início até a 
qualificação, onde não há só consumidor, como também produtor. Disse que observou 
alguns países que o Brasil poderia ter como modelo, como  a Coréia do Sul, onde há um 
amplo investimento, desde a parte governamental, a parte do terceiro setor, como 
também a parte comercial investindo em centros de acesso compartilhado, onde hoje, 
quase 90% da Coréia do Sul é incluída digitalmente. 
 
Falou que gostaria de saber, por parte do Jefferson, se há uma meta ousada de período 
de tempo ou algum plano ousado para isso, a fim de que não se tenha só um Brasil 
conectado, daqui a 5 anos, 10 anos, ter uma meta clara e específica, não só conectado, 
mas como produtor, em um cenário onde se possa não só ter um público que consome o 
que vem de fora, como o Facebook, no caso, mas que se possa ter várias pessoas, 
mesmo que anonimamente, participando desse cenário de produção. 
 
Também perguntou para Bruno Magrani, se a respeito do Facebook existia alguma 
garantia da questão da proteção desses dados, sendo que há várias denúncias em 
relação a entrega de dados a NSA (National Security Agency), então o que ficaria claro é 
que o Facebook não ganharia só com publicidade, mas intrinsecamente, de forma oculta, 
seria possível que o Facebook não ganharia com a venda de dados para governos. 
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Também estendeu a questão ao CGI.br, para que  possa trabalhar com metas ousadas e 
já se ter várias ações realizadas até o próximo evento, para ver que o Fórum da Internet 
no Brasil não é perda de tempo. 
 
José Janoni Jr (Terceiro Setor, São Paulo): Parabenizou a todas e todos pelo evento e 
dirigiu a palavra à Professora Maria Helena Bonilla, discordando no ponto que ela 
disse que a inclusão digital deveria virar movimento social e político. Também 
relembrou o que é a rede Internet, reiterando a defesa da sua neutralidade e a total 
imparcialidade da sua rede e de seu conteúdo, para que a Internet continue a ser uma 
rede mundial que interliga povos, empresas, governos e culturas de todo mundo, e não 
um programa particular ou da ótica de algum Estado, de algum governo ou de algum 
momento de alguma comunidade. 
 
Concluiu analisando a explanação da Professora e disse crer que ela defendeu as atuais 
e novas políticas públicas nacionais para universalização das conexões e da 
acessibilidade a Internet no Brasil, chamada pela expressão "inclusão digital". Mas 
ponderou que ele defende a independência e a isonomia entre todos os players 
envolvidos e a irrestrita liberdade de atuação dos empreendedores e dos usuários, dentro 
da legalidade, sem a interferência de governos, ou de nenhum estado ou país. 
 
Mércia Alves (Associação das Pessoas com Deficiência, Cocaú, Pernambuco): a 
participante fez uma pergunta para Jefferson D’Avila de Oliveira. Disse que esta era sua 
terceira participação no Fórum, e que em Belém teve contato com o Ministro das 
Comunicações, porém não teve retorno do Ministério. Contou que a Associação em que 
trabalha e a Associação das Pessoas com Deficiência de Tamandaré, que é uma cidade 
vizinha a Cocaú, receberam a doação dos computadores para o Telecentro BR e 
esperaram por três anos para que o representante fosse até eles ligar os computadores, 
no entanto, o representante não compareceu, e eles mesmos fizeram a ligação dos 
computadores. testemunhou que infelizmente algumas máquinas não estão funcionando. 
 
Também relatou que a antena nunca chegou. Com o objetivo de contribuir com o 
Ministério, ela gostaria de obter algumas respostas sobre se com esse equipamento 
sucateado e sem o programa acessível pra pessoa com deficiência, se eles terão 
novamente alguma condição de pedir ao Ministério outras máquinas e se é possível 
voltar a parceria junto ao Ministério das Comunicações e ao Banco do Brasil, que 
foi desfeita. Reiterou que as pessoas com deficiência da comunidade a qual ela preside 
esta associação realmente precisam da Internet e salientou que a única operadora 
presente no distrito é a operadora TIM, porém o sinal oscila. Com relação a Internet, disse 
que eles são obrigados a contratar uma antena para que tenha sinal na comunidade. 
 
Veridiana Alimonti (Coletivo Intervozes, São Paulo, São Paulo): Veridiana começou sua 
participação destacando a relevância de se pensar o que significa o desafio da inclusão 
digital de uma maneira mais complexa, reforçando que isso tem que ser pensado de 
maneira integrada. Achou interessante o novo sistema de trabalho integrado entre os 
diferentes Ministérios, que foi apresentado pela Secretaria de Inclusão Digital, mas 
criticou o desmonte de programas importantes que existiam no passado, por uma saída 
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do governo em relação a recursos, mas reiterou que é preciso retomar o que já havia 
antes, como o programa Telecentros BR. 

Perguntou para Jefferson D’Avila qual o papel que o governo está pensando para a 
TELEBRÁS dentro do ecossistema apresentado. Disse que na concepção do 
Intervozes e de outras entidades que participam da campanha “Banda Larga é um Direito 
Seu”, só se consegue evoluir nessa perspectiva integrada de inclusão digital com políticas 
públicas do Estado, e políticas públicas que tenham como fundamento a consideração do 
acesso à Internet como algo essencial, algo que já foi reconhecido na legislação, no 
Marco civil da Internet. 

E nesse sentido também reforçou a perspectiva da universalização do acesso, que o 
governo passou a utilizar esse termo agora, mas durante muito tempo falou em 
massificação, justamente para não cair no risco de colocar para a banda larga uma 
regulação mais forte do que a chamada regulação de telecomunicações de regime 
público, que, segundo a lei geral de telecomunicações, é a regulação que permite ao 
estado estabelecer metas de universalização, permite ao estado regular as tarifas, 
principalmente aonde não há mercado e competição o suficiente pra fazer com que elas 
sejam baixas, ou seja, permite ao estado, confere ao estado, as garantias necessárias 
para que de fato algo que é considerado um direito do cidadão seja realmente garantido. 
Isso não significa que o estado vai prestar diretamente sempre, mas significa que ele, 
junto com a iniciativa privada, terá instrumentos regulatórios mais fortes pra fazer isso. 
 
Lamentou que essa alteração ainda não foi feita e isso prejudicou os resultados em 
relação ao Programa Nacional de Banda Larga. Relembrou que na abertura do Fórum, o 
Secretário de Telecomunicações disse que o Brasil tinha mais de 200 milhões de acessos 
a banda larga, mas sabe-se que isso não é verdade, pois quase 190 milhões desses mais 
de 200 milhões são acessos pelo celular, com conexões que são pré pagas, associadas a 
planos pré pagos de voz, com baixas franquias de dados, consumidas na sua maior parte 
por publicidade e atualizações de sistema que o usuário não tem condições de controlar.  
 
Assim acaba-se caindo no modelo de negócio do Zero Rating, que é a Internet grátis, que 
algumas aplicações eleitas não descontam da franquia de dados, enquanto todo o resto 
da Internet desconta. Assim, as pessoas começam a achar que a Internet é uma 
aplicação ou outra, em especial acham que a Internet é o Facebook e dentro desse Zero 
Rating tem projetos como o Internet.org, que claro, tem iniciativas de pensar outras 
formas de acesso à Internet como o "VANT" que foi apresentado pelo Bruno, mas que o 
principal ponto é um aplicativo que dá acesso a uma Internet muito mais simplificada, 
além de serem só alguns sites, é uma Internet só de texto, sem vídeo, com imagem em 
baixa resolução etc. 
 
Então, em sua opinião, isso acarreta um problema que traz as seguintes questões: "para 
quem não tem nada, será que não é melhor ter isso do que não ter nada?" ou "a gente vai 
chegar na universalização do acesso a Internet, isso é só o começo desse caminho". 
Veridiana refletiu que esse tipo de iniciativa como o Zero Rating e o Internet.org, dentro 
desse contexto, não é uma parte do caminho, mas é quase a direção contrária do 
caminho onde se quer chegar, porque se estimulam modelos de negócios em que a 
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universalização não é de fato o foco, além de estatísticas manipuladas, pois existirão 
milhões de pessoas conectadas ao Internet.org em vez de, de fato, estarem conectadas à 
Internet. Existem estatísticas que demonstram que países que tem Zero Rating tem uma 
conexão mais cara que países que não tem, justamente porque os modelos de negócio se 
estruturam de forma a privilegiar essas poucas aplicações. 
 
E por fim, na concepção do Intervozes e de outras entidades, o Zero Rating e o projeto do 
Internet.org dentro desse contexto, também violam a neutralidade da rede conforme 
garantido no Marco Civil da Internet, na medida em que pessoas poderiam acessar esse 
aplicativo sem se quer ter um plano de dados de fato contratado, ou quando a franquia de 
dados acaba, passariam só a acessar esse aplicativo ou o aplicativo que está no Zero 
Rating e isso não é possível sem que haja gerenciamento de tráfego. 
 
Bruno Magrani (Facebook): Com relação a pergunta sobre Marco Civil da Internet de 
Veridiana Alimonti, foi respondido que o Zero Rating é mais uma iniciativa e não a 
solução para o desafio da inclusão digital. Disse acreditar que a contribuição do Facebook 
para conectar mais pessoas e trabalhando com os setores privado, governamental e 
sociedade civil com o objetivo de catalisar novas iniciativas e trabalhar conjuntamente 
para levar conectividade para cada vez mais pessoas. Ressaltou que o objetivo do 
Facebook é que cada vez mais pessoas tenham acesso à Internet. 
 
Flávia Lefèvre (PROTESTE, São Paulo, São Paulo): A participante se direcionou para o 
Jefferson D’Avila de Oliveira e disse que ocorreu na câmara do CGI.br de inclusão 
digital uma apresentação do Artur Coimbra, do Ministério, em que ele apresentou qual 
seria a estrutura básica do programa “Banda Larga para Todos”, que seria uma segunda 
edição do PNBL, no entanto, salientou que o Secretário apresentou um sistema em que 
ela não sabe como ele vai se relacionar com o que foi apresentado por Artur Coimbra, 
colocando que o governo federal encaminha informações muitas vezes contraditórias. 
  
Flávia também comentou que tem um vídeo da Presidenta Dilma no blog do Planalto, em 
que ela diz que está prestes a fazer um acordo com o Facebook para promover a inclusão 
digital por intermédio do Internet.org e existem notícias publicadas em jornais confiáveis 
dizendo que o Ministério das Comunicações estava pensando em adotar o regime público 
para promover a inclusão digital. Com isto exposto, Flávia questionou o que de fato está 
sendo decidido no Ministério das Comunicações em termos de inclusão digital e como as 
Secretarias que tratam do assunto estão coordenadas. 
 
Lefèvre também indagou Bruno Magrani a respeito do custo desses veículos não 
tripulados e se não era mais barato implantar fibra ótica em algumas regiões menores. 
Também interpelou sobre a estratégia do Facebook de se associar, de alguma maneira, 
aos governos, para implementar o Internet.org, destacando que sempre tem uma aura de 
contratos públicos, sendo que nas respostas às perguntas que o CGI.br enviou ao 
Facebook foi informado que não existe nenhum contrato, com nenhum governo, em 
nenhum país em que o Facebook atua. Ela quis saber qual o objetivo do Internet.org e 
qual é a previsão do tempo em que a pessoa vai poder utilizar gratuitamente alguns 
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aplicativos e o que vai acontecer quando esse tempo acabar e a pessoa não tiver 
condições de contratar. 
 
Por fim, Flávia frisou que no Marco Civil da Internet, no artigo quinto, existe uma definição 
do que seria Internet, na qual está escrito o seguinte “Internet é o sistema constituído do 
conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito 
com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais, por meio de 
diferentes redes (...)”. Com isso exposto, perguntou em que medida não estaria havendo 
um descumprimento da obrigação de neutralidade, pois estaria havendo uma 
discriminação por aplicação e estaria se vendendo Internet por alguma coisa que não é 
Internet, que é o acesso a algumas aplicações. 
 
Bruno Magrani (Facebook): Respondendo a Flávia Lefèvre, disse não saber o custo 
do VANT, mas segundo Bruno Magrani, a consideração do VANT é para diminuição de 
custo da conectividade. Explicou que também estão trabalhando no desenvolvimento de 
uma outra tecnologia de transmissão de dados chamado Free Space Optics (Espaço Livre 
Ótico - FSO) que segundo Bruno, é o uso de raios do espectro infravermelho para fazer a 
transmissão, que de acordo com resultados preliminares, chegaria próximo da qualidade 
de fibra ótica. Comparou a velocidade dos testes do FSO com o 3G e o 4G destacando 
que a do primeiro, em uma área remota, já é uma velocidade maior, sem cavar nenhum 
buraco, passar fio, enterrar fio, pagar concessões e todas as questões de licenciamento. 
Acredita que certamente terá um custo muito mais baixo para levar conectividade para 
outras pessoas.  
 
Sobre o nome do Internet.org, disse que a chave para entender isso é a distinção entre o 
que é a iniciativa mais ampla, com o uso dos VANTs, dos projetos de conectividade 
experimentais em Heliópolis, com o objetivo de trazer a Internet como um todo para as 
pessoas. Do outro lado, o aplicativo tem um objetivo distinto, trabalhando nas barreiras 
apontadas em sua exposição (benefícios do uso e custo de conectividade). Apesar disso, 
a empresa pecou na abertura dos aplicativos, onde inicialmente foi pensado apenas um 
conjunto delimitado e depois foi mudado este planejamento, abrindo o Internet.org para 
novos serviços e aplicativos. 
 
Bruno Magrani continuou sua resposta a Flávia indicando que para a operadora, que 
está se voluntariando para oferecer conectividade, só faria sentido se o usuário 
comprasse um plano de dados. E também disse que só faz o mesmo sentido para os 
aplicativos, os quais o Facebook não irá remunerar, mas também não irá restringir o 
tempo que o sujeito poderia utilizar a plataforma do Internet.Org para forçar de alguma 
maneira ou cobrar no futuro. Bruno explicou que o objetivo é existir uma otimização dos 
dados para que seja sustentável e não sabe definir se daqui 10 anos o projeto vai existir e 
se não existir seria ótimo, pois significaria que as pessoas já estariam conectadas.  
 
Malu Viana (Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, Porto Alegre, Rio Grande do Sul): 
Malu parabenizou a mediação e a mesa quanto a temas como a redução da maioridade 
penal e o extermínio da juventude negra. Destacando que é importante não só se falar de 
Internet a partir da conexão, mas sim do que está acontecendo em torno da Internet. 
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Também apontou para Jefferson D’Avila de Oliveira a questão dos programas 
descontinuados e que existe uma demanda muito grande de políticas públicas que o 
terceiro setor, os movimentos sociais requerem, mas o monopólio da comunicação 
brasileira deturpa e detona com toda uma construção na base. Desta forma, como o 
governo tem uma visão dessa realidade no Brasil, onde muitas informações não circulam 
e não mostram o real objetivo dessa construção. 

Thallis Cantizani (Setor Governamental, Fortaleza, Ceará): Thallis questionou Jefferson 
D’Avila de Oliveira, pois ele tinha certeza que se fosse distribuída Internet de ponta a 
ponta do Brasil, não poderia se orgulhar de ter garantido a acessibilidade as pessoas com 
deficiência. Comentou que o grupo debateu bastante sobre hardware e software de 
inclusão, destacando que a maioria é pago, sendo que, os poucos que conseguem ser 
distribuídos gratuitamente, enfrentam problemas de comunicação, em como se receber 
esse software. Sendo assim, o software pago deixa de ser um direito do cidadão e passa 
a se tornar mercado e isso acarreta um problema no sentido de que o governo não 
entende isso como um investimento, mas sim como um gasto. Com isto exposto, 
perguntou qual a possibilidade do governo de produzir esses softwares. 
 
Leidiane (Universidade Federal da Bahia - UFBA, Salvador, Bahia): Leidiane gostaria de 
saber de Jefferson D’Avila de Oliveira se nesse novo projeto existe uma parceria com 
universidades ou núcleos que trabalhem com uma perspectiva de gênero e se esse novo 
projeto está pensado dentro de uma perspectiva de gênero, e se existe uma parceria com 
a Secretaria de Políticas para Mulheres, pensando essa nova inclusão digital, e pensando 
a questão das mulheres. 
 
João Eder, (Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, Jacarezinho, Paraná): O 
participante fez duas questões direcionadas a Bruno Magrani, baseado no que já foi 
exposto, principalmente nas palavras da Veridiana. A primeira questão foi qual o motivo 
de, na plataforma de desenvolvimento do Facebook, até mesmo na própria página inicial 
que consta no site oficial, é indicada a não utilização do protocolo de segurança https no 
âmbito do projeto do Internet.org. Disse que enviou alguns e-mails para o Facebook, 
questionando isto, porém não obteve retorno. E em segundo lugar, perguntou como que 
as operadoras de telecomunicações reagiram a essa abertura da plataforma, a partir do 
momento que mais pessoas vão oferecer as versões light dos seus websites, para mais 
pessoas utilizarem, sem nenhum lucro e sem nenhum ganho financeiro nesse sentido. 
 
Bruno Magrani (Facebook): Respondeu a João Eder, do Paraná, sobre a permissão de 
https, disse que essa foi uma crítica recebida por não permitir determinados tipos de 
tecnologias de criptografia, sendo um desafio, pois ele é advogado e não conhece todos 
os detalhes que os engenheiros possuem. Para ele, provavelmente o desafio está 
relacionado a forma de acesso. Então este problema já está resolvido através do 
aplicativo Internet.org, com suporte https, accn e outros. Infelizmente não está disponível 
no Brasil, mas convidou o CERT ou qualquer outro grupo que queira ajudar, estão abertas 
as portas para esta cooperação. Convidou, então, João Eder para participar de algum dos 
workshops de desenvolvimento que o Facebook vai realizar em São Paulo e depois em 
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Belo Horizonte, para que ele possa conversar com os engenheiros e saber dos detalhes 
técnicos. 
 
Fabrício Solagna (Software Livre e Centro de Estudos Barão de Itararé, Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul): Fabrício disse para Bruno Magrani que estava olhando diversas 
pesquisas pregressas do uso de Internet no Brasil, através das pesquisas realizadas pelo 
CGI.br, e uma das principais barreiras de entrada, respondidas pelas próprias pessoas, 
no Brasil, é apontado, de um lado, pela falta de infraestrutura, e o outro, o alto custo, 
principalmente depois da expansão da Internet móvel. Dessa forma, ele questionou se 
essa estratégia do Facebook convenceria os parceiros comerciais, visto que no Brasil a 
barreira de entrada não parece ser falta de interesse de acesso pelas pessoas da 
Internet, ou falta de criar necessidade de acesso pela Internet de serviços públicos e que 
pode melhorar na vida dela. Também fez uma segunda pergunta sobre a página inicial do 
Facebook, que recomenda usar imagens de baixa resolução, não usar vídeos e nem voip, 
e se esse tipo de tratamento também será dado no aplicativo do Facebook. 
 
Bruno Magrani (Facebook): Respondendo a pergunta de Fabrício Solagna, pediu 
desculpa, pois não olhou os dados do CETIC.br de falta de infraestrutura e alto custo da 
Internet. Respondeu também que as delimitações são para todos, não havendo fotos em 
alta resolução e vídeo tanto nos aplicativos de terceiros como no aplicativo do Facebook, 
que é uma versão simplificada. A proposta de otimização do uso de dados é uma 
premissa para todos. 
 
Manuel Fonseca (Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia, Salvador, Bahia): 
Manuel Fonseca colocou duas questões. A primeira foi direcionada para Jefferson 
D’Avila de Oliveira, sobre o Programa Banda Larga Para Todos, disse que foi colocado 
por uma outra pessoa que existe uma série de informações recentes que são conflitantes, 
causando confusão no entendimento do programa, para ele não ficou claro o que é o 
Banda Larga Para Todos. Assim, ele também acrescentou que saiu uma informação na 
Folha de São Paulo, informação esta que não foi desmentida pelo governo, de que se 
estaria  articulando um pacote de 50 bilhões de reais, aonde 15 bilhões de reais viria dos 
fundos das telecomunicações e 35 bilhões das operadoras e essa seria a grande forma 
de financiamento do Banda Larga Para Todos. Disse também que achou ousada a meta 
do Ministro de colocar a banda larga disponível para 90% dos municípios brasileiros, 
considerando que hoje somente 24 milhões de domicílios que tem Internet banda larga 
fixa.  
 
Relatou que foi um consenso no grupo de que não existe inclusão digital sem 
infraestrutura de telecomunicações, então o grande problema do Brasil atualmente é 
infraestrutura de todas as maneiras: ferrovias, rodovias, aeroportos, portos e inclusive de 
fibras de banda larga, de infovias. Dessa forma, o Programa Banda Larga Para Todos, 
pareceu para Manuel, uma continuidade do PNBL que evidentemente não atingiu as 
metas que estariam colocadas em 2010. Recentemente também viu do Ministério mais 
uma fonte de financiamento de mais 9 bilhões, sendo assim, ele queria um pouco mais de 
informação sobre o que é o “banda larga para todos”.  
 



  
 

 

p. 28  

A segunda questão foi a respeito da Bahia, em que ele relatou que soube pela 
manhã sobre o Programa Amazônia Digital, que são mais de 7 mil quilômetros de fibra 
ótica e comparou com a Bahia que é um verdadeiro apagão digital. Falou que a Bahia 
está sob o domínio da OI, que é herdeira da Telebahia e da Telemar, fazendo com que 
exista um monopólio na banda larga fixa. E isso as pesquisas comprovam de que é 
necessária uma atuação do poder público para cumprir essas falhas de mercado. Então 
ele questionou qual a proposta que o Ministério tem para o Nordeste, ou para a Bahia, 
que possui 15 milhões de habitantes e tem uma taxa de penetração de 15,84%, enquanto 
a média brasileira é de 36% e a do Estado de São Paulo é de 60%.  
 
Jefferson D’Avila de Oliveira (Ministério das Comunicações, Brasília, Distrito Federal): 
Jefferson começou sua fala fazendo um comentário a respeito do programa Governo 
Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), concordando que o programa 
é ruim, porém é importante para quem usa. Trouxe dados sobre o GESAC falando que 
existem 2.300 pontos de antenas GESAC em escolas rurais, 1.700 pontos em áreas 
urbanas e esse total de 4 mil pontos corresponde a 58% de antenas implantadas pelo 
governo. Salientou que o programa GESAC não é barato e projetou um gasto de 60 
milhões com as antenas existentes, para o ano de 2016, em função do preço que se paga 
pela conectividade à Embratel. Respondeu que a falta de banda se deve a falta de 
capacidade do satélite utilizado e revelou que o governo vai lançar em 2016, para 
começar as atividades em 2017, um novo satélite geoestacionário que vai permitir a 
ampliação da conectividade. DAvila também reforçou que essa política não é nova, o que 
o governo, de fato, quer, é recuperar um recurso público que está espalhado pelo país e 
eles não possuem controle e identificação. Falou que o programa começou em 2003, e 
quem estava conduzindo o programa na época perdeu o controle do processo, portanto, 
ele não tem receio de afirmar que o governo está disposto a resolver este problema. 
 
Em relação ao acesso das pessoas com deficiência, o painelista realçou que em boa 
parte dos telecentros em que o acesso não foi instalado, foi porque a prefeitura municipal 
não cumpriu sua parte no contrato, porém as ONGs não cobram a prefeitura, apenas o 
governo federal. Sobre a questão de software, o Secretário deixou claro que o governo 
não vai produzir softwares especificamente para a questão do deficiente. Para isso, foram 
criados pelo governo Arranjos Produtivos Locais (APLs) em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, Pernambuco, em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, justamente com o objetivo 
de incentivar a produção de softwares livres para serem colocados a disposição da 
sociedade. Apontou que alguns vão ser comercializados, mas o objetivo é incentivar a 
produção das boas cabeças pensantes que estão por aí. 
 
Respondendo sobre o caso do CRC, disse que será publicado um edital com 
chamamento e se Santarém for contemplado, será implementado. Atualmente há um 
CRC em Santarém com tempo de contrato até 2017. No Brasil foram 15 CRCs 
implementados no Brasil inteiro e existe o objetivo de dar suporte para que não aconteça 
mais o que ocorreu em Pernambuco. Salientou que o que o governo deseja é dar 
condições ao CRC que resolva por si próprio os problemas, mas lamentou que é 
humanamente impossível tratar de Brasília uma situação que aconteça em qualquer lugar 
do Brasil.  
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Disse que Artur tratou sobre PNBL e explicou como o projeto ocorre entre as secretarias 
do governo. Falou que a secretaria de telecomunicações dialoga com o mercado e a 
secretaria de inclusão digital dialoga onde o mercado possui dificuldade ou não acredita 
ser economicamente atraente. Portanto, sua opinião é de que o PNBL é um plano ousado 
que visa a universalização, baseado em incentivo fiscal para que exista o que chama de 
leilão reverso e corrige um pouco dos primeiros processos das privatizações. As 
empresas contempladas no leilão reverso terão oportunidade de implementar fibras óticas 
em regiões onde o mercado tem interesse, mas também em locais onde ainda não é 
explorada, cumprindo a promessa de campanha da Presidenta, de chegar a 90% dos 
municípios brasileiros. 
 
Explicou que neste momento está sendo planejado uma isenção ótima para incentivo 
entre Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento para implementação de um 
leilão, evitando que nenhuma organização entre para disputa do leilão, deixando ele 
esvaziado. Apontou que sobre a mídia, tudo é feito via Presidência da República, pela 
secretaria de comunicações e não por seu Ministério, o de telecomunicações. Como 
Ministério das Comunicações, o painelista destacou que o objetivo é democratizar o 
processo, saindo de um plano nacional de outorga para rádio comunitárias, lançado em 
Brasília no dia 14 de julho, plano nacional de outorga para Televisões Educativas e será 
implementada a portaria em Agosto de 2015, com o objetivo de dar mais fôlego as rádios 
comunitárias para que se tornem independentes e legalizadas. 
 
O representante do governo realçou que a apresentação de documentação das rádios 
comunitárias é um processo difícil, com algumas esperando há 12 anos o resultado. 
Estimou que existam 45 mil processos no Ministério e a determinação do ministro Berzoini 
é da criação de um mutirão para resolver este passivo burocrático das rádios comunitárias 
e ao mesmo tempo oferecer uma nova legislação na área. Exemplificou que atualmente é 
pedido até comprovante de residência de todos os dirigentes e a nova legislação só pede 
sete documentos. Isso dará agilidade, concluiu Jefferson. Atualmente estas rádios 
comunitárias são reféns dos dízimos espalhados pelo Brasil e esse recebimento é ilegal 
do ponto de vista jurídico. Quanto as Televisões Educativas também há um incentivo para 
que ela possa investir em programação e assim ser efetivamente uma televisão. 
 
Deu o exemplo da televisão de Lavras, em Minas Gerais, onde houve uma medição e em 
horários de telejornais, ela vence de todas as outras emissoras, pois está divulgando 
notícias locais, que seria tecnicamente o que as pessoas desejam. Sobre desmentir tudo 
o que sai na mídia, o governo não faz isso. Respondeu que se fosse para o governo 
desmentir tudo o que a mídia produz hoje, o governo paralisaria para responder apenas a 
mídia. Sugeriu que se verificasse a credibilidade dessas mídias e notícias. Sobre a 
questão do Facebook, disse que estava em uma reunião na tarde no dia anterior (14 de 
julho de 2015) tratando da questão da Internet dentro do governo e revelou sobre um 
documento da Presidenta em 45 ou 60 dias para explicar a posição do governo em 
relação à Internet. Foi enfático ao dizer que não há nenhum acordo com o Facebook e 
não há nada acertado. O que ocorre é uma proposta do Facebook para complementar 
uma política pública, de alguma forma contribuindo para a melhoria da sociedade, do 
acesso e tantas outras oportunidades para empresas, brasileiras e brasileiros no Brasil.  
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O que o governo não faz em outros setores, não fará nessa área. Questionou se algum 
dos presentes se negaria a fazer uma conversa com um mecanismo que atingirá tantas 
pessoas. De forma muito clara e objetiva, ele explicou que a secretaria de política das 
mulheres vai participar da nova política. Finalizou deixando seu e-mail 
(sid@comunicacoes.gov.br) e agradeceu pela oportunidade. 
 
Bruno Magrani (Facebook): Inicialmente esclareceu as diversas questões gerais a 
respeito do projeto Internet.org. Para o painelista, um dos desafios existentes com relação 
ao projeto ainda não lançado no Brasil, envolve uma série de detalhes ainda não 
esclarecidos e abordados pelos participantes. 
 
Ainda de acordo com ele, a primeira questão envolvia o fato do por quê o Facebook 
conversa com os governos antes de lançar o projeto. Para ele, a empresa trata de forma 
igual as conversas com os diferentes atores da sociedade civil antes de implementar o 
Internet.org, uma vez que, na visão da empresa, essa é uma iniciativa que pode contribuir 
para os desafios da conectividade em todo mundo. De modo que, para Magrani, o 
governo é apenas mais um interlocutor e o Facebook deseja ficar absolutamente aberto 
para conversar com o máximo de setores possíveis.  
 
Com relação a questão sobre o uso de dados do Facebook, Bruno fez uma distinção entre 
o aplicativo do Facebook e a plataforma do Internet.org, disse que, em relação ao 
Facebook, a plataforma oferece diversas funcionalidades e permite que anunciantes 
direcionem a publicidade, sendo assim, não faz sentido a hipótese de que o Facebook 
vende dados. E que, em relação aos dados do Internet.org, também existe outra 
distinção, pois o aplicativo do Facebook dentro do Internet.org segue a lógica anterior e os 
dados relacionados aos outros aplicativos não se relacionam com o Facebook, se 
relacionam com as políticas do serviço utilizado naquele aplicativo. Afirmou que o único 
dado em relação a plataforma como um todo, que o Facebook utiliza, se refere aos dados 
agregados para saber quais são os aplicativos mais populares. 
 
Respondeu a pergunta geral sobre como as operadoras reagiriam a abertura da 
plataforma, e apontou ser mais fácil utilizar o modelo tradicional de Zero Rating, mas o 
Facebook acredita que é necessário contribuir para o ecossistema como um todo e não 
só para o acesso ao Facebook única e exclusivamente, pois assim a sociedade e diversas 
outras empresas vão se beneficiar. 

Maria Helena Bonilla disse que o país está em uma disputa e que se deve pensar em 
inclusão digital desvinculada dos interesses, lobbies, discursos que estão postos. Disse 
que de certa forma estes interesses e lobbies tem preponderado, mas as manifestações e 
a mesa evidenciaram o que está em jogo e os cuidados que se deve tomar para não ser 
levado pela enxurrada de interesses. Deu o exemplo do Plano Nacional de Banda Larga, 
diferenciando o que foi no início e o que foi no final, exemplificando que não se pode 
descuidar que a inclusão digital não avança. 
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Declarou que os grupos trouxeram reflexões importantes sobre a inclusão digital a partir 
da base, dos grupos, da sociedade e das culturas locais, atuando com força maior juntos 
aos governos para equilibrar o jogo de forças que está posto na definição de políticas 
públicas. E disse que não se pode ser ingênuo e achar que isso vai resolver o problema 
porque os interesses de mercado e os interesses da mídia vão continuar presentes. E 
sempre haverá o embate entre essas forças antagônicas. Para isso, destacou o 
fortalecimento da sociedade e questões da acessibilidade, gênero e etnia fazendo 
pressões por seus direitos, fazendo com que a política pública se volte para a sociedade, 
explicando que é um ciclo de retroalimentação: a sociedade alimentando o governo e o 
governo por sua vez alimentando a própria sociedade. 
 
Defendeu o desenvolvimento de softwares para pessoas com necessidade especiais, 
mães, mulheres, negros e todos os grupos marginalizados. Disse que vários Ministérios 
possuem políticas públicas, mas questionou quantas delas se conversam e caminham 
articuladamente. Utilizou os dados trazidos por Jefferson sobre o GESAC, e em seu 
cálculo sendo 190 mil escolas, 2.300 escolas conectadas não se faz nem cócega no 
processo, portanto é preciso fazer pressão para que a conexão chegue a zona rural. Ela 
explicou que estes cidadãos não são de menor qualidade ou atrasados, mas que estão a 
margem da sociedade e é preciso reconhecê-los como parte integrante da sociedade 
brasileira, com direitos garantidos. 
 
Sobre inclusão digital, ela explicou que a força teórica é forte e acaba sendo utilizada de 
várias maneiras, mas se o movimento quiser ser chamado de abacaxi dourado, ele pode. 
O problema, segundo ela, é que é preciso dar força, mesmo quando o que interessa é o 
que está por trás do movimento, como é articulado este movimento. Exemplificou o Marco 
Civil da Internet, feito desta maneira. Finalizou considerando que a inclusão digital como 
movimento social não enfraquece as necessidades de fortalecimento e liberdade da 
Internet, de neutralidade da rede. Pelo contrário, na avaliação da professora, acredita que 
avançaram neste quesito, mas é preciso mobilizar mais e enfrentar os discursos dos 
poderosos. Agradeceu a todas e todos os presentes.  
 
Karina Menezes (Raul Hacker Club, Salvador, Bahia): Agradeceu a todas as pessoas 
que lhe chamaram de hacker, apesar de se considerar pedagoga, porque o hacker não se 
apresenta como. Apontou que perguntou em sua fala onde estavam os jovens e com a 
pergunta do Mário Brandão sobre lan houses acredita ter achado a resposta, pesquisando 
no buscador verificou que jovens matam aula, são assassinados em lan house. Apontou 
que a lan house é um modelo que deve ser superado, e são importante onde não há 
muita acessibilidade, mas criticou telecentros e lan houses os quais não se passa nem da 
tela, pois ou é tudo software proprietário ou tudo é bloqueado e filtrado ou porque 
realmente não se tem como abrir aquelas máquinas do ponto de vista do software e do 
ponto de vista do hardware. 
 
Gostaria que fosse feita uma desconstrução dos paradigmas cotidianos, como o 
significado de entrar com login no Google. Também discutir o hardware livre, tão 
importante quanto o software livre, pois ele se comunica com o software. E disso ela 
destaca laboratórios tecnológicos experimentais, em que é possível realmente viver a 
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tecnologia por outros vieses, não apenas esse da recepção da informação. Também disse 
estar preocupada com os deficientes, pois segundo Jefferson, representante do governo, 
não será desenvolvido software pelo Estado. Concorda que o Estado não faça isso, mas é 
preciso investir nisso e criar uma comunidade de software livre do governo federal.  
 
Destacou que infelizmente a comunidade do governo federal foi perdendo a força ao 
longo do tempo e que se for fazer inclusão digital, questionou qual o motivo para continuar 
pagando licenças para empresas estrangeiras ou com software gratuito com restrição de 
uso. Defendeu ter inclusão digital com software que seja aberto para ser explorado e 
adaptado a realidade local. Karina comentou que o SERPRO é uma das principais 
agências hoje do governo que trabalha com o software livre e desenvolve o software livre. 
Sugeriu o caminho do SERPRO como base de investimento para software livre, através 
de lançamento de editais para que programadores possam receber pelo desenvolvimento 
de software livre e poder ter escolha política sustentável. Finalizou sua fala agradecendo. 
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5. DEBATES DOS GRUPOS DE APROFUNDAMENTO 
 
Grupo A 
 
Integrantes do Grupo 

• Não foi informado. 
 
Assuntos onde houve consenso  

• Inclusão digital não é só levar a infraestrutura, mas precisa envolver a comunidade 
e pensar no modelo de sustentabilidade. 

• Descontinuidade de políticas é um grande problema (ex: Telecentros e Cidades 
Digitais). 

• Uma política não deve ser descontinuada para que se comece outra, mas deve ser 
pensada como uma evolução, como uma política que vai sendo aprofundada, 
sempre com participação social. Políticas de inclusão digital devem ser pensadas 
como Programa de Estado, não de governo. 

• Criação de comitês estaduais multissetoriais para discutir e incidir sobre políticas 
de comunicação e inclusão digital. 

• Iniciativa privada é essencial, mas o governo é o grande catalisador e o 
investimento em infraestrutura é fundamental. 

• Devem haver sinergias em todos os âmbitos federativos para proporcionar 
infraestrutura de transporte de banda larga e acesso à Internet.  

• Internet.org não contempla a complexidade da inclusão digital e iniciativas privadas 
como essa não podem ser entendidas como políticas públicas de inclusão digital. 

 
Assuntos onde NÃO houve consenso  

• Não foi identificado 
 
Assuntos a serem aprofundados  

• Não foi identificado 
 
Participante que submeteu o relatório  

• Veridiana Alimonti. 
 
 
Grupo B 
 
Integrantes do Grupo 

• Iristony Calheiros 
• Evandro Jardim 
• Mércia Alves 
• Elizangela 
• Miguel Vita 
• Thallis Cantizani 
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• Maira Marques 
• Germano Bona 
• Sue Sampaio 

 
Assuntos onde houve consenso 
Pontos discutidos: 

• Acessibilidade na rede rural; 
• É fato que há dificuldades no acesso das unidades rurais, em todos os setores. Há 

algumas iniciativas que levam Internet por fibra e rádio. A ideia é utilizar uma 
capilaridade dos centros urbanos expandindo a malha existente. No entanto, 
apenas isso não é a solução; 

• Faz-se necessário reduzir custos por vezes impossibilitando a pulverização da 
malha. 

• Faz-se necessário incentivos fiscais, redução da carga tributária, e incentivo da 
utilização dos pequenos provedores; 

• A falta de conhecimento da comunidade impossibilita a utilização dos pequenos 
provedores; 

• Os pequenos provedores poderiam utilizar a estrutura das grandes operadoras 
para realizar o crescimento das redes através das pequenas operadoras; 

• Investir em construção de torres disponibilizadas para as grandes e pequenas 
operadoras; 

• Utilizar recursos da Telebrás para montar estas torres para pequenos provedores; 
• Deveria haver obrigações para as grandes operadoras; 
• Acessibilidade na rede de pessoas com deficiência; 
• Pessoas com deficiência tem dificuldades no acesso ao computador e utilização da 

rede, pois necessita de softwares/hardwares específicos para poder utilizar 
plenamente os recursos. No entanto estes softwares são caros e de difícil 
obtenção; 

• Faz-se necessário a criação de uma politica publica que democratize o 
desenvolvimento e distribuição deste tipo de software; 

• Este tipo de software deveria ser de distribuição obrigatória, deixando de ser 
mercado e virar direito; 

• Faltou ao evento, que fala de inclusão, objetos básicos de acessibilidade, não há 
interpretes, material em braile e normas impeditivas como por exemplo, cão guia, 
placas em braile.  

 
Assuntos onde NÃO houve consenso 

• Não houve dissenso. 
 
Assuntos a serem aprofundados  

• Políticas públicas de democratização de desenvolvimento e distribuição de 
softwares/hardwares para deficientes. 

 
Participante que submeteu o relatório 

• Não foi informado. 
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Grupo C 
 
Integrantes do Grupo  

• Cíntia Araújo 
• Adriane Gama 
• Neci Tapajós 
• Max Leão 
• Vandeci Vasconcelos 
• Adna Gonçalves 
• Malu Viana 
• Vilmar Simion 
• Alderi Oliveira 
• Denise 
• Tarcísio 
• Marcelo 
• Helem Braga 
• Carlos Theiss 
• Ricardo Fritsh 
• Bruno 
• Alexandre Mesquita  

 
Assuntos onde houve consenso  

• Roda de conversa da trilha de Inclusão Digital 
• Continuidade de políticas públicas, muitas vezes só possui um relato bonito, mas 

na prática não é assim, um exemplo Telecentros.br que morreu no meio do 
caminho, ninguém mais toca no assunto. Enterraram um programa tão importante 
como este. 

• Falta de Acessibilidade para a juventude, mulheres e a diversidade local. Ausência 
de jovem via telecentros, falta destaque para a juventude, questões étnicas. 

• Precisamos solicitar sistemas que gerem indicadores de uso da Internet que 
envolvam, classe, idade, gênero, raça. Todos os sistemas que gerem dados para a 
realização efetivas de pesquisas gerando novas propostas e revisitações sobre 
etnia, raça e juventude que devem estar mais presente. 

• Não basta incluir mas também alfabetizar (letramento digital), pois existem muitos 
jovens e crianças assediados via Internet. No congresso de 2013 em Búzios, o 
pleito que fosse feito um estudo para colocar Inclusão digital em conjunto com 
alfabetização digital. Ofertando qualidade de formação de recursos humanos e ter 
compromisso com a estrutura física. 

• Inclusão digital não é apenas receber computadores, sustentabilidade para dar 
continuidade ao trabalho, não basta fazer a festa da ação pública, é preciso manter 
a mesma. Telecentros devem ter a parceria e contrapartidas das três esferas de 
governos para manter os telecentros… Exemplos como o caso de um telecentro de 
Belo Horizonte, com 8 meses sem acesso a Internet, e o técnico não pode mexer 
em nada pois perde a garantia. 

• Comunidades e escolas no interior, como acontece geralmente nos interiores da 
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Amazônia, sem Internet. Opção sob pressão de fazer um servidor com atividades 
off-lines para escolas que não possuem Internet. 

• Reunião em Brasília para definir a OID. Importância do CGI e da Oficina de 
Inclusão Digital (OID). Que trouxeram dialogo neste ano. A ideia e dialogar com o 
governo sobre o 5 encontros regionais até o final do ano. Em agosto, uma reunião 
com o governo para montar a pauta da OID e suas regionais em Brasília com a 
participação de 2 representantes da sociedade civil. 

• Considerar a importância de seguir a legislação sobre a logística reversa de lixo 
eletrônico. 

• Fazer inclusão tecnológica é um direito humano, e quem fica excluído somos nós. 
Disputas de conteúdo pois existem oportunidades que só serão usadas em 
tempos. 

• Quanto eu valho, para vender meu perfil para o Facebook. Devemos negociar 
nossos passes, devemos estar dentro dos movimentos, trabalhando dentro das 
teses de educação, saúde mental, ao invés de ficar em movimentos paralelos. Que 
possamos mobilizar a partir dessas ações, pois a partir disto saberemos que 
valores temos para o mercado. 

• Dificuldade do projeto ser perene. Colocar hardwares e softwares são de menos, 
deve-se capacitar as pessoas que atuam nesses espaços sociodigitais. Ter apoio 
da Prefeitura e parceiros sociais ajudar financeiramente nesses ambientes 
coletivos digitais. 

 
Assuntos onde NÃO houve consenso  

• Programa GESAC, para alguns é um programa fadado ao fracasso mas para a 
região de rios e campos como na Amazônia é a solução, sem escolha de opção. 

 
Assuntos a serem aprofundados  

• Aprofundar sistemas que gerem indicadores de uso de Internet que envolvam 
classe, idade, gênero e raça. 

• Inclusão digital tende a ser uma disputa de conteúdos do que no campo de 
estrutura. Conhecer o direito do consumidor e o seu valor no mercado digital. 

 
Participante que submeteu o relatório 
Não foi informado 
 
Grupo D 
 
Integrantes do Grupo  

• Cristiana Gonzales 
• Rafel Brito Gomes 
• Rafael Mauricio Costa 
• Pedro Sampaio 
• Mario Brandão 
• Nara Christina 
• Julia B. da Fonseca 
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• Monica Paz 
• Francisco Solaris 
• Mariana Rocha 
• Gilmar Mazurkieviz 
• Luiz Perin 
• e João Caribé 

 
Assuntos onde houve consenso  

• Todos os temas abordados foram consensuados. 
  
Assuntos onde NÃO houve consenso  

• Não foi identificado dissenso. 
 
Assuntos a serem aprofundados 
Para a inclusão digital: 

• Precisamos reforçar a diferença entre acesso e letramento que pode ser 
desenvolvido pela interatividade, formação de opinião e geração de conhecimento. 

• Como o governo conseguiria retomar o incentivo desses espaços de formação sem 
tornar os beneficiados dependentes dele? 

• Entendemos a Inclusão Digital como um projeto em diferentes níveis, tal qual a 
pirâmide de Maslow, onde temos uma sequência interdependente: Conhecimento 
técnico mínimo para usar um dispositivo computacional, conexão e acesso, 
letramento digital, interação e participação, construção do conhecimento e a 
retroalimentação no processo. 

 
Espaços de formação - Capacitação Hacker: 

● Hacker Clubs - que considerem o recorte de gênero - que busquem a permanência 
de seus participantes através do compartilhamento livre de conhecimento e 
empoderamento de grupos, como por ex, de mulheres. 

 
Porque a formação e o conhecimento devem ser compartilhados e livres? 
O que a televisão nos preparou há anos foi para receber e consumir informação, de 
maneira passiva, sem tomar um papel ativo: o oligopólio das mídias de "comunicação" 
hoje se confunde com as práticas das gigantes produtoras de conteúdo: como viabilizar o 
Internet.org uma vez que o Facebook será o gateway entre o acesso e o conteúdo? 
 
Quando as gigantes empresas provedoras de conteúdos e serviços se unem ao poderoso 
oligopólio transnacional de telecomunicações para então, através de uma iniciativa 
privada, fechar as portas da Internet na íntegra pra deixar só um ou outro site passar, 
chegar até as pessoas, elas já estão indo contra a neutralidade da rede, contra o que é de 
interesse público na Internet: que não é de jeito nenhum ser só um receptor, ainda de 
pequeníssimas partes da Internet, mas de ser também emissor: participar dela, 
ativamente, interferir, produzir, criar, divulgar ideias. Não há dúvidas sobre isso.  
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Na Internet, nessa ferramenta social e universal, quantos e quantos sites, e plataformas, 
existem? Educativas, culturais, de mídia, de música, de política, e cada qual com a sua 
cara? Muito mais do que sonha o vão empreendedorismo do Facebook/Internet.org. e 
esse é, inclusive, o entendimento de todos que se manifestaram pelo que é interesse 
público na consulta pública de regulamentação do Marco Civil da Internet - usuários, 
sociedade civil e acadêmica: o zero rating representa a segregação da Internet, dos 
cidadãos que nela habitam. Então, a luta aqui, que remete a luta pela inclusão digital 
sustentável, ou seja: aquela que formará novos cidadãos multimídia, através da 
interconectividade e interatividade com potencial de contribuir em escala mundial à rede 
universal de computadores, que fomentará a cultura digital com todos os benefícios de 
formação e geração de conhecimento que ela traz, é, para impedir, ou, diminuir ao 
máximo, a quebra da neutralidade da rede. 
 
Aos poucos, práticas como a do Internet.org podem fazer a Internet, ou o que restar dela 
para uma pequena fração da sociedade, reproduzir uma grande indústria da consciência, 
desenvolvida pelo poder econômico, que invade todos os outros setores de produção e 
assume cada vez mais funções de comando e de controle, determinando o padrão da 
tecnologia dominante. Como é com o oligopólio das mídias de "comunicação". 
 
Portanto, tomar quaisquer medidas que venham na contramão das políticas que estão 
sendo debatidas e construídas a plenos pulmões por todos os setores interessados - 
especialmente a sociedade civil, diminui na essência o que se quer através dessa 
discussão e participação: o alcance de uma Evolução da Governança da Internet que 
empodere o desenvolvimento sustentável. 
 
Secretaria de Inclusão digital 
 
A importância da revisão e da discussão pública acerca dos programas já implementados 
para inclusão digital, bem sucedidos ou não. O que nos chamou a atenção foi o secretário 
constatar, quase seis anos depois, a necessidade de fazer uma ampla pesquisa para 
identificar as necessidades e demandas para a inclusão digital. Tal estudo fora realizado 
anos antes para o PNBL e inclusive foram apontadas no estudo do SAE intitulado Brasil 
2022 onde temos objetivos claros que apontam a necessidade de uma inclusão digital 
intensa. São eles: a necessidade de aprofundar políticas públicas de redução da 
desigualdade, redução da assimetria dos Estados, maior participação da sociedade nos 
temas do executivo e do legislativo, questões ambientais, e tudo isto baseado em um 
moderno sistema de comunicações que permita a participação da sociedade no sistema 
econômico e social. 
 
Em 2010 o cenário era bem promissor para a inclusão digital, como citado no capítulo 
"Classes Populares do e-book Para Entender as Mídias Sociais, onde mostra que já 
existiam projetos para serem avaliados: 
"O Governo Federal tem atualmente 23 programas de inclusão digital, distribuídos em 
cinco áreas de atuação específicas que identifico como: Monitoramento, Infraestrutura, 
Fomento de negócios, acesso, Educação e capacitação. Os programas são: ONID como 
programa de monitoramento; GESAC e o PNBL na infraestrutura; No fomento de 
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negócios, o CVT, Maré e Programa Estação Digital. No acesso temos o Programa Banda 
Larga nas Escolas, Casa Brasil, Kits Telecentros, Telecentros.BR, PSID, Projeto 
Computadores para Inclusão, Quiosque do Cidadão, Telecentros Banco do Brasil, 
Territórios Digitais, Centros de Inclusão Digital, Computador para Todos. Por fim, na 
educação e capacitação temos o CDTC, Pontos de Cultura, TIN, UCA, Programa 
Computador Portátil para Professores e o ProInfo". 
 
Referência bibliográfica:  
CARIBÉ, JCR. Para entender as Mídias Sociais, p.179. 2011 
 
Pontos adicionais: 

● Mario Brandão chama a atenção para o fato das Lan Houses não terem sido 
citadas em momento algum, sendo os principais protagonistas da inclusão digital 
em 2010. 

● Mariana Rocha pontua a questão de gênero, inclusive na Inclusão digital, e critica o 
artigo recente do Demi Getschko na Folha de São Paulo falando de forma machista 
da questão de gênero no mercado de T.I. 
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6. ANEXOS 
 
6.1. Lista de Participantes 
 
Nome Instituição Cidade Estado 

Adneia Rocha UFBA Salvador BA 

Adona M.   Salvador BA 

Alexandre Carvalho Engenharia I. Salvador BA 

Ana Carolina F. MCTI Brasília DF 

Ana Costa Santana Equinix Recife PE 

André Gusmão Fecomércio Aracaju SE 

Aroldo S. Filho   Salvador BA 

Artur Araújo Produtora Colaborativa Belém PA 

Aurélio A. Heckert COLIVRE Salvador BA 

Caio Cézar M. F. UFBA Salvador BA 

Carlos A. Afonso CGI.br Rio De Janeiro RJ 

Cecília M. Ibametro Salvador BA 

Cristiane J. F. IPSEMC Cabedelo PB 

Eduardo F. Santos UNB Brasília DF 

Everton Martins Resultados Digitais Florianópolis SC 

Fabiano B. CNI Brasília DF 

Felipe Cardoso Gov Salvador BA 

Felipe F. de Souza Várzea Cultural Manaus AM 

Felipe Lemos S. MCTI Brasília DF 

Flávio R. Wagner CGI.br/ UFRGS Porto Alegre RS 

Haitam L. Naser MC Brasília DF 

Harrison Santos Poggio UCSAL Salvador BA 

Isaque Dias Clicou Partiu Salvador BA 

John Forman Fenainfo Rio De Janeiro RJ 

Joilson Argolo UNEB Brasília DF 
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José Murilo MINC Brasília DF 

Josenildo Reis UFBA Salvador BA 

Kimberly de A. Anastácio UNB Brasília DF 

Liz Beatriz Unisinos/UFSC Porto 
Alegre/Florianópolis 

RS/SC 

Marcelo Nunes   Caetité BA 

Márcio Reis Amazônia Hacker Belém PA 

Marcos Urupá Intervozes Brasília DF 

Marly Santos UCSAL Salvador BA 

Ricardo Fritsch Asl. Org Porto Alegre RS 

Ricardo Matheus CGI.br São Paulo SP 

Tássio Noronha Clicou Partiu Salvador BA 

Temistocles Calero Ruy Barbosa Salvador BA 

Victoria A. Lago Silva PUCJr/ estudante Salvador BA 

Yamazi Sousa C. Filho Ruy Barbosa Salvador BA 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Trilha 2 – Economia da Internet do V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF Brasileiro 
2015 foi realizada no dia 15 de julho de 2015 no Fiesta Convention Center em Salvador 
(BA).  
 
Foi coordenada pelo Conselheiro do CGI.br, Nivaldo Cleto e teve como painelista 
representando a Academia, Fabro Steibel (Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio de 
Janeiro - ITS-Rio), o Setor Empresarial por Bernardo Faria (Acessocard), o Setor 
Governo representado por Marcos Souza (Diretor de Direitos Intelectuais - Ministério da 
Cultura) e o Terceiro Setor por Vicente Aguiar (Colivre de Salvador, Bahia).  
 
A abertura dos trabalhos se iniciou com um discurso do coordenador da trilha, que 
explicou os procedimentos adotados, no qual cada painelista convidado dispunha de vinte 
minutos para suas exposições iniciais. Após as apresentações, a plenária foi aberta aos 
participantes, que dispunham de três a cinco minutos para fazerem suas considerações. 
 
Assim, o presente relatório divide-se nas partes: 
 

1) Temas Discutidos 
2) Exposição dos Painelistas;  
3) Intervenções e Debates dos(as) Participantes; 
4) Debates dos Grupos de Aprofundamento; e, 
5) Anexos. 
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2. TEMAS DISCUTIDOS 
 
 
2.1. Tema 1: Novos modelos de negócio baseados na Internet 
 

• Infraestrutura no debate da economia da Internet. 
• O software livre como modelo de negócio.  
• Limitações dos modelos de serviço estruturados no meio digital. 

 
2.1.1. Consensos 
 

• É necessário combater paradigmas do sistema financeiro nacional para fazer uma 
inclusão social efetiva. O mercado de baixa renda é negligenciado pelos bancos 
oligopolistas de crédito no País.  

 
• Garantir segurança e baixos custos dos serviços oferecidos apenas em formato 

virtual, como as certificações eletrônicas. 
 
2.1.2 Dissensos 
 

• Os modelos de negócios do software livre são vistos como alternativas aos 
oligopólios, contudo as maiores empresas de software livre estão nos países ricos, 
além de realizarem práticas oligopolistas. 

 
2.1.3 Pontos a Aprofundar 
 

• O Brasil deve fomentar modelos de pequenos negócios de tecnologia.  
• Discutir o software livre como um modelo de negócio para apoio ao 

desenvolvimento local e combate ao monopólio/oligopólio.  
• Aspectos de infraestrutura de suporte à economia da Internet. 

 
 
2.2. Tema 2: Desafios para a economia da Internet 
 

• Legislação de direitos de propriedade intelectual na esfera digital. 
• Segurança e custos dos serviços oferecidos apenas em formato digital.  
• Modelo de fomento à inovação. 
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2.2.1. Consensos 
 

• Deve-se revisar as regras autorais no meio digital para que usos sem monetização, 
sem propaganda, que não gerem prejuízo, e atendam a algum interesse 
fundamental, não sejam proibidos.  

• É importante fomentar processos empresariais abertos, participativos, mais 
seguros e menos custosos (exemplo: evolução da certificação digital).  

• As agências de fomento de crédito devem pensar políticas mais adequadas para 
fomento à inovação, considerando o trabalho autônomo ou de cooperativas. 

 
 
2.2.2 Dissensos 
 

• Não foram explicitados. 
 
2.2.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Limites dos impactos do investimento do governo na área de tecnologia. 
• Avaliação do potencial da intervenção governamental para catalisar ou limitar a 

capacidade de inovação e crescimento das empresas. 
 
2.3. Outros temas apresentados no debate da Trilha 
 

• Desapropriar para disponibilizar como público o domínio EAD.br, que é da 
Anhembi-Morumbi. Atualmente o domínio não é utilizado para nenhum fim. 

• Criar canal onde possam ser sugeridos novos DPNs (categoria de domínios) tendo 
em vista a economia digital/criativa. 

• Criar o DPN de aplicativos – app.br. 
• Redução de impostos para alavancar empreendedorismo através de reforma fiscal. 
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3. EXPOSIÇÕES DOS(AS) PAINELISTAS 
 
A Trilha 2 Economia da Internet – teve a apresentação de quatro painelistas que 
representavam quatro setores diferentes.  
 
Representando o Ministério da Cultura, o Diretor de Direitos Intelectuais Marcos Souza 
discorreu sobre as regras de direito autoral no ambiente digital, ressaltando que estão 
baseadas no making available (colocação à disposição do público), as quais dão à/ao 
autor(a) o direito exclusivo de fazer upload, e criminalizam a quebra das medidas 
tecnológicas de proteção (DRM). Diante disso, é preciso atualizar a legislação (nacional e 
internacional) a respeito dos direitos autorais para adaptá-la ao cenário atual da Internet.  
Ainda não há clareza se os novos usos configuram novos direitos digitais ou se são 
apenas variações dos usos tradicionais e se submetem às mesmas regras. Na 
oportunidade, Marcos anunciou consulta pública do Ministério da Cultura sobre os direitos 
autorais no ambiente digital, objetivando elaborar um Projeto de Lei para readequar o 
tema e basear o posicionamento brasileiro nas discussões com o dos organismos 
internacionais. 
 
Representando a Acessocard, Bernardo Faria enfatizou que estamos vivendo um 
processo de desmaterialização do dinheiro, dos serviços bancários e de outros produtos e 
serviços. Para Bernardo, os serviços bancários em meio eletrônico permitem atender um 
número muito maior de clientes que os baseados no meio físico, com menos burocracia e 
mais agilidade. Concluiu chamando a atenção para a necessidade de que as políticas 
públicas precisam estar preparadas para o rápido avanço de uma economia que não é 
material e para avanços tecnológicos cada vez mais acelerados. 
 
Representando a Colivre de Salvador, Bahia, Vicente Aguiar, apontou que as 
corporações ligadas à Economia da Internet mantém, ou mesmo aprofundam, os padrões 
de concentração de riqueza e poder das corporações tradicionais. Ademais, essa atual 
concentração espacial das grandes corporações da Internet é incompatível com os 
modelos de desenvolvimento local e sustentável, fazendo com que os empreendimentos 
inovadores acabem se tornando apenas fornecedores das grandes corporações. Para 
Vicente, é preciso fomentar modelos de negócio independentes, em especial investir no 
software livre como modelo de negócio capaz de fomentar o desenvolvimento local e 
sustentável. 
 
Representando o Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio de Janeiro - ITS-Rio, Fabro 
Steibel assinalou que o conceito de intermediários de relações econômicas na Internet 
não é consensual na Economia do Compartilhamento. Além disso, destacou que os 
empreendimentos de Economia do Compartilhamento podem utilizar diferentes esferas de 
participação/colaboração no ambiente da Internet. Para Fabro, o futuro do 
compartilhamento está nas formas de participação ativa, nas quais as pessoas 
disponibilizam seu tempo/interesse para criar coisas colaborativamente. Portanto, o uso 
de modelos de compartilhamento deve se orientar para benefícios sociais, que não gerem 
apropriação por intermediárias(os) que concentram poder e riqueza. 
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A) Exposição Marcos Souza Setor Governamental 
 
Marcos Souza iniciou sua fala sobre direitos autorais no ambiente digital. Ele disse que 
trataria do tema de forma muito técnica ou enfatizando os aspectos jurídicos da temática.  
 
Segundo Marcos, a Internet só começou a ser tratada como fenômeno jurídico para o 
direito autoral a partir de 1996, quando houve a agenda digital da OMPI (Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual) que resultou em dois tratados: WCT (Tratado sobre 
Direitos de Autor) e WPPT (Tratado sobre Interpretações e Fonogramas). Em ambos os 
tratados a ideia foi caracterizar os usos no ambiente digital, estabelecendo as 
modalidades de reprodução, comunicação, distribuição e um direito novo, denominado de 
“Colocação à Disposição do Público” (making available), que em um tratado consiste 
como um direito exclusivo, mas no outro consiste no processo de remuneração equitativa, 
e ainda também pode ser considerado um processo tecnológico. Contudo, significa que o 
direito de colocação ao público é um direito exclusivo do autor ou do titular de fazer 
upload. Além disso, como complemento à agenda digital da OMPI, tem-se a 
criminalização das medidas tecnológicas de proteção (DRM). 
 
Ele demonstrou que no WCT, artigo 8, que trata do “Direito de comunicação ao público” 
está disposto que “(...) incluindo a colocação das suas obras à disposição do público por 
forma a torná-las acessíveis a membros do público a partir do local e no momento por 
eles escolhido individualmente”. Neste tratado, buscou-se uma solução compromisso, que 
foi não caracterizar esse direito claramente em nenhuma das três grandes modalidades: 
reprodução, distribuição, comunicação ao público. Além disso, disse que surgiu a questão 
dos usos globais dos recursos digitais na Internet, dado que uma obra pode ser acessada 
em um país, quando foi subida em outro. Porém o direito autoral segue um principio 
territorial, as leis são locais, ou seja há uma  questão de qual lei é aplicável, que ficou mal 
resolvida.  Não está claro qual é a lei que vale quando se está lidando com direito autoral. 
Quando são aceitas as cláusulas de uso do Facebook, por exemplo, aceita-se uma 
cláusula na qual se submete a resolver eventuais questões no tribunal da Califórnia. Não 
que isto tenha validade jurídica, porque se o usuário está acessando aqui no Brasil, é a lei 
brasileira que vale, mas é um terreno nebuloso, que dá margem para que empresas 
façam coisas como esta.  
 
Da mesma forma, explicou o painelista, que no outro tratado de proteção das 
interpretações e dos produtores de fonograma, se criou então um direito de colocação a 
disposição do público, mas a própria declaração acordada já apontava que as delegações 
não poderiam ter chegado a um consenso em torno de propostas relativas ao direito que 
estava sendo concedido em meios digitais. É preciso chamar atenção para o fato de que 
esta solução foi criada para a Internet de 1996, em um contexto em que não existia 
Google, Youtube, Facebook, Spotify e etc., bem como serviços criados e extintos depois 
de 1996, como o finado Orkut. A Agenda Digital da OMPI foi complementada com o 
tratado de Pequim de 2012, que protege as interpretações audiovisuais. Neste tratado se 
manteve a possibilidade de colocar o acesso às obras audiovisuais como um direito 
exclusivo, ou se receber uma remuneração equitativa. 
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O painelista também destacou que no Brasil, a Lei de Direitos Autorais veio em 1998 (Lei 
nº 9.610/1998) e, apesar de caracterizar os direitos digitais como sendo de distribuição , o 
artigo 29, VII, dispõe sobre: “a distribuição para oferta de obras ou produções mediante 
cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar 
a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente 
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou 
produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário”. Este 
dispositivo  regula no Brasil a proteção das obras intelectuais no ambiente digital.  Mas 
este dispositivo não é considerado como um ato de comunicação ao público (exibição 
pública, declamação pública, etc...) que estão todos listados no inciso VIII do mesmo 
artigo 29. 
 
Para ele, o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) trouxe duas coisas em relação ao 
direito autoral (artigos 19 e 31): 

• Responsabilidade do provedor de aplicações de internet, em relação a direitos de 
autor e direitos conexos, será disciplinada pela legislação autoral vigente até a 
entrada em vigor de lei específica. 

• Previsão de lei específica para tratar de infrações a direitos de autor e direitos 
conexos 

 
A Tabela 1 apresenta os tipos de obras protegidos por direitos de autor no meio digital. 
 

Tabela 1 - Obras protegidas por direito do ator 

Serviços Tipos de uso 

Armazenamento em nuvem (dropbox, google 
drive, etc) Upload e download (gratuito) 

Netflix, Telecine Play, HBO Go, NOW, Google 
Play Streaming, on demand 

iTunes  (loja online) Download (pago) 

iTunes Radio, Spotify, Deezer, Youtube Streaming 

Redes sociais Inclusão de links, upload e download 

Torrent Tecnologia P2P (download gratuito) 

 
Tomando como exemplo a música, em 2015, o direito de “colocar à disposição do público” 
é praticamente ignorado pelos players da Internet, pelos produtores de musicas digitais, e 
até pelas sociedades de gestão coletiva, tendo em vista a existência de acordos globais 
de licenciamento de repertório. Os arranjos contratuais cobram por reprodução, inclusive 
fonomecânicas. Há uma contradição, como uma coisa pode ser digital e mecânica ao 
mesmo tempo? Se cobra também por sincronização, disponibilização ao público e 
distribuição, mas quase nunca pela colocação à disposição do público. Na ausência de 
uma regulamentação eficaz, o mercado impõe suas normas com uma adaptação das 
regras do mundo analógico à realidade digital. Talvez este seja o grande problema, 
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porque direitos de autor são direitos antigos, que sempre trataram do mundo 
físico/analógico. A tentativa de trazer direitos do modelo analógico para o digital faz com 
que sempre falte alguma regulamentação, ou vá além daquilo que é o necessário. 
 
Ele explicou que os problemas mais frequentes, em decorrência deste cenário, são a 
ausência de transparência nas regras de cobrança e de distribuição dos direitos, porque 
os contratos são secretos, principalmente em relação às gravadoras. Ninguém tem 
acesso à estes contratos porque sequer entram na jurisdição do nosso país. As licenças 
de reprodução, ou seja, os modelos de negócio que são baseados em downloads, como 
por exemplo o iTunes, o Kindle e etc, são licenças de aluguel, ou seja, não é uma venda e 
isto não está refletido nos contratos, portanto o consumidor não tem ciência disso.  
Há uma insegurança jurídica para as licenças de streaming que pode não alcançar todas 
as autorizações de uso. Além disso, imposição de jurisdição e modelos de contratos pelos 
players, além do problema de distintas bases de dados, gerando os conflitos, dúvidas e 
inconsistências.  
 
Existe ainda um problema de verticalização com as majors com participação acionária dos 
players, royalties não compartilhados de forma justa e razoável como o caso do Sony 
Leaks, no contrato da Sony com o Spotify, implicando em toda essa questão dos novos 
intermediários, dos agregadores, que geram uma série de problemas. Para ilustrar a 
complexidade da situação analisou o caso do Youtube. O usuário cria um vídeo, que pode 
ser baseado numa sincronização, ou numa reprodução, ou pode gravar ele mesmo 
tocando violão, ou um show, em que ele compareceu.  Estes são usos privados que não 
entram nas relações jurídicas. No entanto, se as pessoas fazem o upload disso em 
nuvem, estes usos deixam de ser privados e passam a ser usos protegidos. Porém 
quando os usuários assistem ao vídeo por streaming, configura-se um processo 
tecnológico que não está protegido por direito autoral. 
 
No que diz respeito a este tema, o Ministério da Cultura está fazendo um conjunto de 
questionamentos: 

• Se o “making available” é, hoje, uma solução? 
• Se os usos de obras e fonogramas no ambiente digital são novos usos – um direito 

digital - ou variações/adaptações/combinações dos usos tradicionais? 
• Como garantir os direitos morais na Internet? 
• Qual é a legislação aplicável ao ambiente digital? (os limites do princípio da 

territorialidade das leis) 
• Quando os direitos musicais e autorais se esgotam no ambiente digital? 
• As licenças de reprodução são as mais adequadas? 
• Como regular de forma equilibrada estas licenças? 
• Como garantir aos titulares acesso aos metadados, para que possam fiscalizar os 

usos de suas criações? 
• Como interpretar a regra dos 3 passos no ambiente digital? 
• Como garantir a portabilidade e interoperabilidade? 
• Como tratar do cidadão, o usuário final? Como alguém que viola o direito ou como 

alguém que financia, de forma direta ou indireta, toda uma nova economia no 
ambiente digital? 
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A conclusão da apresentação de Marcos Souza é de que há uma necessidade urgente de 
aprofundar a análise da regulação do uso de obras e fonogramas no ambiente digital, no 
âmbito multilateral. Bem como, um risco de agravar as incertezas, porque, atualmente, 
está sendo negociado na OMPI um tratado para radiodifusão, que cria um direito novo, a 
transmissão pela internet, onde só quem terá este direito será o radiodifusor. 
 
Finalizando, revelou que o Ministério da Cultura propôs para o segundo semestre, e 
convida a todos/as a participar, uma série de reuniões com o intuito de discutir regras 
para gestão coletiva no ambiente digital. Pois, recentemente, foi adquirida competência 
para regular a questão da gestão coletiva, e elaborar um novo projeto de lei que atenda 
ao Marco Civil e revise a questão do ambiente digital e o direito autoral. Também será 
realizada uma Consulta Pública sobre a proposta que tiver sido discutida nas reuniões, 
com a pretensão de levar esta discussão para o ambiente internacional. Disse que esta é 
uma oportunidade para inovar e criar coisas mais adequadas para o ambiente digital de 
2015. 
 
 
B) Exposição Bernardo Faria Setor Empresarial 
 
Bernardo Faria iniciou sua fala esclarecendo que a escolha do tema da sua apresentação: 
“All The World Future” (Todos os Futuros do Mundo) foi copiada da Bienal de Veneza 
deste ano, cuja proposta trouxe o questionamento: quais são os futuros do mundo? O 
curador da bienal resgatou o texto de 1940, do filósofo alemão Walter Benjamin, que faz 
referência ao quadro Angelus Novus, de Paul Klee, que retrata um anjo sendo arrastado 
para o futuro e tentava se agarrar ao presente. O anjo estava de costas para o futuro, e 
no futuro tem uma tempestade. Há várias analogias para este quadro. O que se chama  
de futuro, pode ser o progresso.  Para o painelista, no âmbito da tecnologia estamos 
vivenciando mudanças muito rápidas que ninguém sabe para onde vão. 
 
Bernardo explicou que estamos vivendo hoje o que o grupo da Singularity University, 
chama de 6 Ds: Digital, Deceptive (ilusão), Disruptivo, Desmaterializar, Desmonetizar e 
Democratizar. A exemplo do Bitcoin que é uma moeda criptografada, não requer moeda 
física, carteira ou outros meios físicos. O dinheiro está se desmaterializando (transações 
eletrônicas), o banco está se desmaterializando, a TV a cabo está se desmaterializando 
(NETFLIX), isto é uma realidade, o mundo está mudando muito rápido e a propriedade, o 
material, está se decompondo. Dando um exemplo da desmaterialização no setor 
financeiro,  Bernardo citou o cartão de crédito Nubank, aonde se consegue ter um 
controle maior nos gastos e que inovou na forma de comunicação com o consumidor, 
criando um novo produto. Também lembrou que hoje já é possível comprar um cartão pré-
pago em uma gôndola das Lojas Americanas, carregar ele no caixa e tornando-o em uma 
conta corrente, onde é permitido pagar contas, realizar transferências para outros cartões 
e fazer compras pela Internet. Acredita que os produtos estão se transformando. Segundo 
o painelista, nesta parte de economia e meios de pagamento foi onde a Internet ainda não 
tinha força, mas agora é perceptível que nos próximos cinco anos esta realidade irá 
mudar numa velocidade acelerada. 
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O representante do setor empresarial apontou que a Lei de Moore estabeleceu que a 
cada 18 meses a capacidade de armazenamento vai dobrar, pelo mesmo custo. O que 
acontece hoje é impressionante, as tecnologias avançam muito rápido, e ficam cada vez 
mais baratas. Exemplificou a impressora 3D que há 8 anos custava 40 mil dólares mas 
hoje custa 100 dólares, um drone que custava 100 mil dólares anos atrás e hoje custa 700 
dólares, um sequenciamento de DNA, onde o primeiro custou 10 milhões de dólares, e 
atualmente está na casa dos mil dólares. Diante deste quadro, avaliou que as 
corporações ainda não estão preparadas para pensar no crescimento exponencial de 
demanda, compartilhando alguns dados da pesquisa de tecnologia bancária da 
FEBRABAN que foram divulgados na semana que antecedeu o fórum: 

• 108 milhões de contas bancárias; 
• 9,2 milhões de cadastros de contas PJ; 
• Bancarização = 60%; 
• Internet Banking e Mobile Banking representam 46% das transações com 

movimentação financeira e 74% das transações não financeiras; 
• O Mobile Banking cresceu 209% no último ano (transações bancárias); 

 
Explicou que o crescimento do mobile banking e do Internet banking com transações sem 
instituições financeiras são uma tendência. Cada vez mais os usuários fazem suas 
consultas pelo mobile, eliminando a necessidade de ir à agência, tornando um caminho 
sem volta. Uma enxurrada de coisas novas acontecendo globalmente no nicho dos novos 
meios de pagamento: mobile wallets, peer to peer (P2P), branded apps, wearables e a 
biometria. Há tendências como as moedas alternativas (Dotz, Múltiplos, Bitcoin, etc), 
novos players neste mercado (cartão pré-pago, Pagseguro, etc) e as FINTECs, que são 
as Financial Technologies Companies (startups financeiras), todo este movimento 
acontecendo. Esta revolução deste segmento está acontecendo muito rápido, e chegando 
ao Brasil e no mundo.  
 
Sua opinião é de que as coisas estão se modificando e se desmaterializando. Há 
projeções de que as agências físicas no Brasil diminuam pela metade nos próximos 10 
anos. Há perspectivas de que os jovens adultos não tenham mais contas correntes, mas 
cartões pré-pagos, pela sua praticidade. Os bancos físicos ainda requerem muita 
burocracia e são bastante custosos. Disse que atualmente existe um público que não quer 
mais este relacionamento com os serviços financeiros. Portanto, há oportunidades e em 
rápida transição. Na parte de economia há uma transição em curso do meio físico para o 
Mobile Bank, onde você tem toda uma solução muito mais fácil de relacionamento.  
 
Sobre os desafios, exemplificou o de ecossistema como o cash in, cash out pois não é 
previsível onde o usuário irá fazer a carga, depósito e saque, apesar do constante 
aprimoramento do setor de varejo. Disse que o setor está rumando para um 
relacionamento mais simples, visto que quando um consumidor opta por um cartão pré-
pago não encontra dificuldades com restrição cadastral, limite de crédito, além de ter um 
relacionamento de comunidade digital. Apontou que os desafios das empresas neste 
setor são entender o cliente digital, tornar o ambiente mais colaborativo e de ser uma 
empresa exponencial. 
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Finalizando, disse que atualmente a Acesso é a maior empresa brasileira de pré-pago, 
com um atendimento de três mil clientes por funcionário, em comparação ao banco 
tradicional mais eficiente do Brasil, cujo atendimento é de quinhentos clientes por 
funcionários. Então a tecnologia permite este crescimento exponencial e entender o perfil 
do consumidor brasileiro de uma maneira diferente.  
 
 
C) Exposição Vicente Aguiar Terceiro Setor 
 
Vicente Aguiar começou a sua exposição apresentando a sua proposta de discutir se 
existe uma convergência possível entre a Economia e a Internet. Muitos negócios da 
Internet têm crescido com impactos negativos de privacidade e neutralidade. Então, pode-
se questionar se é possível fazer negócios na Internet que sejam compatíveis com o 
Decálogo da Web. Explicou que o Decálogo da Web é um conjunto de princípios basilares 
da Internet que a W3C Brasil compilou em um documento, que tem sido utilizado como 
referência para o mundo inteiro. Princípios estes que tocam na questão da neutralidade, 
da autonomia, e até mesmo do desenvolvimento local. 
 
O painelista citou a sua experiência de participação na Colivre, uma Software House que 
há 10 anos busca implantar na prática um modelo de negócios com princípios e valores 
associados à liberdade e autonomia, tanto fora quanto dentro da Internet, trabalhando 
exclusivamente com software livre. Dando seguimento, apontou a estrutura da 
apresentação:  

 1. Contextualização da Economia da Internet dentro do contexto do capitalismo 
informacional ou cognitivo;  

 2. Demonstração das contradições surgidas, a partir do desenvolvimento econômico 
da Internet, em especial no capitalismo informacional;  

 3. Apresentação de algumas propostas de solução para essas contradições. 
 
Ao falar de Economia da Internet, disse ser indispensável contextualizar a temática dentro 
do modelo de produção capitalista. O impacto deste cenário é a concentração de riqueza 
e poder. O modo de produção capitalista está saindo de uma era industrial para uma era 
informacional, ou cognitiva. A seguir, o painelista apresentou números de empresas para 
demonstrar como a transformação do modo de produção se reverberou no contexto 
econômico global. A  são dados dos valores de algumas empresas simbólicas do 
mercado tradicional comparadas com empresas da economia da Internet: 
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Tabela 2 - Valorização das corporações da Economia da Internet 

Corporações - Economia da Internet 
Valor de Mercado em 2015 

em $ Bilhões de dólares 

Apple Inc. [AAPL] 724.13 

Google Inc. [GOOC] 372.77 

Facebook Inc. [FB] 252.54 

Amazon.com Inc [AMZn] 212.15 

Fonte: Yahoo Finance – julho de 2015 
 
 

Tabela 3 - Valorização das corporações da economia tradicional 

Corporações Tradicionais Valor de 
Mercado em 2015 

em $ Bilhões de dólares 

Toyota Motor Company [TM] 209.96 

General Motor Company [GM] 50.37 

Ford Motor Company 58.20 

Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A 55.50 

Fonte: Yahoo Finance – julho de 2015 
 
 
Estes são os valores dos papéis destas empresas, ou seja, quanto elas representam para 
o mercado. As empresas com negócios baseadas na Economia da Internet possuem um 
valor de mercado maior do que muitas empresas da economia tradicional. A Google, 
sozinha, possui um valor de mercado maior do que o das cinco empresas tradicionais 
apresentadas acima. Isto também mostra o poder de acumulação e concentração de 
renda de empresas da Economia da Internet. Este cenário também realça uma questão 
importante para o debate sobre o desenvolvimento sustentável, todas estas empresas 
estão localizadas no sul da Califórnia. O nível de concentração espacial e de riqueza 
econômica são tão intensos que não há precedente no capitalismo recente. Este processo 
de acumulação e valorização de riqueza é muito rápido e ocorre em pouco tempo. Ao 
comparar o valor destas empresas com o PIB de alguns países vamos entender, de fato, 
o poder que estas empresas têm. 
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Tabela 4 - Produto Interno Bruto (PIB) de países do globo 

País PIB em 2014 em em $ Bilhões de dólares 

Portugal 220.81 

Irlanda 228.79 

Chile 305.54 

Peru 245.72 

Fonte: FMI – julho de 2015 
 
 
Vicente apontou que o PIB de Portugal é, hoje, praticamente o valor da Amazon.com. A 
mudança está sendo tão rápida que tem muita gente que não entende como é que, por 
exemplo, a Google e o Facebook ganham dinheiro. Muita gente não entende o potencial 
de acumulação de riqueza e também de fazer negócios que estas empresas têm, e 
consequentemente o poder de influência política delas. Elas têm o poder de interferir em 
muitas coisas, dentre elas na questão da neutralidade e na questão da autonomia da 
Internet. Inclusive elas tiveram poder para criar a realidade que as permite existir como 
são hoje. E foi uma pena que as empresas Google e Facebook não estiveram no debate. 
Não é por acaso que elas debateram em uma mesa de Inclusão Digital, e em outra de 
Direitos Humanos e Cidadania. É importante refletir sobre o motivo delas terem 
participado destas outras mesas. 
 
Para ele, este processo da economia da Internet dentro do capitalismo internacional traz 
alguns impactos. O primeiro deles é o da transformação tecnológica, e dentro dela, o 
destaque é para a questão da convergência digital, como por exemplo o Facebook, um 
único serviço, em diferentes plataformas, podendo ser acessado de diferentes formas. O 
Google, como grande concorrente do Facebook, foi o que mais radicalizou, investindo em 
sistemas operacionais para celulares e navegadores, tudo isso para acessar serviços, 
capturar informação, gerando riqueza e ampliando o seu negócio. A qualidade dos 
serviços e das tecnologias desenvolvidos por estas empresas é tecnicamente 
impressionante. Mas economicamente isto traz impactos, como a questão das aquisições 
e dos oligopólios internacionais. Neste cenário, a maioria das startups que entra no 
mercado, tem como meta ser adquirida ou incorporada por essas grandes empresas e 
não tem como meta montar um Google ou um Facebook. 
 
Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável é algo para ser debatido e refletido. Se 
o Brasil começar a vender expertise, mão de obra e capacidade de inovação de negócios 
para o fortalecimento de oligopólios e monopólios internacionais, dificilmente a Internet vai 
ser um meio de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento de localidades ou de 
países emergentes como o Brasil. O país, e em especial o CGI.br, tem que pensar em 
como atuar dentro deste contexto.  
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Apresentou número que considera mágicos, como os dados das empresas que possuem 
os aplicativos WhatsApp, valendo 16 bilhões de dólares e Instagram valendo 1 bilhão de 
dólares. Apresentou também a compra do Washington Post pela Amazon.com por meros 
250 milhões de dólares. Segundo os gurus do mercado, o Facebook e o Google só não 
compram o Globo, CNN e New York Times porque não veem nestas empresas 
oportunidades de negócios no médio e longo prazo. Questionou para reflexão os 
presentes para o entendimento das aquisições destas empresas de não apenas serem 
uma fonte de negócios lucrativos, mas uma fonte de poder, através da convergência 
midiática, monopolizando não só a publicação, mas a produção de conteúdo. 
 
O terceiro problema se deve a ajuda de Edward Snowden, sobre a privacidade e acesso 
aos dados, temáticas que já foram discutidas no Fórum da Internet no Brasil. Porém, 
Vicente ressaltou que isso não é facilitado pelo contexto de concentração e de serviços 
online na Internet prestados por poucas empresas, em um único país, em um único 
estado. Questionou quanto deveria ser o Produto Interno Bruto (PIB) do estado da 
Califórnia. Disse acreditar que seja superior a de muitos países, inclusive da própria 
América Latina. Para ele, estas questões são fundamentais para se pensar em 
Desenvolvimento Sustentável, Economia da Internet e Modelos de Negócios. Questionou 
como seria para uma pequena empresa, como muitas destas que participaram do fórum, 
se inserir dentro deste contexto. Disse que não é só uma questão de insegurança jurídica 
que se está vivendo, mas também de insegurança econômica.  
 
Colocou a seguinte questão: Economia da Internet, com base no Decálogo da Internet é 
possível para o desenvolvimento Sustentável? Segundo Vicente Aguiar, sim, pois a 
Internet surgiu fora dessa conjuntura econômica atual, apesar de ser a base para ela. 
Então para ele, se os princípios e os valores da Internet forem mantidos, há condições de 
superar a conjuntura econômica atual. Diante disso, pode surgir a pergunta: Como é que 
pode-se manter um modelo econômico que respeite o Decálogo da Internet e favoreça o 
desenvolvimento sustentável? Para o painelista, não existe outro caminho a não ser o 
software livre. 
 
Ele avaliou que o software livre não é um projeto, não é uma tecnologia, não é uma 
comunidade, não é um grupo, é um modelo contemporâneo de desenvolvimento de 
tecnologias com base na inovação e na abertura, em outras palavras, é um modelo de 
desenvolvimento de tecnologia que tem por base os próprios valores da internet. Ele 
surge para respeitar os valores da Internet no processo de pensar negócios. Algum 
militante do Software Livre pode não associá-lo com negócios, mas o Software Livre tem 
tudo a ver com modelos de negócios tendo como base as licenças livres, ou seja, é mais 
do que possível, é necessário.  
 
Deu alguns exemplos como em 2008, a terceira maior empresa era a Red Hat que 
trabalha exclusivamente com software Livre. Em 2009, ela tinha o valor de mercado de 4 
bilhões, e estava avaliada hoje em 12 bilhões de dólares. A Automatic faz o CMS 
chamado Wordpress e um serviço online chamado Wordpress.com, só utilizando Software 
Livre. Apontou que existe uma outra empresa que, inclusive, revolucionou a forma que de 
se organizar economicamente. Enquanto muitas empresas criam fundações pra trabalhar 
responsabilidade social, a Fundação Mozilla criou uma empresa pra captar recursos pra 
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fundação. Então, ela reestruturou um modelo de negócios fantástico, através de um 
navegador da internet, que hoje é um dos mais acessados, trabalhando exclusivamente 
com software livre, com um faturamento, em torno de, 50 milhões de dólares por ano e um 
dos seus principais clientes é o Google. 
 
Explicou aos presentes que a Colivre está há 10 anos no mercado, trabalhando 
exclusivamente com software livre e desenvolveu uma tecnologia que cria Redes sociais, 
contribuindo com as universidades também dentro deste paradigma. O que o software 
livre com o modelo de negócios tem em comum? Quatro características fundamentais: 
 

 1. Inovação e metainovação: não existe software livre sem inovação, nem inovação  
sem software livre, sem liberdade e sem abertura;  

 2. Ecossistema da colaboração: quanto mais e melhor compartilhar, mais retorno 
financeiro no negócio. Por exemplo, o Wordpress, que é um dos CMS mais usados 
em várias agências de publicidade, em vários governos, empresas e etc, tem uma 
comunidade fantástica associada à empresa, que consegue um faturamento e uma 
valorização no mercado incrível, sem gerar monopólio, sem gerar concentração de 
poder, ao contrário, gerando um mercado tanto nos Estados Unidos, quanto no 
Brasil, porque muita empresa brasileira ganha dinheiro vendendo serviços com 
Wordpress;  

 3. Prestação de serviços: se os modelos de negócios baseados em software livre 
não ganham dinheiro vendendo licença, nem software, obtêm como? Por meio de 
serviços online, como Wordpress.com faz, seja desenvolvendo novas 
funcionalidades, ou através de certificação, como o Moodle faz. O Moodle é 
considerado a maior plataforma de EaD do mundo, com tecnologia usada em 
várias universidades. O que seria do ensino a distância sem o Moodle hoje, que é 
uma plataforma livre? 

 4. Promoção do desenvolvimento local: mercado global e empresa local. Toda 
empresa de software livre pega tecnologias internacionais de ponta, customiza e 
traz pra sua região, para a sua localidade. Ela pode prestar tanto serviço no Brasil, 
quanto em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, o Noosfero, a plataforma de 
Rede social que a Colivre desenvolveu, utiliza o Ruby on Rails, que é livre, e é a 
mesma linguagem de programação do Twitter. Também usa o Postgres, que foi um 
banco de dados criado por Berkeley, que é usado no Banco do Brasil e que o 
próprio Facebook utiliza. Além disso, o sistema operacional dos servidores é o 
Debian, também utilizado pelo Google. Então assim, há condições de pegar 
tecnologias de ponta, customizar, trazer para a localidade e prestar serviços para 
sua região. Hoje, por exemplo, o Noosfero é utilizado como Rede social da USP, 
na Rede social do Softwarelivre.org, enfim, várias empresas, governos e 
universidades já utilizam.  

 
Vicente Aguiar concluiu a sua exposição com algumas contribuições de propostas para o 
debate:  
 

• Pautar a questão da convergência entre modelos de negócios livres e a economia 
da internet. Pois não tem como disseminar o decálogo da internet se não associar 
isso a modelos de negócios, logo não há consonância em relação a estas duas 
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coisas e isso deveria ser incentivado pelo NIC.br.  
• Mapear e incentivar iniciativas nacionais e internacionais de negócios e startups 

livres que estejam de acordo com o decálogo da web e ao mesmo tempo, trabalhar 
junto ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) contra práticas 
monopolistas que ferem a livre concorrência de mercado na internet. Hoje, existem 
riscos, pois não é qualquer empresa que pode criar algum serviço e sobreviver a 
longo e médio prazo sem ser adquirida, ou de alguma forma atingida por essas 
grandes corporações.  

• Por fim, o governo deve implantar uma política nacional de desenvolvimento e 
inovação da economia da internet, que tenha como base os princípios do decálogo 
da web.  

 
 
D) Exposição Fabro Steibel - Setor Acadêmico 
 
Fabro iniciou sua apresentação falando sobre o ITS e apontou que o objetivo da 
organização é verificar o que o mundo será daqui 3 anos e quis provocar quem serão os 
intermediários. Disse que trataria do sharing economies como miragem, pois trataria de 
tudo que não é sharing economies, até chegar no perfil que ele acredita ser do novo 
intermediário da Internet, não baseado em crowdfunding. Falou que a coleta de dados 
atualmente já é pensada conjuntamente ao processamento, o chamado Big Data, como 
um modelo de negócios. Para o crowdsourcing, ou seja, fazer atividades de participação 
colaborativa, seria visto como ferramenta, mas Fabro aponta que irão surgir novos 
intermediários a partir desse sistema. 
 
Exemplificou a ação de marketing da Paçoquita que pediu para uma pessoa narrar como 
ela compra e consome a Paçoquita, tudo pela micro Rede social Twitter, a qual explicou 
que se fosse apenas uma pessoa, o impacto seria pequeno, contudo, milhares de 
pessoas re-twitaram a postagem do primeiro usuário, dando um grande impacto de 
marketing. A Paçoquita não usou a lógica antiga de broadcast, a lógica de agência de 
publicidade. Ela utilizou um intermediário, a Internet. Portanto, Steibel destacou 
novamente que sua fala seria sobre empreendimento baseados em sharing economies. 
Questionou a plateia se os conhecidos intermediários, Redes sociais, buscadores, são 
realmente intermediários ou se eles seria apenas novos modelos de negócios e não 
necessariamente intermediários. 
 
Apresentou então sua organização, o ITS, se declarando professor de publicidade, relator 
da Open Government Partnership de governo aberto e os diretores do ITS: Carlos 
Affonso, Ronaldo Lemos, Sergio Branco e Juliana Nolasco como diretora executiva. Este 
grupo de especialistas já editou, em conjunto com o Berkman Center e a Network of 
Centers, uma publicação sobre intermediários da Internet. Nesta publicação, Fabro contou 
que eles tentam definir o que são intermediários da Internet, pois não há uma definição 
que seja aceita. Além disso, ele contextuou que os intermediários da Internet são um novo 
tipo de instituição poderosa do século XXI, capaz de configurar a esfera pública em Rede. 
Geralmente estão relacionados em tensos e controversos debates sobre política públicas. 
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Exemplificou o Uber, aplicativo de caronas privadas, como sendo o polêmico da época, 
sendo que há um ano atrás não era e daqui três anos serão outros. Portanto, novamente 
tentando definir intermediários, o painelista destacou que são serviços que mediam a 
comunicação online e permitem diversas formas de expressão online. Explicou que para o 
mundo jurídico, ele é definido de uma forma, no econômico de outra, tecnicamente de 
outra forma e assim por diante. Aprofundou o debate sobre o aplicativo Uber comentando 
que ele tem pouco a ver com o Marco Civil da Internet, pois ele não está na Internet. Ele 
usa a Internet para trafegar seus dados. Questionou a plateia sobre até que ponto os 
intermediários dependem da Internet ou estão na Internet e qual o efeito que eles 
possuem na economia da Internet.  
 
Disso, passou a tratar novamente do sharing economies, apontando a extrema expansão 
deste mercado com o Airbnb e com o Uber. Embora o crescimento, os números ainda são 
pequenos, com 35 milhões de hóspedes no Airbnb e um milhão de motoristas no Uber. 
Fabro considera que se comparado a economia global, estes números ainda são 
pequenos, contudo, a velocidade com que eles crescem e o modelo de negócios numa 
escala que é replicável, indica que sharing economies é uma tendência e outros modelos 
de negócios surgirão através deles. Simplificou o conceito de sharing economies como 
"utilizar recursos escassos que não estejam sendo utilizados e monetizá-los".  
 
A partir de seu conceito, discorreu que a revista britânica The Economist fez em 2013 
uma reportagem sobre o crescimento do sharing economies. Nela havia o exemplo de 
pessoas que possuíam casas, carros, cachorros e podiam compartilhar partes do tempo 
ocioso para realizar monetização. Portanto, concluiu que as pessoas começaram a 
identificar o Uber e Airbnb como intermediários de serviço. O modelo de negócio seria 
iniciado pela identificação de um bem escasso e a criação de uma plataforma para 
oferecer o serviço. Os exemplos clássicos do passado na Internet são os provedores de 
Internet, os mecanismos de busca, as Redes sociais, aplicativos online e Facebook e 
Google.  
 
Questionou a plateia se os sharing economies ou aplicativos seriam intermediários de 
Internet. Para ele, são casos de intermediários de Internet crowdsourcing, logo, se por 
exemplo tiverem um problema de design, pegarem uma comunidade de designers e 
conectarem essas pessoas. Não considerou então sharing economies, pois eles atuam 
como brikers, como uma agência de empregos, onde se contrata um serviço. Neste local 
há oferta e demanda: pessoas que querem contratar e pessoas que querem ser 
contratadas. A principal diferença do novo modelo de negócios de atualmente é de que 
ele é baseado em participação coletiva. Neste caso em específico não é coletiva, é de 
coletivos, portanto não considera como um novo intermediário.  
 
Novamente utilizou o caso do Airbnb, onde há um grande número de usuários da Internet, 
utilizando um aplicativo que não fornece algo novo, é algo que já existe.  Exemplificou 
também o Netflix como sendo um intermediário, visto que toda a distribuição tem de se 
pensar na neutralidade da Rede, sendo esse um intermediário novo. Disso o painelista 
pede uma reflexão sobre os intermediários de serviço, oriundo de uma reportagem da 
Business Week sobre "understanding the new power" (conhecendo o novo poder), onde 
ela fala que geralmente os intermediários de serviços chegam com um modelo de "winner 
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takes all" (vencedores levam tudo), que é o caso do monopólio. E aí estão as fragilidades, 
explicou Fabro, com os motoristas do Uber sendo o grande segredo do negócio, que não 
é necessariamente o aplicativo criado, mas o sistema de ranqueamento das pessoas, 
associado a um modelo de mercado tradicional, com dominação rápida. 
 
Aprofundando, Steibel apontou que até este ponto a Internet é utilizada por todas as 
empresas citadas. Essas empresas podem fazer a análise de grande quantidade de 
dados (Big Data Analytics) e tirar recursos a partir dessa análise. Ou se não, as empresas 
podem fazer crowdfunding, sendo um intermediário de financiamento, no qual você irá 
juntar pessoas para atrair investimentos para produzir algo, seja ele em algum momento 
da cadeia de consumo e depois compartilha o bem ou serviço. Exemplificou o site 
Kickstarter e o evento da salada de batatas. Um indivíduo gostaria de fazer uma salada 
de batatas com 10 dólares e juntou 63 mil dólares com quatro mil pessoas financiando 
sua ideia. Apesar da piada, o evento deu certo e o que Fabro queria discutir é que pode-
se utilizar uma plataforma na Internet para fazer qualquer tipo de financiamento. 
 
Fabro também comentou que existem casos na área do jornalismo. Lembrou que já foram 
feitos livros e filmes, como é o caso do Kung Fury, onde o modelo de negócio foi financiar 
uma empresa colaborativamente  que fez o vídeo. Na Espanha foi criada uma plataforma 
para financiar partidos políticos. Disse que no Brasil ainda é proibido fazer o que foi feito 
na Espanha, contudo seu desejo é que isso mude rapidamente. Para ele, outro caso 
interessante vem dos Estados Unidos da América, o Invista na Justiça. Existem ações 
que não são iniciadas por falta de recursos financeiros, mas que há grande probabilidade 
de vitória. Então é feito um financiamento colaborativo, entra-se com a ação e depois se 
distribui os lucros que a ação jurídica obtiver no Judiciário.  
 
O painelista disse que o estudo apresentado sobre financiamento e legislação na União 
Europeia e Estados Unidos da América (EUA) é interessante, pois há uma causa a qual 
pessoas se unem e há o financiamento coletivo para um bem social. Deu o exemplo de 
um financiamento que aportou para a criação de uma garrafa em formato de A4, pois 
caberia em sua bolsa. Descreveu que se deseja um produto, financia e alguém produz o 
produto, mas que ainda não via a modalidade financeira acontecer no Brasil, pois as 
vezes se faz investimento em empresa, financiamento de casa ou no caso que foi visto 
como o financiamento de causas na Justiça. Para ele, esse não é um caso de sharing 
economies, porque só há um pouco do conceito, visto que é realmente participação entre 
elas, sendo isso o futuro intermediário, ou seja, envolvendo participação e crowdsourcing.  
 
Comentou sobre a iniciativa da Prefeitura de São Paulo, onde as pessoas imprimem 
multas morais e colam nos carros que ficam parados em vagas de deficientes. Acredita 
ser interessante, pois se utiliza a ação coletiva das pessoas para, colaborativamente, 
conscientizar problemas, sem utilizar o dinheiro das pessoas, apenas a boa vontade. Em 
Curitiba descreveu a iniciativa colaborativa em que a Prefeitura forneceu espaço e as 
pessoas fizeram a Praça de Bolso do Ciclista, feita para se promover o transporte público 
urbano alternativo.  
 
Também descreveu outro problema com dados abertos que teve, pois pediu acesso a 
informação de documentos da Odebrecht e o governo enviou dados em formato Portable 
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Document Format (PDF). Questionou as pessoas, perguntando se  elas sabem que se 
não há como quebrar o dado, por que fazer o uso dele? E disso algumas pessoas 
pediram que alguém decodificasse o PDF para que fosse feita uma investigação em 
conjunto. Deu o caso semelhante do Swissleaks, saindo de um processo de participação 
e que não necessariamente é um produto jornalístico. Exemplificou a jornalista que fez um 
aplicativo onde tudo está em formato de creative commons, ou seja, as pessoas podem 
buscar informações, dados e fotos com licenças livres para reuso desde que sejam 
citadas as fontes. Isso é participação ativa, dando o exemplo de fotos que foram tiradas 
dos jornalistas do Fórum e estavam em licença livre.  
 
Outro exemplo dado por Fabro, foi de uma plataforma para cientistas que queiram 
descobrir algo conjuntamente. Por exemplo, vigiar os pinguins ou vigiar o laboratório de 
microscópio de vermes. Há muitas imagens para poucos cientistas, então liberam as 
câmeras para que pessoas possam ajudar a por exemplo ver imagens da Antártida. 
Semelhante foi o que a National Aeronautics and Space Administration (NASA), agência 
espacial americana, fez quando liberou fotos de galáxias e estrelas na Internet e esperou 
pessoas ajudarem a decidir que tipo de galáxia e estrela eram aquelas. Para ele, outro 
novo modelo de negócio baseado no streaming, que é um download que simula vídeos, 
nos quais estão despontando o Popcorn Time, Netflix, Piratebay. São baixados arquivos 
de graça, pirateados, para serem visualizados de forma descentralizada e quando se 
decide processar o arquivo é retirado do torrent.  
 
Finalizando, ele demonstrou a cadeia gradativa de mecanismos de participação, de um 
lado participação para consumo, compartilhando bens de consumo, iniciando o processo 
a partir de remixagem, financiamento, produção, coexistência e coautoria. Na parte de 
consumo, ele apresentou o Facebook como local onde se insere conteúdo e se consome 
colaborativamente, diferentemente por exemplo do jornal G1 da Globo.com que não há 
interação com o conteúdo do G1. O segundo lado, que é de compartilhamento, é a ação 
de ofertar algo sem que se mude e que as duas pessoas tenham o mesmo, utilizando a 
Rede. Um passo a frente do compartilhamento é o shape, onde se remixa o material, 
financia, produz e coautora. Exemplo clássico dado por Steibel foi o Wikipedia, feito por 
todas as pessoas. Contudo, ele alertou que no Facebook o material é da empresa do Vale 
do Silício, mas que as pessoas consomem colaborativamente. 
 
Após a dissertação de sua tese sobre sharing economies e intermediários, Fabro declarou 
que não acredita que eles sejam intermediários, mas que vê um modelo de negócio a 
partir da criação das ferramentas acima mencionadas. Para ele, é um centro de inovação 
na sociedade civil para que se aconteça este fenômeno. Destacou três debates chaves: 
qualquer modelo de compartilhamento vai desafiar o debate sobre proteção de dados 
pessoais. É impossível pensar em sistema de autoria e participação sem pensar em um 
banco de dados pessoais, visto que os dados cada vez mais usam a Internet. Questionou 
por exemplo de quem são os direitos autorais da Praça de Bolso construída em Curitiba. 
 
Descreveu que se um bem é compartilhado, não se compartilha o direito ao bem, mas o 
uso dele. Descreveu sobre o sistema de financiamento coletivo, onde há honestidade nas 
relações. Uma parte dá o dinheiro e a outra explica o que fará com o dinheiro. Com isso 
sendo feito colaborativamente, Fabro destacou que as fronteiras dos direitos autorias são 
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mais complicadas, não se sabendo de quem é exatamente o dono do bem. Só será 
discutido propriedade intelectual quando alguém entender isso e começar a produzir em 
escala industrial. 
 
Disse que se a expertise é abrir dados, processos, criar sistemas de accountability pública 
para que qualquer um verifique o que se está fazendo ou o governo está realizando, estão 
criando expertise em abrir processos, e ao criar expertise em abrir processos, cria-se 
mercados de negócios possíveis de que qualquer pessoa possa fechar esse processo e 
fazer um modelo de negócios a partir dos processos que são abertos. E acredita que isso 
irá acontecer também, pois verifica o que aconteceu com a organização não 
governamental Meu Rio. Fabro Steibel destacou que eles trabalham com todas as 
pessoas e organizações, mas quando exige representatividade, eles tomam a dianteira. 
Sendo assim, ele descreveu que assim se criam intermediários que concentram poder e a 
partir desse gestor do sistema ou processo, se cria a concentração de poder.  
 
Comparando o Google e o Facebook, Fabro declarou que acRedita ter o Google como 
empresa a frente para a Internet das Coisas, com wifi em todo lugar, conectividade 
permanente. E disse que logo teremos empresas com esse modelo de compartilhamento, 
mas não seria o Facebook com seu mercado de dados, nem o Uber com 
compartilhamento de bens. Para ele seria algo em torno da ação social aberta, por alguns 
experimentos citados durante sua fala, onde é mais fácil fechar para um modelo de 
negócio. Portanto, os novos intermediários da Internet dependem da Internet, mas não 
distribuem e nem estão na Internet. Eles irão discutir neutralidade da Rede e Zero Rating 
tanto quanto os outros, embora o resultado será um material compartilhado. Finalizou 
apontando que se pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. 
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4. INTERVENÇÕES E DEBATES DOS(AS) PARTICIPANTES 
 
 
Nivaldo Cleto, coordenador da trilha, agradeceu a todos os presentes e abriu o 
microfone para as intervenções e debates dos(as) participantes. 
 
Marcos Urupá (Intervozes, Brasília, Distrito Federal): disse que faz mestrado na UNB em 
Políticas Públicas de Comunicação, e acompanha o debate de internet há algum tempo e 
sentiu falta de um grande elo em todas as falas dos painelistas, pois um dos eixos 
centrais do debate sobre a economia da internet atualmente, passa pela infraestrutura. 
Não adianta, por exemplo, falar de zero rating ou de neutralidade de Rede, se existe um 
capital informacional que pode incidir sobre esta estrutura que é operada por empresas de 
Telecom, que facilitam determinados acessos a determinados conteúdos.  
 
O participante perguntou à mesa se era possível todo esse debate de economia da 
internet que, segundo a observação dele, ficou só na camada de serviços, sem discutir 
infraestrutura. A qual, inclusive, é o cerne central das políticas públicas de banda larga no 
mundo todo. Como escolher um modelo de negócio que venha a contemplar o acesso 
universal das pessoas, que permita liberdade, privacidade, mas ao mesmo tempo permita 
um trânsito livre das camadas de serviço, tendo todo esse jogo, todos os direitos 
humanos garantidos dos usuários? Relembrou que é um tema, inclusive, do IGF e foi, por 
muito tempo, tratado em outros fóruns. Para Marcos Urupá, não tem como.  
 
A exposição do painelista da Colivre trouxe alguns dados que são fundamentais para a 
discussão sobre capital informacional, mas é importante levar em consideração quem é 
que leva esse capital informacional? Quem é que está transitando e levando esses 
dados? Isso passa por uma malha hoje, de um player, que tem cada vez ganhado mais 
força, porque sobre o que ele detém, no monopólio de tráfego de infraestrutura, trafega 
todo o capital informacional do mundo e que ele não está ganhando nenhuma incidência a 
cerca disso, a não ser a taxa de banda, e que está querendo fazer essa disputa, por 
exemplo, com o zero rating e com o debate de neutralidade.  
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): achou excelente a pergunta. Para o 
painelista discutir um lado sem discutir o outro é incompleto, mas afirmou que na sua 
exposição optou por fazer um recorte. O ITS tem um plano de banda larga, que foi feito 
com alguns consultores do Intervozes. O instituto é extremamente preocupado com esta 
questão, mas não daria para abordar as duas temáticas em 20 minutos. 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): ressaltou que haveria um evento só para 
discutir infraestrutura e desenvolvimento sustentável, na sexta feira (17/07) e que seria a 
mesa do debate. Segundo o painelista, não tinha como discutir tudo que foi colocado sem 
discutir, por exemplo, Plano Nacional de Banda Larga, a descentralização dos provedores 
comunitários, enfim, a sua proposta foi só um recorte, faltou discutir estrutura. 
 
José Murilo (Ministério da Cultura, Brasília, Distrito Federal): parabenizou e achou que a 
mesa foi bastante interessante. Mencionou que queria fazer uma pergunta para o Vicente. 
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Antes disso, comentou que apresentação dele, foi muito interessante, demonstrando 
muito bem a escala de acumulação do capital, que, de uma certa forma, a Internet com 
todos esses princípios, possibilidades e oportunidades que ela traz, viabilizou essa 
acumulação. 
 
Em seguida, o participante fez a pergunta, ligada a questão do software livre como um 
dos elementos estruturantes desse ambiente:  
 
“Qual é o papel que, de repente pode ter contribuído o software livre, a GPL, ou a noção 
de copyleft para essa acumulação? Ou seja, até que ponto não está no momento de se 
pensar em outras oportunidades, modelos e talvez isso estaria no campo das licenças ou 
não? Para que se possa realmente imaginar um futuro diferenciado para a economia 
digital.” 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): agradeceu ao Murilo pela pergunta, disse que 
fez um recorte, em relação as licenças, mas estas estão relacionadas à uma outra 
dimensão da própria Colivre. A opção pela estrutura de uma cooperativa: uma empresa 
com fins econômicos, porém sem fins lucrativos, não foi por acaso.  
 
A GPL diminui o processo de concentração, de geração de riquezas pra uma única 
empresa, um único bem, por exemplo, o fato da Red Hat, hoje, valer 12 bilhões de dólares 
não impede, que qualquer empresa aqui no Brasil seja uma concorrente da Red Hat. Pois, 
o código é aberto. A Red Hat trabalha com o desenvolvimento comunitário que é o 
Fedora. Mas por que que não existe? Porque que o Brasil não se sente sujeito na 
produção tecnológica, mesmo com todas as possibilidades que estão colocadas aí? Essa 
é uma questão. 
 
A outra questão é que na Colivre, por exemplo, o fato dela ter adotado uma estrutura de 
cooperativa é por também acreditar que além de uma Economia da Internet inovadora, é 
necessária uma outra economia, que não seja tão concentradora, que a sua base material 
seja diferenciada. Ou seja, onde não tenha uma divisão entre quem é dono, quem 
trabalha, onde o processo de acumulação não ocorra de uma forma tão intensa, como 
acontece no capitalismo. A Colivre traz a proposta da Economia Solidária, da Economia 
Social, isso tem haver com a própria dimensão do cooperativismo, que é fundamental 
para se pensar um novo modelo de desenvolvimento. 
 
A Economia da Internet está aí, mas o modo de produção continua o mesmo. Não tem 
como você deixar de interferir. Aqueles dados mostram muito isso, então é necessário 
repensar tanto a Economia da Internet como também o modo de produção. Neste caso, 
do cooperativismo, das empresas autogestionárias, e de muitos coletivos que têm surgido 
por aí, para tentar de alguma forma gerar renda, fazer com que desenvolvedores, 
gestores ganhem bem, mas sem necessariamente, um processo de acumulação, ou 
exploração, ou concentração de renda. 
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José Murilo (Ministério da Cultura, Brasília, Distrito Federal): fez mais uma intervenção, 
com o intuito de focar mais a pergunta. Pois, havia sido comentado, que a Internet 
incorporou muito do que já tinha vindo antes, em termos de modelos, mas o que o 
participante queria colocar era que elementos novos trazidos pela Internet, que possam 
ter criado essa acumulação, que nunca aconteceu? Até que ponto a GPL, não garantindo 
a reciprocidade dos processos, não tem gerado os elementos que constroem a arquitetura 
dessa acumulação nunca vista antes? 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): citou um exemplo da relação questionada por 
Murilo, quando ele falou de GPL, relacionado ao fato da Google desenvolver o Android, 
que é baseado no kernel do Linux e é em GPL. Com certeza, a GPL contribuiu com o 
processo de concentração, porém nada impede, legalmente falando, que qualquer 
empresa de alguma forma pegue o Android, customize em uma versão livre e entre nesse 
mercado. Em tese, o impedimento não é jurídico, mas ele é estrutural.  
 
A GPL, assim como todo o processo de licenciamento de direito autoral, tem um limite na 
superação dessas contradições. É claro que não é só a licença que vai garantir esse 
processo, mas também outras demandas, tais como nova infraestrutura, políticas 
públicas, investimentos, uma política nacional que entenda essas contradições e aponte 
para um novo caminho. 
 
Fabro Steibel: deu a sua contribuição na discussão levantada por José Murilo, 
apresentando dois pontos: 1) quando se pensa em GPL, em licença de software, não é 
levada em consideração a licença de uso de software. Então, na opinião do painelista, 
esse novo intermediário de mecanismos de participação, está licenciando e se 
apropriando de algo que ainda não tem licenças para isso. Uma outra coisa que tem que 
se pensar, porque tem para o código, para a imagem, mas não tem para 
comportamentos. 2) quando o painelista estava discutindo sobre politicas de participação 
social, que São Paulo está fazendo e foi feito o estudo jurídico, sobre o impacto daquilo, 
fizeram também o administrativo, mas não fizeram o de negócio. Os investimentos de 
governo aberto, portal da transparência e outros como o Participa.br, Cultura Digital, não 
levam em consideração a criação de uma demanda de desenvolvedores para este setor. 
Geralmente, o governo implanta a politica e a sociedade civil se une para suprir aquilo, 
sem pensar em uma estrutura de fomento para ligar as duas partes. 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): complementou, apontando que a Free 
Software Foundation está atenta a esta situação, e, por exemplo, no Noosfero, a Colivre 
usa uma variação da GPL que é a Affero GPL. A discussão sobre licença de software, no 
caso da GPL tradicional, funciona da seguinte forma: se um serviço é criado utilizando, 
por exemplo, o Wordpress, cuja licença não é a Affero e é feita uma contribuição 
fantástica, por um desenvolvedor que implementou várias coisas em cima do Wordpress, 
com a GPL tradicional, ele não é obrigado a compartilhar aquilo que foi desenvolvido, 
porque ele está usando no seu serviço, e não vendendo o software, ao criar um serviço 
em cima daquela tecnologia. A Free Software Foundation ficou atenta em relação a isso e 
criou a variante da Affero, ou seja, se um desenvolvedor cria um serviço em cima de uma 
tecnologia livre, por mais que ele esteja usando apenas aquilo, aí vem a questão do 
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comportamento, ele é obrigado a compartilhar e tem que publicar aquele software, mesmo 
que não esteja vendendo, mas apenas pelo fato de estar usando em um servidor Web. 
Então, estas questões dizem respeito a complexidade dessas mudanças e da 
necessidade de adaptação jurídica, mas também de fomento, por outro lado, através de 
outras estruturas e investimentos. 
 
Arthur Ferreira (Comunicador, Curitiba, Paraná): fez uma intervenção relatando que faz 
algum tempo que vem desenvolvendo alguns trabalhos com Internet e comunidade e que 
tinha uma pergunta para o Marcos Souza sobre a existência de uma legislação específica 
que trate de digitalização de acervos de obras de memória coletiva. As vezes até alguns 
autores não sabem que suas obras estão disponíveis em determinados ambientes, e ele 
faz atualização de acervo de música, de cultura, de rock, que se relaciona com cultura 
comunitária, assim, ao realizar o trabalho de digitalizar este acervo e deixar disponível 
para o mundo, sempre se depara com essa questão.  
 
Outra pergunta que ele fez, foi se existe alguma forma de monetizar essa colaboração 
para alguns projetos, pois se existe algum projeto que vai lidar com captação de recursos, 
como que se monetiza esse projeto. Como exemplo, citou a colaboração da Praça de 
Bolso do Ciclista, e questionou o que poderia citar no projeto como justificativa. 
 
Marcos Souza (Ministério da Cultura, Brasília, Distrito Federal): Esclareceu que a Lei 
discutida é a de Direito Autoral. Explicou que digitalizar no sentido autoral, significa 
reproduzir, copiar. Destacou que se é para liberar, então há dois usos que demandam 
autorização prévia, se a obra não estiver em domínio público. Contudo, defendeu que se 
está sendo digitalizado com o objetivo de preservação da memória e de divulgação, são 
atos que a legislação deveria levar em conta. Comentou que no segundo semestre irão 
elaborar uma proposta, pois não sabe se um projeto desse natureza prejudicaria o autor 
de uma dessas obras em algum sentido. Finalizou reiterando que se for levar ao pé da 
letra a legislação referente, não se pode digitalizar, sendo requerida a autorização prévia 
se a obra não estiver em domínio público. 
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): Fabro respondeu a questão referente 
a monetização da colaboração dos projetos de Arthur Ferreira, mas complementou que 
provavelmente sua resposta poderia estar errada. Para ilustrar relatou uma pesquisa feita 
por ele sobre negócios baseados em crowdsourcing. Defendeu a visão de que o 
crowdsourcing é baseado na arquitetura da Internet, imaginando microtarefas e na 
organização, pessoas se encarregam de executar essas microtarefas como o portal 
Wikipédia. A problemática é transformar este modelo de negócio em dinheiro. Um 
exemplo parecido é a moeda virtual Bitcoin, que utiliza a sua capacidade de 
processamento e te remunera de alguma forma. Apesar do Bitcoin, ainda não encontrou 
nenhum caso de trabalho voluntário humano em que havia retorno financeiro. 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): Apontou que os modelos de negócios em 
software livre se diferenciam na monetização, pois o produto e o bem da colaboração é 
livre, apesar do pressuposto de monetização pelo processo de colaboração. Explicou que 
Benkler diferencia crowdsourcing e produção por pares (peer production) exemplificando 
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que o fato de você colaborar para um bem livre, onde há acesso irrestrito ao indivíduo, o 
potencial de motivação é muito maior. Citou o exemplo do Wordpress, empresa que vale 
1 bilhão de dólares e várias pessoas colaboram e o caso do Noosfero, software livre 
criado pela Colivre, que foi baixado e utilizado pela Universidade de Chukyo, no Japão. 
Descreveu que o processo de uso foi simples, partindo da tradução para o japonês. Disse 
que o valor de tradução para o japonês é inestimável. Destacou que todo o processo de 
produção que a Colivre faz é aberto e eles tentam respeitar ao máximo essa colaboração. 
 
Questionou que as pessoas que reclamam de produtos abertos que colocados na Internet 
e ninguém colabora ou dá retorno,  devem estar fazendo de forma errônea, não 
respeitando a comunidade de colaboradores como coautores do processo. Indicou que 
este é um dos maiores desafios que a Colivre possui. Explicou que o ambiente 
comunitário de colaboração possui uma lógica, o ambiente corporativo as vezes tem 
outra, focada no tempo, e orquestrar estas duas dimensões é um desafio. Citou o livro "A 
Arte da Comunidade" de Bacon, que explica a experiência de orquestrador da 
comunidade do Ubuntu, uma distribuição GNU Linux criada pela empresa Canonical e 
trata da dificuldade de orquestração de uma comunidade para, ao mesmo tempo, criar um 
produto livre e agregar valor a um produto livre, mas que seria utilizado por empresas. 
Recomendou que seja estudado e que se respeite o usuário, pois quanto maior for o 
respeito na comunidade, mais colaboração seu produto terá. 
 
Aurélio Heckert (Colivre, Salvador, Bahia): Contou o que foi debatido nos grupos de 
aprofundamento, como o que é licenciamento e que o tema deveria ser mais 
aprofundado. Ainda sobre a temática, se ela está relacionada ou não com a monetização 
e declarou que o grupo entendeu a dependência da forma como se vê o significado da 
licença.  Existem critérios mínimos para que algo seja licenciável, sendo importante tomar 
nota disso quando se for debater a temática.  Para Aurélio, o licenciamento é viabilizador 
de modelos de negócios, contudo, também é complexo e varia de país para país mesmo 
entre os países que assinaram os tratados internacionais sobre direitos autorais, visto que 
ninguém lê os termos de uso. Relembrou que a Globo tentou concorrer com o Youtube, 
no Portal de notícias G1, mas parece que não deu certo, avaliou Heckert. 
 
O notice take down seria, no julgamento do participante, o porto seguro para empresas 
que estão tentando colocar o velho modelo no modelo digital. E essa discussão sobre 
direitos também deveria se estender aos deveres, relacionados a educação, ponto que 
precisa ser aprofundado, na visão do grupo. Exemplificou que a inclusão digital sem 
capacitação, apesar de ser ótima em outra trilha (Trilha 1 Inclusão Digital), foi colocado 
pelo seu grupo, pois há relação com a economia, sendo preciso discutir o ensino. Para 
ele, os casos de empresas publicitárias que não sabem sobre o direito de uso de imagem, 
simplesmente pegam o que localizaram no Google e usam em seus trabalhos. Heckert 
então defendeu que a educação e a inclusão digital interferem no debate sobre economia, 
visto que educação gera inovação e novas possibilidades. Geram também o 
conhecimento que potencialmente pode combater o monopólio. Apontou que a educação 
é importante para o florescimento da economia da Internet. 
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Aurélio finalizou destacando que a acomodação a serviços consagrados fortalecem os 
monopólios. Um forte consenso foi a necessidade de levar mais a informática para 
escolas, para a sala de aula, pois não existe aula sobre computação, a não ser em raros 
casos. Avaliou que o aprendizado da programação como capacitação não só profissional, 
mas também cidadã, é importante, citando o livro “programe ou seja programado”. 
Questionou o problema da privacidade visto a tendência da digitalização e o problema do 
espaço físico, no que concerne em como gerir este espaço. Apontou a nuvem como 
possível solução. Por fim, mencionou a discussão realizada no grupo sobre a 
possibilidade de se criar uma pessoa jurídica (PJ) por meios 100% digitais. 
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): Disse que o licenciamento foi um 
tema que surgiu nas conversas, no café e nos grupos de aprofundamento. E acRedita que 
elas tendem a monopolizar tudo e as licenças copyleft criando soluções. Neste momento 
se pensa fora dos produtos tradicionais, como existem poucos modelos de licença que 
explicam o licenciamento. Disse que o tema da digitalização é interessante e compartilhou 
um caso de Nivaldo Cleto, criador de uma empresa sem papel nenhum, iniciando pelo 
contrato social. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Tratando sobre empresa 100% digital, testemunhou 
que já "apanhou" muito para implementar. Disse que este é um sonho de toda pessoa que 
trabalha no registro de comércio, onde trabalhou durante 30 anos. Conseguiu vencer o 
paradigma de constituição da empresa após a implementação do certificado digital, 
substituindo a assinatura de próprio punho e de validade legal. Exemplificou que isso 
aconteceria até mesmo para os trâmites de aposentadoria, para se comprovar que foi 
sócio de determinada empresa e é feito na Junta Comercial. Destacou que as pessoas 
são passíveis de perder papel, mas o certificado digital propicia às pessoas abrirem uma 
empresa 100% digital. Deu os casos de empresas que ele mesmo abriu em Minas Gerais, 
sem a impressão de nenhum papel, tudo online na Junta Comercial, na Prefeitura, o 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e Secretaria da Fazenda. 
 
Explicou à plateia que hoje podem ser impressos códigos de barra, códigos de consulta 
que podem ser consultados digitalmente, com hashcode, com segurança do certificado 
digital no portal em que está hospedado. Cleto apontou que geralmente um portal público 
como a Junta Comercial está debaixo de uma autoridade certificadora do Brasil, portanto 
consegue pegar o documento que vai ficar armazenado durante determinado tempo. Essa 
quantidade de tempo, explicou ele, fica a cargo do órgão.  
 
Destacou a fala de Fabro Steibel, no qual pode acontecer um acidente (fogo, enchente) 
em sua casa e se perder um documento guardado. Portanto essa é a segurança dos 
arquivos hospedados na nuvem, com todo um sistema de proteção. Explicou para os 
presentes que para uma autoridade certificadora obter uma licença, tem de possuir uma 
sala cofre, com alto investimento e dispositivos de segurança, além de entregar ao 
governo a chave para realização de fiscalizações e auditorias, sendo até mesmo punidos 
com a perda da concessão. Cleto revelou que já viu a perda de chaves de autoridades 
certificadoras duas vezes.  
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Sobre a desmaterialização da Pessoa Jurídica no Brasil, a opinião de Nivaldo Cleto é de 
que isso já está acontecendo. Informou que é presidente de autoridade de registro e 
semana passada fez uma entrega de registro de ata totalmente certificado digitalmente, 
com integrantes oriundos de diversos estados. Assinaram eletronicamente e digitalmente 
e esta ata foi publicada automaticamente. Também explicou o caso do balancete, que 
assinará da mesma maneira e encaminhará para todos os associados. Terminando isso, 
ficará publicado no portal da sociedade. Falou também do caso de uma família centenária 
do bairro Ipiranga, em São Paulo, o qual ele convenceu a assinar o contrato de locação 
com certificado digital. Comentou que o vice governador do estado de São Paulo 
prometeu que em julho haverá abertura de empresa 100% digital, mas na avaliação de 
Nivaldo isso ainda não aconteceu e provavelmente demorará um certo tempo. 
 
Bernardo Faria (Acessocard, São Paulo, São Paulo): Mostrou preocupação sobre um 
ponto discutido que é a privacidade. Disse acreditar que a privacidade não existe mais. 
Testemunhou em um evento onde estava o Ivis Gandra, um grande advogado dos anos 
80, que falou: “não existe mais privacidade no Brasil”. Deu dois exemplos que julgou 
serem interessantes. O primeiro da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). 
Basta colocar no site o Cadastro de Pessoas Física (CPF) e o nome de uma pessoa que 
a busca resulta em toda a informação referente a todas as empresas deste determinado 
indivíduo, bem como endereço, capital da empresa e RG. Também deu o exemplo das 
listas de RG e CPF vendidos por ambulantes de São Paulo na Avenida Paulista, 
reiterando que com isso não há mais privacidade. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Ele indicou para Bernardo Faria que está na Lei. 
Quando a pessoa abre uma empresa as informações ficam públicas, qualquer um pode 
pesquisar e encontrar os dados. Pediu para que Marcos Souza respondesse as 
perguntas sobre licenciamento.  
 
Marcos Souza (Ministério da Cultura, Brasília, Distrito Federal): Falou que sobre 
licenciamento e a ideia de monetização pensou em modelos de negócios que, por 
exemplo, unem o Youtube, que adota a monetização via propaganda enquanto está se 
assistindo um vídeo do portal. Então se decide se assiste a propaganda até o final, e é 
cobrado do assinante, ou se pula, sem cobrança a quem está fazendo o marketing. 
Explicou que a monetização depende da boa vontade do usuário em assistir a 
propagando inteira. Do ponto de vista autoral, isso é estranho, pois efetivamente ainda 
assim, o vídeo foi visto e não há nenhuma remuneração, portanto, um ponto a se discutir 
na visão de Marcos Souza. 
 
Outro ponto abordado por Marcos foi o caso de digitalização de acervo para preservação 
da memória. Explicou que atualmente a lei não permite realizar isso, nem mesmo para o 
uso nobre, de preservação da memória sem estar prejudicando alguém. Portanto, quando 
se revisarem as regras do direito autoral no digital, as pessoas também terão direito a 
memória, direito a cultura, visto por ele como um direito fundamental da Constituição 
Federal Brasileira. 
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Felipe Sereno (Ministério da Ciência e Tecnologia, Brasília, Distrito Federal): Informou 
que os consensos principais foram a necessidade de desburocratização do acesso ao 
microcrédito e serviços bancários em comunidades mais carentes. Outro consenso 
apontado foi o de investimentos do governo sem gerar grandes impactos positivos e sem 
muito controle do resultado dos investimentos nessas políticas de fomento a pequenas 
empresas na área de tecnologia. O terceiro consenso apontado foi da necessidade de 
garantir o provisionamento de tecnologias nacionais, fomentando o aparecimento de 
novas tecnologias nacionais que garantam a segurança digital do país. O principal 
dissenso foi referente a questão do software livre, visto que  já está superada a discussão 
e que se deveria partir de outro ponto principal, de aprofundar o que o grupo identificou de 
modelos de fomento a pequenos negócios. 
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): Comentou sobre o último ponto, 
sobre modelo de incentivo a tecnologia nacional. Disse sempre achar complicado falar em 
tecnologia nacional, especialmente na área de economia da internet, não que seja contra 
o que se tenha de tecnologia no Brasil. O que gostaria de apontar é a questão de 
nacionalidade e a jurisdição, onde muitas vezes não se aplica. Defendeu que os modelos 
sejam mais abertos e que incluam novos formatos de modelos de negócio para o 
fomento. Questionou sobre a associação de abertura de dados e com qual tipo de 
negócio isso será gerado. Exemplificou a geração de participação, qual tipo de negócio 
seria gerado. Se for governo eletrônico, qual tipo de negócio seria gerado e por este 
motivo ele deveria ser incentivado. Destacou que as oportunidades de negócios crescem 
muito mais rápido que a capacidade da indústria de oferecer o determinado serviço. Para 
ele, não é simplesmente fazer download do "Word" e então se tem o editor de texto. É 
realmente uma questão de programação.  
 
Bernardo Faria (Acessocard, São Paulo, São Paulo): Falou sobre Microempreendedores 
de tecnologia, dizendo que atualmente o Brasil vive em um sistema financeiro muito 
fechado. Testemunhou que no exterior há várias plataformas P2P (peer to peer  - Par a 
par), empréstimo do formato de microcrédito. Apontou que nos Estados Unidos da 
América a porcentagem de mercado é 10%, contudo, no Brasil, não existe devido a 
problemas regulatórios e de legislação. Recomendou que se quebrem paradigmas do 
sistema financeiro para que se possa fazer inclusão social e financeira das brasileiras e 
dos brasileiros efetivamente. Explicou que são três grandes bancos que dominam o 
mercado bancário e apesar deles não terem interesse na baixa renda, também não 
deixam que ninguém acesse este mercado por vias alternativas ao modelo tradicional. 
 
Previu que daqui para frente haverá uma revolução no sistema de meios de pagamentos, 
mas a dificuldade existe e gostaria que fosse quebrado o oligopólio, deixando ele mais 
aberto. No exterior, apontou Bernardo, existe o Kiva e várias empresas de meios de 
pagamento, pois é um mercado mais aberto. De qualquer maneira há iniciativas no Brasil 
de crowdfunding como o Catarse e o Benfeitoria, iniciando a quebra do oligopólio do 
sistema financeiro. 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): Pegou o gancho de Bernardo e aproveitou 
para falar ao pessoal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Disse 
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concordar com Bernardo que a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) como 
instituição financiadora de políticas de desenvolvimento de software, também deve ser 
inovadora e deve ser aberta, pois sua cooperativa, a Colivre, não pode participar de 
nenhum edital de inovação por ser cooperativa. Para Vicente, a política do FINEP é 
conservadora e restritiva a inovação. Ele explicou que ela permite qualquer tipo de 
financiamento colaborativo, inovador, que concilie investimento público, mas está fechada 
para qualquer empreendimento diferenciado de empresas com fins lucrativos participar. 
Disse compreender que a FINEP é um órgão público e precisa avaliar os impactos da 
política pública através de indicadores de geração de renda 
 
Deu outro exemplo no qual um sócio de uma startup deseja pegar recurso da FINEP, mas 
não o faz, pois não poderá utilizar para fazer pagamentos pessoais, em formato de pro 
labore, pois ele é destinado exclusivamente a contratação de mão-de-obra e compra de 
equipamento. Partindo deste pressuposto, Vicente defendeu que seja revisto o modelo, 
podendo se inspirar no modelo sul coreano, dos Estados Unidos da América, da Califórnia 
e verificar a existência da pluralidade de investimentos e de que eles não podem serem 
restritivos. Se for considerado que determinado arranjo está inovando, disse acreditar que 
a FINEP tem que rever suas estruturas para possibilitar novas formas de financiamento.  
 
Apontou também que não queria trazer o velho debate de uso do software livre. Seu 
objetivo é de defender o software livre como melhor estratégia para desenvolvimento de 
software e arranjo de modelo de negócio. Isso porque o software livre permite uso de 
tecnologias internacionais montadas a partir de plataformas nacionais. Destacou que a 
maioria das startups utiliza tecnologia livre para montar o seu produto, pois já perceberam 
uma oportunidade de montar serviços e produtos mais competitivos. Deu o exemplo do 
Moodle, pois quando o Moodle é atualizado pela matriz, os softwares montados 
localmente não conseguem conversar pois a montagem do produto local não é adequada 
e satisfatória. Portanto, defendeu que é preciso participar da comunidade e interagir para 
adquirir expertise tecnológica.  
 
Seu objetivo era discutir software livre a partir do ponto de vista de modelos de negócios, 
para o empresariado perceber os benefícios que eles trazem, não sendo uma ameaça. 
exemplificou que a Colivre possui 90% dos clientes fora do estado da Bahia. Isso 
acontece, explicou Vicente, pois o software é livre e não é o setor comercial que procura o 
cliente, o cliente procura a Colivre, visto que ele consegue auditar e avaliar a tecnologia 
da Colivre antes mesmo de ser ofertado a ele. E a Internet nisso tudo virou uma 
plataforma para desenvolvimento. Finalizou destacando que quem apoia a economia não 
pode apoiar o desenvolvimento de softwares monopolistas, porque o software livre é uma 
forma, como modelo de negócio, de se gerar renda e desenvolvimento local. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Chamou a atenção de Vicente, pois os empresários 
usuários são a favor do software livre que podem usar no pequeno negócio, pagando 
muito menos. 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): Disse que com os usuários a discussão está 
superada. O que poderia ser melhor é a visão dos empresários, não vendo o software 
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livre como uma oportunidade de negócios, inclusive para se beneficiar disso 
economicamente, restringindo o debate ao software livre que é gratuito. Lamenta essa 
visão, pois não há nenhuma restrição em relação a comercialização a qualquer licença de 
software livre, e ainda disse mais, que qualquer licença de software livre que impeça a 
comercialização, não é livre, segundo a Free Software Foundation, mas quis ressaltar que 
software livre é oportunidade de negócio e, consequentemente, de desenvolvimento local. 
 
Eduardo Ferreira dos Santos (Universidade de Brasília - UNB, Brasília, Distrito Federal): 
Sempre trabalhou com software livre, mas queria discutir sobre monopólios e oligopólios 
como a Red Hat. Eduardo contou a história de que quando se vende bastante Red Hat, a 
empresa toma o negócio de você. Então ele pediu para que fosse discutido os modelos 
de software livre baseados em empresas citadas como Moodle, Wordpress, consideradas 
estrangeiras e monopolistas por Eduardo. Para o participante, essas empresas não 
fomentam o desenvolvimento local, pois se é um grande usuário do Moodle isso está 
sendo muito bom pra eles, para a Automatic, para outras empresas. 
 
O participante comentou sobre fazer uma discussão mais aprofundada, que é quando a 
gente se torna apenas usuário avançado implementador de software livre. Perguntou a 
mesa até que ponto empresas que trabalham com software livre pertencente a uma 
empresa estrangeira estão resguardadas de todas as liberdades ao utilizá-lo, 
principalmente levando em consideração a infraestrutura de nuvem, pois hoje em dia os 
dados estão fora, não há acesso ao que está acontecendo lá, apesar do software ser 
livre, das coisas serem abertas.  
 
Destacou também que no Brasil se sabe resolver tão bem como cobrar, pois quem tem 
conta em vídeo game sabe, se o modelo de negócio não é atrativo pra empresa ela não 
vem para o país, mas isso não quer dizer que os usuários não vão atrás da empresa, 
portanto, concluiu Eduardo, que as tecnologias são abertas, mas os modelos de fomento 
e os modelos de desenvolvimento e, principalmente, os marcos regulatórios tem que ser 
nacionais. Questionou a transparência do dinheiro investido pelo Estado, se está 
formando programadores, fomentando empresas americanas que vão vender mais 
produtos para outras empresas ou se está promovendo o desenvolvimento local, como é 
o caso da Colivre.  
 
Eduardo perguntou a Marcos, quais seriam os modelos de provisionamento. Disse 
saber que em sua empresa se o governo não investir mais, a empresa quebra, não 
durando mais de um mês para fechar as portas. Exemplificou que o Youtube não dá lucro 
e está no ar e nos Estados Unidos da América, você consegue manter um negócio no ar 
10 anos sem dar lucro, no Brasil 2 anos, 1 ano sem dar lucro, tem de vender tudo para 
pagar as contas.  
 
John Forman (Federação Nacional das Empresas de Informática - FENAINFO, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro): Respondendo a Vicente Aguiar, pontuou que a FENAINFO 
não tem nada contra o software livre, entendendo que é um modelo de negócios também, 
contudo, ficam preocupados pois determinados posicionamentos podem ser prejudiciais 
ao setor. Exemplificou com algumas empresas de governo que defendem determinado 
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software livre, que não está publicado de forma livre, impedindo outras empresas de 
vender serviço de implantação em outros órgãos. Por isso, pediu uma discussão mais 
transparente, pois se quiser incentivar o software livre como uma alternativa, se 
considera-lo como um modelo de negócios, não é preciso antagonizar o software livre 
com o software proprietário.  incentivando o software livre como alternativa ao software 
privado. 
 
Pegando o gancho falado de inovação por Eduardo, John Forman tratou do mercado 
brasileiro de desenvolvedores de software, destacando que a maioria é pequena, que 
desenvolvem aplicativos de automação comercial, administrativa e que foi citado que a 
FINEP não aceita financiar cooperativa, pois também, o conceito de inovação no país não 
entende qualquer atividade de automação administrativa ou comercial como inovação. 
Pediu para que se fossem olhados estes instrumentos, visto que um dos grandes 
problemas do Brasil é a competitividade, que pode ser conquistada fazendo automação, 
usando e aplicando computação no ambiente comercial, administrativo e industrial. Para 
Forman, são debates interessantes que devem ser levados em consideração no futuro. 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): Respondeu a Eduardo que a Red Hat tem 
propriedade da marca, mas não tem propriedade sobre o GNU Linux. O que Vicente 
recomendou foi que se pegue o Fedora, que é 100% livre e é a base da Red Hat, para 
montar um Red Brasil. Aguiar disse que não se faz isso, pois não é visto como 
oportunidade. Um outro exemplo, está relacionado ao Wordpress, pois há empresas que 
geram receitas no Brasil com Wordpress, mas não repassam nenhum centavo para o 
eles, explicando o poder de descentralização do Software Livre. Questionou quem é que 
está ganhando mais dinheiro com Wordpress e respondeu que é a Automatic. Questionou 
quem está ganhando dinheiro com o Fedora respondendo que é a Red Hat. Recomendou 
que  fossem desenvolvidas empresas nacionais, que disputem esse mercado localmente 
e principalmente globalmente. 
 
Acredita que não se deve antagonizar essas empresas, mas que se pegue a tecnologia 
global e crie uma solução local, sem precisar fazer repasse em tese. O retorno para o 
Wordpress é a criação de novas funcionalidades, tradução para o português brasileiro, 
agregando valor aos produtos deles. Deu o exemplo de uma plataforma chamada 
Noosfero, que sua empresa fez baseada em software livre, passando a prestar serviço e 
com colaboração internacional. Destacou que a preocupação de Eduardo tem a ver com 
os tipos de incentivos que existam, para criação não apenas de produtores de conteúdo, 
mas de produtores de tecnologia, em especial aberta, para entrar no ecossistema de 
tecnologia, onde o diferencial competitivo não é mais a tecnologia, mas o serviço que 
você presta sobre ela, não havendo um monopólio sobre a marca Red Hat, mas sobre a 
tecnologia que a Red Hat utiliza.  
 
Respondendo a John Forman, ressaltou que a maioria dos teóricos sobre inovação não 
fala apenas da inovação de produtos, mas da inovação de processos e a questão da 
automação entra como uma questão fundamental. Lamentou que a legislação brasileira 
não inove sobre inovação, ou seja, não se atualiza e nem consegue envolver os novos 
cenários, nem com indicadores. Vicente explicou que a maioria das pesquisas do 
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Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) são de patentes. Considerou ser 
errado apenas ter o indicador patente como inovação e reclamou da falta de diversidade 
da legislação brasileira na área, pois o software não se faz com patente, sendo impossível 
registrar patente com software, então Vicente destacou que, na ótica do governo, quem 
desenvolve software não inova. 
 
Bernardo Faria (Acessocard, São Paulo, São Paulo): Respondeu a Eduardo que sua 
empresa é privada com capital 100% brasileiro. Questionou a ele se isso é fácil, 
apontando que não era e estão "queimando caixa" há cinco anos, como forma de 
investimento para o futuro. Destacou que há investidores-anjo para startups no Rio e em 
São Paulo, mas ainda é desafiador seu segmento de meios de pagamentos. Revelou que 
todos os dias alguma grande empresa ou banco tentam "matar" seu negócio e sua 
empresa. Desabafou dizendo que a vida de empreendedor no Brasil é uma aventura, 
contudo avaliou que o mercado está se transformando e apontou que há 10, 20 anos, os 
mesmos projetos com investidores-anjo seriam uma oportunidade interessante.  
 
Leandro Chemalle (Partido Pirata, São Paulo, São Paulo): Sugeriu ao CGI.br que se crie 
um novo Domínio de Primeiro Nível (DPN) chamado app.br, pois no gTLDs (Generic Top-
Level Domains - Domínios Genéricos de Topo) foi criado o .atp, pronto para ser registrado 
qualquer domínio. Outro pedido de Leandro ao CGI.br, foi o do domínio ead.br que 
poderia ser utilizado por empresas que prestam serviço de educação a distância, mas 
esse domínio é da Universidade Anhembi Morumbi, sem uso há dois ou três anos. 
Sugeriu que o CGI. br decretasse o terreno como público e desapropriasse, como o metrô 
faz. Por último, pediu para que houvesse um canal onde possam ser sugeridos novos 
DPNs, tendo em vista a dinâmica da economia digital, economia criativa, não ficando 
refém dos canais existentes atualmente. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Respondeu a Leandro Chemalle que foi anotado e 
verificará os mecanismos jurídicos para que sua proposta seja realizada. 
 
Marcos Urupá (Intervozes, Brasília, Distrito Federal): Descreveu um colega que dividia 
baia com ele na empresa, fez um aplicativo que bombou e já está morando fora do país, 
curtindo a grana que ganhou com o aplicativo. Questionou a mesa se isso pode 
representar inovação e o que isso pode facilitar dentro do processo de construção de 
difusão de uma economia e de renda. Disse que isso está associado a jovens que se 
apropriam de determinadas tecnologias e tem capacidade de analisar e construir 
determinadas aplicações colocando nas lojas virtuais da Google ou da Apple com o 
negócio começando ganhando 1 centavo de dólar por download. Disso, perguntou a mesa 
se pode ser considerado um processo que possui determinada relevância na economia da 
Internet hoje, dentro do conceito discutido por todos. 
 
Pediu também para que fosse comentado sobre empresas que são compradas por 
oligopólios no Brasil. Questionou a mesa qual a saída sobre a existente produção 
tecnológica sendo feita, mas que não se dá uma vazão necessária de consumo, de 
difusão, de apropriação que gere renda pra quem está produzindo. Para ele, a 
cooperativa, ou a empresa que está produzindo gostaria que o aplicativo fosse vendido, 
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fazendo sucesso com vários clientes, mas o que sobra é ser vendida para grandes 
empresas. 
 
Bernardo Faria (Acessocard, São Paulo, São Paulo): Sobre a questão do aplicativo, 
Bernardo disse acreditar que o mundo, e no Brasil principalmente, esteja sendo vivido 
uma revolução. Bernardo disse considerar o brasileiro muito social e comentou sobre o 
cartão Nubank, um cartão de crédito, produto já conhecido, mas que a empresa criou um 
aplicativo que é diferente do tradicional feito nas agências bancárias. Em 2017, 100% das 
pessoas terão smartphone e então poderá se quebrar um paradigma de possibilidade de 
inovação.  
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): Fez uma metáfora, onde projetou 
cenário hipotético de se houver investimento em 5 pessoas e duas criarem o Google, e 
outras duas o Facebook, o estado do Rio de Janeiro teria duas vezes o Produto Interno 
Bruto (PIB) da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Ele explicitou que esse é um 
modelo de financiamento que deu muito certo, pois se investiu em cinco pessoas e foram 
criados três trilhões com os projetos, parecido com um modelo de investimento em uma 
propriedade privada, através de impostos, de economia, seria revitalizado. 
 
E relembrou uma fala de um reitor que conheceu, em que ele não queria que todo mundo 
fosse médico, mas que tivesse um médico que atendesse a todo mundo. O ideal então 
seria ter empresas que atendessem o público, não simplesmente ter investimento em 
tecnologia. Tentou separar aplicativos com funcionalidade social, com o objetivo de 
transparência e aplicativos de entretenimento, como o Lulu. Defendeu o investimento 
público em algo que dê retorno ao público. 
 
Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): Disse ter gostado da ideia de Leandro, 
ressaltando que para um negócio pra Internet a estética do domínio tem importância. A 
estética das letras, da forma, um apelo simbólico, comunicativo. Isso pode dar retorno, 
segundo Vicente. Quanto maior a customização, do ponto de vista do negócio, mais 
interessante ficaria. Aguiar apontou não saber tecnicamente como isso ficaria para ser 
administrado enquanto CGI.br e qual o impacto técnico e político.  
 
Respondendo a Marcos Urupá, disse que o que se trás é um debate das agências de 
fomento a inovação, as quais na opinião de Vicente, a questão é saber até que ponto o 
Estado deve apoiar e qual é o momento em que ele se deve retirar, pois do contrário, 
muitas empresas que hoje são sucesso e saíram de incubadoras, dependeriam desse 
apoio. Comparou isso com filhos saindo de casa para viver sem a ajuda dos pais, sendo 
um desafio grande, mas que o Brasil deveria se inspirar e estudar a Coréia do Sul, o Tigre 
Asiático de 30 anos atrás. 
 
Vicente disse que a noção de produtos coreanos que ele tinha, eram vendedores de tênis 
falsificados com sotaque oriental, e atualmente existe a Samsung, LG, Kia e outros 
conglomerados industriais que surgiram com investimento público moderado. Vicente 
ainda destacou que o estado soube o momento de investir e soube o momento de fazer 
com que a empresa andasse com as próprias pernas. Para ele, esse é o desafio da 



  
 

 

p. 34  

política pública brasileira, pois para ele algo é certo: não conhece um mercado que foi 
desenvolvido sem qualquer tipo de apoio, menor ou maior, do Estado. Seja ele com apoio 
estratégico ou livre mercado, é necessário investimento público, partindo do conceito de 
que investimento privado é de alguma forma estimulado pelo investimento público.  
 
Finalizou com a questão dos hackers spaces, vendo o exemplo do Raul Hacker Club. 
Para Vicente, esses clubes são fundamentais para a economia criativa. Eles produzem  
protótipos e ideias, contudo, do ponto de vista econômico, a maioria das agências de 
fomento usam um conceito “schumpeteriano”, ou seja, para ser considerado inovação, a 
criação tem de ter retorno sobre o investimento. Ele explicou que somente quando isso 
acontece e que uma startup (empresa iniciante) vende seus produtos, é que se pode ser 
considerado uma inovação. Para Aguiar, aqui está o grande desafio dos aplicativos, pois 
há uma febre no momento. 
 
O painelista disse participar de alguns debates entre empreendedores jovens e acRedita 
que criar aplicativos está bem próximo de criar uma temakeria, algo que está na moda, 
mas afirmou que as pessoas não entendem a complexidade do investimento de 
montagem de um aplicativo para que ele dê certo. Destacou que as vezes é necessário 
ter 10 tentativas para se conseguir ter sucesso em um. Questionou a plateia de quantos 
não conseguem ter sucesso. Respondeu que existem e são a maioria e deveria se ter 
uma reflexão crítica, pois sem planejamento estratégico e modelos de negócios que 
realmente viabilize o investimento, não se terá sucesso. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Agradeceu a Vicente e passou a palavra para 
conselheiro do CGI.br Carlos Afonso, considerado por Nivaldo Cleto uma das maiores 
autoridades de Internet do Brasil e do mundo. 
 
Carlos Afonso (Conselheiro CGI.br): Chamou a atenção para os processos de 
segurança, de certificação e de criptografia na comunicação, visto que isso afeta tanto a 
economia da Internet como afeta, obviamente, a privacidade do usuário final e das 
empresas e organizações que estão utilizando a Rede pra fazer suas transações e 
serviços. Disse que uma das vulnerabilidades, surpreendente para alguns, é a 
criptografia, pois durante o tráfego entre um servidor e um usuário, o protocolo 
comumente utilizado é o SSL. Já houve casos de desvio de tráfego, feito por um iraniano, 
onde uma empresa holandesa, certificadora na área dos principais browsers 
(navegadores de Internet), teve penetração no sistema para emissão de certificados para 
um "man in the middle" (homem no meio) iraniano. Apontou que ninguém perceberia a 
certificação falsa, visto que era reconhecida pelo browser como uma certificação legítima 
da empresa.  
 
Explicou para todos que as empresas tradicionais de certificação possuem um processo 
moroso, manual, de emissão do certificado e custa caro. Exemplificou que para a maioria 
dos blogueiros não é barato certificar seu site, além de complicada a renovação, pois é 
um processo que se repete do zero. Questionou se alguém já fez algum certificado ICPF 
ou  comprou um certificado da Acerting Signal, pois ele começa do zero todo ano e há 
que renovar, considerando burro o modelo de certificações. 
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Declarou que há proposta de mudança desse sistema, mas não é de hoje que várias 
entidades sem fins lucrativos tentam fazer sistemas de certificação sem que seja preciso 
passar pelos processos mencionados e que também sejam seguros. Contudo, a maneira 
como foi feita, não sendo aceita pelos principais navegadores da Internet, que é 
fundamental, é o instrumento básico que se deve dialogar com um website. Disso há uma 
proposta de um projeto chamado "Let's Encrypt" (Vamos criptografar) da Eletronic Frontier 
Foundation (EFF), e que considerou ele muito interessante, apesar de estar receoso se 
conseguirão entregar o que estão prometendo, pois entre outras coisas o Federal Bureau 
of Investigation (Polícia Federal Norte-Americana - FBI) está pedindo o back doors (portas 
de trás) para todos os sistemas de certificação e isso criará vulnerabilidades espantosas, 
se a certificação prometida pela EFF for baseada nos Estados Unidos da América, sob o 
alcance do FBI, julgou Carlos Afonso. 
 
Contudo, a EFF e o Let's Encrypt fizeram parcerias com um conglomerado de entidades, 
incluindo a Mozilla, criadora do browser (navegador de Internet) Firefox e uma 
certificadora, reconhecida pelos principais browsers. Com isso, o objetivo é de 
automatizar o sistema de certificação, de uma maneira segura, sem grandes dificuldades 
para retirar o certificado de um blog ou para um serviço qualquer e de forma gratuita, sem 
custo, pois eles vão ser cobertos por um grupo, um consórcio de entidades, organizações 
e empresas que vão cobrir os custos operacionais.  
 
O prazo de entrega, declarado por Carlos Afonso, do projeto Let's encrypt da EFF é de 
setembro. O slogan deles é “vamos criptografar toda a web”, ou seja, ninguém mais vai 
ter desculpas, segundo a proposta, de não ter um certificado para fazer a conexão via 
SSL, reconhecida pelo seu navegador Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari. Poderão 
usar sem ter a preocupação de fazer todo o moroso processo, ao qual se julga não valer a 
pena, pois muitos acreditam que o blog não tem importância. Carlos Afonso relembrou 
que todo blog possui uma interface administrativa que requer senha e questionou se não 
se deseja proteger essa informação. O objetivo é proteger todas essas informações. 
 
Finalizou sua manifestação fazendo um alerta, não como funcionário da EFF , mas 
mostrando que já surgem alternativas que devem ser levadas a sério e em conta sobre 
certificação gratuita, inclusive com sinais de empresas comerciais oferecendo certificação 
gratuita para um nível limitado de utilização, provavelmente já sob o impacto do projeto da 
EFF. Recomendou que as pessoas sigam isso e vejam até aonde o projeto vai, inclusive 
apoiando a iniciativa, pois disse acreditar ser muito interessante. 
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): Comentou que no ITS conhecem 
bem o programa Let's Encrypt (Vamos criptografar) e a necessidade de fazer a 
criptografia. Inclusive revelou que há algo sendo planejado para isso, com um projeto 
junto do CGI.br sobre a porta 25 para se diminuir a quantidade de SPAM e que demorou 5 
anos para ser implementado. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Revelou uma coisa interessante sobre esse 
processo, que foi uma recomendação negociada com os principais provedores de banda 
larga em que nada foi imposto, não se pediu que a ANATEL fizesse uma norma, ou que 
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alguém fizesse uma norma, ou que se impusesse alguma coisa às empresas de 
telecomunicações, foi negociado encorajando as empresas de tomarem a iniciativa de 
tomar isso e lembrando sempre que o bloqueio da porta 25 não significa pro usuário 
nenhum bloqueio no serviço de e-mail. 
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): Destacou a fragilidade do projeto 
Let's Encript que é o alinhamento dentro das empresas e de outros entes, da mesma 
forma que aconteceu na porta 25, a galera de Tecnologia de Informação (TI) gostaria de 
ter, mas o presidente não entende, o jurídico acha ruim. Como solução propôs que talvez 
o órgão de defesa do consumidor brasileiro (PROCON) ou Seminário Nacional de 
Engenharia das Comunicações e Infra Estrutura/TI (SENACOM) ou Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) poderia alinhar isso, pois é apenas óbvio para o meio 
técnico. 
 
Carlos Afonso (Conselheiro CGI.br): Confessou a todos que gostaria que o NIC.br 
pudesse fazer uma certificação sem fins de lucro e gratuita, mas apontou que esses 
trâmites não podem andar muito rápido, pois são complexos, não sendo algo que seja 
emplacado do dia para a noite. Para ele, é necessário negociar com os principais 
provedores de aplicativos que iriam utilizar esses certificados e que iriam reconhecer o 
certificado. Também pediu para que o Brasil tivesse um bit.ly e o NIC.br poderia fazer 
isso, mesmo destacando ser complicado. 
 
Nivaldo Cleto (Conselheiro CGI.br): Agradeceu a Carlos Afonso e disse que poderia 
ser debatido no CGI.br. Pediu aos painelistas que fizessem suas considerações finais. 
 
Marcos Souza (Ministério da Cultura, Brasília, Distrito Federal): Fez sua consideração 
final reiterando o convite para todos participarem do debate que o Ministério da Cultura 
iria fazer em torno da revisão da Lei de Direito Autoral no tocante ao digital. Confirmou 
que haveria consulta pública, eventos, reuniões e seria importante a participação de 
todos.  
 
Bernardo Faria (Acessocard, São Paulo, São Paulo): Como consideração final, pediu 
para que o Brasil faça a inclusão financeira, pois é uma inclusão social e que sem dúvida 
dependerá da inclusão digital das brasileiras e brasileiros. Achou pertinente o título do 
Fórum da Internet no Brasil "Empoderando o Desenvolvimento Sustentável", pois é 
preciso empoderar para fazer a inclusão social e a inclusão digital fará a inclusão 
financeira da população. 
 
Fabro Steibel (ITS, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro): Pensou ter falado tudo e ressaltou a 
importância da consulta dos direitos autorais digitais que vai ser lançada, pois disse 
acreditar que seja um tema não discutido na trilha, mas que apareceu na fala de Carlos 
Afonso e com os diferentes stakeholders nessa negociação de princípios geralmente se 
pensa em soluções no produto final, sem mencionar como foi discutido e como se 
conectam aos stakeholders, como é o modelo do CGI.br, com participação social. 
Declarou ser importante as pessoas expandirem este formato. 
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Vicente Aguiar (Colivre, Salvador, Bahia): Agradeceu e parabenizou pela oportunidade 
pois disse ter sido incrível dialogar com um público de diversas naturezas e pessoas de 
diversos setores, com representantes da mesa, os conselheiros do CGI.br e pediu que as 
pessoas insistam, persistam e mantenham o Fórum da Internet que é um canal de diálogo 
fundamental. 
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5. DEBATES DOS GRUPOS DE APROFUNDAMENTO 
 
Grupo A 
 
Integrantes do Grupo  

• Felipe Lemos Sereno 
• Felipe Fernandes de Sousa 
• Sócrates Santana 
• Joilson Argolo 
• Bruno Campello 
• Eduardo Santos 
• Cristiane Jaqueline 
• Marcos Urupá 

 
Assuntos onde houve consenso 
 

• Reavaliar modelo de investimento público em inovação e empreendedorismo; 
necessidade de desburocratização do acesso ao microcrédito e serviços bancários; 
parceria público-privada; infraestrutura que respeite a inovação e a diversidade. 

 
Assuntos onde NÃO houve consenso  
 

• A discussão sobre o software livre foi superada. 
 
Assuntos a serem aprofundados  
 

• Modelo de uso do software livre no Brasil. 
 
Participante que submeteu o relatório  

• Não informado. 
 
Grupo B 
 
Integrantes do Grupo  

• John Lemos Forman 
• Artur Araújo 
• Márcio Reis 
• Kimberly Anastácio 
• André Gusmão 
• Aurélio A. Heckert 
• Aroldo A. Santana 
• Cecília Mascarenhas 
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Assuntos onde houve consenso 
 

• Licenciamento é viabilizante de modelos de negócios, enquanto é complexo e varia 
de país para país, mesmo assinando os tratados internacionais.  

• Ninguém lê termos de uso. 
• A Globo tentou concorrer com Youtube no G1, mas não parece ter dado certo. O 

notice-and-takedown seria o porto seguro, mas não impede a lógica corrente. 
• Inclusão digital sem capacitação. É preciso discutir o ensino. (exemplo: empresas 

publicitárias não sabem sobre direito de uso de imagens). 
 

Assuntos onde NÃO houve consenso  
 

• Educação gera inovação e novas possibilidades. O conhecimento pode combater o 
monopólio. 

• Educação é importante para o florescimento da economia da Internet. 
• Acomodação aos serviços consagrados fortalecem os monopólios.  
• Não existe aula sobre computação nas escolas. O aprendizado da programação 

como capacitação não só profissional, mas também cidadã. Programe ou seja 
programado.  

• "Nuvem é um nome legal para o computador dos outros." 
 
Assuntos a serem aprofundados  
 

• Modelo de uso do software livre no Brasil. 
 

Participante que submeteu o relatório 
• Não informado. 
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6. ANEXOS 
 
6.1. Lista de Participantes 
 
Nome Instituição Cidade Estado 

Adneia Rocha UFBA Salvador BA 

Adona M.   Salvador BA 

Alexandre Carvalho Engenharia I. Salvador BA 

Ana Carolina F. MCTI Brasília DF 

Ana Costa Santana Equinix Recife PE 

André Gusmão Fecomércio Aracaju SE 

Aroldo S. Filho   Salvador BA 

Artur Araújo Produtora Colaborativa Belém PA 

Aurélio A. Heckert COLIVRE Salvador BA 

Caio Cézar M. F. UFBA Salvador BA 

Carlos A. Afonso CGI.br Rio De Janeiro RJ 

Cecília M. Ibametro Salvador BA 

Cristiane J. F. IPSEMC Cabedelo PB 

Eduardo F. Santos UNB Brasília DF 

Everton Martins Resultados Digitais Florianópolis SC 

Fabiano B. CNI Brasília DF 

Felipe Cardoso Gov Salvador BA 

Felipe F. de Souza Várzea Cultural Manaus AM 

Felipe Lemos S. MCTI Brasília DF 

Flávio R. Wagner CGI.br/ UFRGS Porto Alegre RS 

Haitam L. Naser MC Brasília DF 

Harrison Santos Poggio UCSAL Salvador BA 

Isaque Dias Clicou Partiu Salvador BA 

John Forman Fenainfo Rio De Janeiro RJ 

Joilson Argolo UNEB Brasília DF 
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José Murilo MINC Brasília DF 

Josenildo Reis UFBA Salvador BA 

Kimberly de A. Anastácio UNB Brasília DF 

Liz Beatriz Unisinos/UFSC Porto 
Alegre/Florianópolis 

RS/SC 

Marcelo Nunes   Caetité BA 

Márcio Reis Amazônia Hacker Belém PA 

Marcos Urupá Intervozes Brasília DF 

Marly Santos UCSAL Salvador BA 

Ricardo Fritsch Asl. Org Porto Alegre RS 

Ricardo Matheus CGI.br São Paulo SP 

Tássio Noronha Clicou Partiu Salvador BA 

Temistocles Calero Ruy Barbosa Salvador BA 

Victoria A. Lago Silva PUCJr/ estudante Salvador BA 

Yamazi Sousa C. Filho Ruy Barbosa Salvador BA 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Trilha 3 – Cibersegurança e Confiança do V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF 
Brasileiro 2015 foi realizada no dia 15 de julho de 2015 no Fiesta Convention Center em 
Salvador (BA). 
 
Foi coordenada pelo Conselheiro do CGI.br, Lisandro Granville e teve como painelista 
representando a Academia, Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Escola 
Politécnica da USP), o Setor Empresarial pelo Marco Carnut (Tempest Security 
Intelligence), o Setor Governo representado pelo Coronel Ricardo Camelo (CDCiber – 
Centro de Defesa Cibernética – Exército Brasileiro) e o Terceiro Setor pelo Silvio Rhatto 
(Coletivo Saravá). 
 
A abertura dos trabalhos iniciou com um discurso do coordenador da trilha, que explicou 
os procedimentos adotados, no qual, cada painelista convidado disponha de vinte minutos 
para suas exposições iniciais. Após as apresentações, a plenária foi aberta aos 
participantes, que dispunham de três a cinco minutos para fazerem suas considerações. 
 
Assim, o presente relatório divide-se em parte: 
 

1. Temas discutidos; 
2. Exposição dos Painelistas; 
3. Intervenções e debates dos(as) participantes; 
4. Exposição dos Participantes nos Grupos de Aprofundamento; 
5. Anexos 
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2. TEMAS DISCUTIDOS 
 
2.1. Tema 1: Relação Confiança e Cultura 
 

• Fatores culturais na relação de confiança da(o) brasileira(o) e seus reflexos nas 
questões de cibersegurança. 

 
2.1.1. Consensos 
 

• As culturais influencias nas questões de cibersegurança; 
• Dificuldade em definir confiança e segurança. 

 
2.1.2 Dissensos 
 

• Segurança para realizar compartilhamento das informações, com base na 
confiança. 

 
2.1.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Não foi explicitado. 
 
 
2.2. Tema 2: Soberania Computacional 
  

• Soberania do Brasil em relação ao domínio de tecnologia; 
• Soberania individual no uso da tecnologia. 

 
2.2.1. Consensos 
 

• Não foram explicitados. 
 
2.2.2 Dissensos 
 

• Há discordância sobre o Brasil ter soberania computacional e produzir tecnologia. 
 
2.2.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Não foi explicitado. 
 
 
2.3. Tema 3: Software Livre 
 

• Confiabilidade do software livre na cibersegurança. 
 
2.3.1. Consensos 
  

• O uso de software livre: 
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◦ É fundamental para fortalecer a segurança computacional. 
◦ Não é isento de vulnerabilidades. 
◦ Tem muito a ser desenvolvido na área de cibersegurança; 

• O uso de software proprietário é um problema de segurança e soberania 
computacional. 

 
2.3.2 Dissensos 
 

• Não foram explicitados. 
 
2.3.3 Pontos a Aprofundar 
  

• Necessidade de domínio de tecnologia de software livre; 
• O estudo de cibersegurança e software livre nas universidades; 
• Necessidade de criação de equipes de desenvolvimento de software livre com foco 

na sustentabilidade e auditoria em áreas críticas. 
 
 
2.4. Tema 4: Registro de Metadados e Logs 
 

• Artigos 13 e 15 do Marco Civil da Internet, sobre registro de logs de acesso; 
• Tempo de guarda e acesso aos metadados. 

 
2.4.1. Consensos 
 

• Os provedores não tem conhecimento e/ou formação para garantir a segurança 
dos dados coletados; 

• Análise de tráfego é uma técnica barata e eficiente com capacidade de extrair 
bastante informação; 

• A pessoa que está disposta a cometer um crime usará criptografia e anonimização 
para se proteger e, quem é leigo (a), não estará protegido (a). 

 
2.4.2 Dissensos 
 

• Necessidade dos logs para investigação: 
◦ Positivo: as autoridades investigativas precisam dos logs para rastrear pessoas 

que cometem crimes; 
◦ Negativo: os logs podem ser forjados, assim, podem não servir como evidência 

de um crime; 
◦ Negativo: precisamos pensar em outras formas de investigar e combater os 

crimes. 
 
2.4.3 Pontos a Aprofundar 
  

• Os artigos 13 e 15 do Marco Civil da Internet infringem a presunção de inocência? 
• Preocupação em relação à segurança dos dados pessoais; 
• Consequências da guarda dos logs; 
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• Possível uso dessas informações como ameaça e controle da sociedade; 
• Lobby das empresas para garantir seus lucros com base nos dados pessoais; 
• Necessidade de levar em consideração a opinião dos diversos setores da 

sociedade; 
• Uso de criptografia como proteção aos logs. 

 
 
2.5. Tema 5: Nuvens Computacionais  
  

• A utilização de nuvens computacionais. 
 
2.5.1 Consensos 
 

• A nuvem só é confiável se ela for sua; 
• Uso de nuvem pode ser vantajoso ou perigoso depende de como e para que ela 

está sendo utilizada; 
• Bitcoin, quando bem implementado, é uma nuvem confiável, pois possui 

criptografia de ponta a ponta, sendo tecnologia inovadora. 
 
2.5.2 Dissensos 
 

• Alternativas de solução para o uso da nuvem: 
◦ Criar sua própria nuvem ou usar nuvem criptografada de ponta a ponta, versus 
◦ Dar maior foco para gestão de riscos do uso de nuvem contratada de terceiros. 

 
2.5.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Salientar diferenças entre computação e armazenamento de nuvem. 
 
 
2.6. Outros temas: 
 

• Realização de cruzamento de dados de crimes cibernéticos com os dados 
registrados pelo CGI.br para a verificação da importância de realizar logs de 
acesso; 

• Armazenamento de dados e conectividade das empresas de telecomunicação; 
• Deficiência gerencial das empresas de telecomunicações em relação à gestão de 

dados; 
• Marco Civil da Internet proíbe a terceirização da coleta e armazenamento de dados 

de acesso e exige que sejam guardados em ambiente seguro e protegido; 
• Não há, no Marco Civil da  Internet, provisão relativa à segurança dos dados 

pessoais; 
• Um ponto chave de cibersegurança passa pelos backbones e como eles saem do 

Brasil; 
• Cooperação entre Ministério da Defesa e Polícia Federal em assuntos relacionados 

a crimes cibernéticos; 
• O Brasil está preparado para uma possível ciberguerra. 
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3. EXPOSIÇÕES DOS PAINELISTAS 
 
A Trilha 3 – Cibersegurança e Confiança teve a apresentação de quatro painelistas que 
representavam quatro setores diferentes. 
 
O painelista do terceiro setor, Sílvio Rhatto, falou sobre a necessidade dos usuários e 
usuárias desenvolverem a capacidade de se proteger da soberania computacional, bem 
como que pensar em segurança é pensar risco. Em seguida, o Coronel Ricardo Camelo, 
representante do governo pontuou que a defesa cibernética nasce da segurança da 
informação e que confiança é um termo subjetivo.  
 
O representante do Setor Acadêmico Paulo Sérgio, tratou das curvas elípticas como um 
próximo passo da evolução da criptografia, provendo acesso seguro e tendência de 
substituição da criptografia RSA. Por fim, Marco Carnut, representante do setor 
empresarial, tratou do termo segurança como bastante amplo e que necessita de 
especificação para ser debatido, também colocou a importância dos usuários e das 
usuárias de reclamarem aos fabricantes para que assumam a responsabilidades pela 
falhas dos programas nos termos de uso.  
  
A) Exposição Paulo Sérgio - Setor Acadêmico 
  
O representante do Setor Acadêmico iniciou sua fala agradecendo ao convite realizado 
pelo CGI.br para participar do painel, disse que sua ideia é apresentar alguns detalhes 
que a Comunidade Acadêmica de Segurança, mais especificamente, de criptografia, em 
alguns aspectos criptográficos da segurança da informação, da segurança em redes, a 
fim de se ter um início de discussão para futuros debates. Seu foco foram as curvas 
elípticas; pois a criptografia baseada em curvas elípticas tem se mostrado bastante 
eficiente além de estar sendo adotada por grandes provedores de serviço em nuvem, que 
oferecem acesso seguro. 
 
Ao tratar de “seguro” deixou claro que não pretende entrar em nenhum detalhe da 
segurança específica de protocolos, como o Dynamic Light Scattering (DLS) ou do Secure 
Sockets Layer (SSL). Apontou que aqueles que o seguem no Twitter sabem que os slides 
que preparou na manhã da apresentação já não estão mais atualizados, pois já surgiu ao 
meio-dia a notícia de um novo ataque contra o algoritmo Rivest Cipher 4 (RC4); não 
precisa ser National Security Agency (NSA) para quebrar, mas aparentemente, um 
computador e 75 horas, o que dá aproximadamente três dias, tendo gravado uma 
comunicação cifrada com RC4, pode-se recuperar toda essa informação. Não é um 
ataque teórico, é um ataque bastante prático. 
 
Apesar disso, declarou que há muitos outros problemas que a Comunidade Acadêmica 
está bastante preocupada. Existe, especificamente, a tendência de substituição da 
criptografia baseada em RSA por algoritmos criptográficos baseados em curvas elípticas, 
em inglês,  Elliptic Curve Cryptography (ECC). Exemplificou o caso daqueles que tem 
uma conta no Gmail, pois podem verificar que o Google, já faz algum tempo, trocou a 
RSA; basta acessar a conta no Gmail, clicar no cadeado e observar os detalhes do 
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certificado que eles estão usando criptografia com curvas elípticas, conforme a norma 
1CX9.62. É possível verificar também que a curva elíptica que está no final – curva 
elíptica padronizada pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), dos 
Estados Unidos – é a curva P256. 
 
Pontuou que uma dúvida comum é o porquê de eles estarem usando, agora, a criptografia 
com curvas elípticas, em vez de usar o algoritmo de criptografia RSA, que é muito mais 
popular. Observando uma comparação simples no gráfico apresentado dos tamanhos de 
chaves que são precisos para atingir o mesmo nível de segurança, disse que é possível 
ver que os tamanhos de chaves do algoritmo Advanced Encryption Standard (AES) são 
equivalentes aos tamanhos (128, 192, 256 bits) de uma chave de algoritmo simétrico. 
Para obter o mesmo nível de segurança proporcionado pelo AES, é preciso uma curva 
elíptica com o dobro do tamanho, exatamente um fator dois. Para o 128 bits basta usar 
uma curva de 256 bits – e então surge aquela curva P256, que o Google está usando; a 
curva do NIST. 
 
Paulo Sergio disse acreditar que para alcançar o mesmo nível de segurança com o RSA, 
seria preciso usar uma chave de 3.072 bits e isso já está fora do padrão que se encontra 
em autoridades certificadoras. É muito mais comum estar recolhido na legislação, as 
curvas de 2.048 bits menos a raiz, que seria uma chave RSA 2.048, a autoridade 
certificadora, principalmente a raiz, tem uma chave maior, 4.096 bits, mas mesmo assim é 
uma curva, uma chave RSA de 4.096 bits não atinge, sequer, o nível de segurança do 
AES 192 – pra isso precisaria de uma chave muito maior, e os tempos de processamento 
vão se tornar impraticáveis quando se tem um volume de usuários do porte dessas 
empresas, desses provedores de serviço em nuvem. 
 
Colocou como questão para os participantes: quais curvas e quais algoritmos devem ser 
utilizados? Ao trocar o RSA por uma coisa nova; o quê que se pode usar? O Google, 
assim como muitas empresas e instituições, está usando as curvas do NIST. Essas 
curvas foram acolhidas, simultaneamente, há quinze anos numa série de normas 
internacionais. Disse que para terem sido padronizadas nestes 15 anos, significa que 
essas curvas foram projetadas com a tecnologia, com o conhecimento que existia no final 
dos anos 90 e, mais concretamente, essas curvas do NIST foram construídas por um 
funcionário dessa empresa. 
 
Pontuou então, que há um problema: de onde vieram estas curvas? Mostrou alguns 
números que tirou do padrão que especifica a curva P256, aquela que pode se ver no 
certificado do Google. Disse que nesta chave de números se consegue justificar tudo, 
exceto um número que aparece sem nenhuma explicação. E perguntou de onde vem este 
número? Respondeu que ninguém sabe. Ele apareceu por “mágica”. Segundo o NIST e a 
NSA é apenas um número gerado ao acaso, um número aleatório. Enquanto todo o resto 
pode ser calculado por funções matemáticas. 
 
Falou que ainda há mais problemas com isso, uma vez que a NSA conhece muito bem do 
assunto de criptografia; é necessário reconhecer que eles têm um know-how incrível; um 
know-how público bastante grande hoje em dia. Colocou-se que se por um acaso eles 
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conhecerem alguma vulnerabilidade em uma família de curvas elípticas, que só se 
manifesta em uma curva a cada um trilhão de curvas, eles podem perfeitamente usar este 
conhecimento que só eles tem, e ficar gerando curvas – eles também tem capacidade de 
processamento para fazer isso – vulneráveis que só eles conhecem, mais ninguém, e que 
podem ser acolhidas no padrão. Isso não foi demonstrado, mas isso já foi apontado em 
1999; hoje em dia, há razões mais do que suficientes para cogitar esse tipo de postura. 
Disse que para garantir que uma curva é segura, são necessários critérios melhores e a 
Comunidade Acadêmica vêm debatendo isso com mais intensidade há dois anos, 
aproximadamente, por causa da revelação do Edward Snowden. 
 
Citou outro exemplo bastante popular, o Bitcoin, que também utiliza curvas elípticas. Eles 
usam uma curva que tem esse formato. Para se ter um feeling do que é uma curva 
elíptica, o representante da academia opera com uma estrutura algébrica mais 
complicada, tendo uma sopa de letras. A curva do Bitcoin é perigosíssima caso não seja 
bem implementada. Se for cometido um pequeno erro, é possível quebrar a segurança do 
Bitcoin em 62 segundos, utilizando qualquer notebook convencional, pois o próprio 
painelista declarou ter feito o teste. 
 
Paulo comentou que isso foi trazido a atenção em 2013, via Twitter, apontando um trecho 
da implementação do Bitcoin que tinha um comentário que dizia que um determinado 
teste só estava lá para garantir a norma, mas que ele não fazia ideia do porquê. O 
problema nesse caso é que o próximo desenvolvedor vai ler este comentário – aliás, este 
é o único comentário em 500 linhas de código – e vai falar: “Ah, isso daqui é uma coisa 
puramente teórica. Por que vou fazer isso?”, e vai colocar este código apenas na versão 
de depuração, e não na versão em produção. No momento em que fizer isso, é possível 
fazer um programa que roda no próprio celular e quebra a segurança do Bitcoin. Acha que 
essa curva é péssima, e que não houve um planejamento no tipo de curva que foi 
adotado. Ele teve a impressão que foi escolhida essa curva para evitar aquela do NIST, 
mas não foi uma boa escolha. Será que é plausível este tipo de problema? Sim. 
Problemas de implementação, ele crê que são a maioria desses ataques que ganham 
logotipo, ficando popular: começaram com o Heartbleed. Erros de código e código mal 
feito são causas muito comuns de vulnerabilidades. 
 
Na questão de algoritmos e padrões, disse que a NSA também sabotou um gerador de 
números aleatórios, baseados em curvas elípticas. Através de documentos vazados pelo 
Snowden, foi possível saber que a NSA pagou U$ 10 milhões para uma empresa de 
grande porte adotar este gerador como padrão. Melhores explicações estão a disposição 
em um documento em pdf. 
 
Apontou que o esse tipo de vulnerabilidade é conhecida como backdoor, uma porta dos 
fundos. Tendo como padrão nessa norma, o Special Publication 900-90ª, explicou que 
durante sete anos, o algoritmo do NIST foi removido no ano passado por causa da 
revelação do Snowden. O painelista colocou que curvas e algoritmos são problemáticos. 
A questão é: o que se vai fazer? Se procurar na Internet o “Cryptoform Research Groups”, 
é possível ver que fazem meses, mais exatos 08 meses, que está tendo uma discussão 
com uma intensidade extraordinária: disse que tem gente xingando a família do outro; de   
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tão acaloradas que estão as discussões, do que fazer, quais são as curvas que se tem à 
disposição, em que pé que está o conhecimento, como é que se sabe que isso daqui é 
seguro ou eficiente, vai conseguir atender a demanda ou não. 
  
Colocou que o Internet Engineering Task Force (IETF) está seguindo esse caminho 
também, tendo uma interação grande entre esses dois grupos. Pontuou que 
evidentemente, serão enfrentados obstáculos muito sérios se comprovar que as curvas do 
NIST tem mesmo este problema – mesmo que não tenha, a IETF já comunicou que não 
há como usar aquelas curvas. O próprio NIST já está dando sinais de que vão trocar. Vai 
ter problema de migração, como bugs, mas vai ter grandes  vantagens também. 
 
Finalizou citando que os trabalhos acadêmicos publicados estão mostrando que a atual 
tecnologia é de primeira linha e que se consegue obter desempenho em nível de 
segurança muito maior do que se conseguia na época em que as curvas do NIST foram 
projetadas, mesmo sem levar em conta o backdoor ou não. 
 
O coordenador da mesa, o Conselheiro Lisandro Granville, passou a palavra ao 
representante do Terceiro Setor. 
 
 
B) Exposição Sílvio Rhatto - Terceiro Setor 
 
O representante do Terceiro Setor iniciou sua fala agradecendo ao convite do CGI.br para 
participar do Fórum e propôs tentar conceituar o tema da trilha, cibersegurança e 
confiança, numa perspectiva não só da sociedade civil, não só de ativistas, mas uma 
perspectiva mais ampla, porque acredita que existe, por um lado, uma impressão de que 
é possível obter segurança e privacidade total; por outro lado, nos últimos dois anos, pelo 
menos a cada dia as pessoas tem sido minadas por essa ideia. Parece-lhe que 
efetivamente a cibersegurança e confiança são utopias, citou que por outro lado, 
concordar com o representante da academia que o que se faz basicamente hoje em dia é 
enganação. A National Security Agency (NSA) não consegue trapacear matemática, mas 
consegue trapacear os usuários e as usuárias. Portanto, para se pensar em confiança é 
necessário pensar em risco, bem como é necessário analisar também na capacidade 
crítica de pensar o que se está fazendo, usando e adotando. 
 
Disse que em relação ao nível de implementação criptográfica, apontou ser necessário 
pensar em como essa enganação pode estar presente em todos os níveis da 
comunicação mediada por sistemas digitais, não só no link, mas no que hoje se chama de 
nuvem e até nos próprios dispositivos. E a essa capacidade de perceber se está sendo 
enganado ou não, e evitar essa enganação, denominou de soberania computacional; não 
é apenas uma soberania nacional e também não é aquele conceito de soberano de existir 
um rei único soberano que governa, mas uma soberania, uma capacidade de cada 
organização, de cada pessoa, de cada grupo, de ter um pouco de controle, de ter uma 
capacidade de atestar, de verificar se a sua infraestrutura está comprometida ou não, o 
quanto se está sendo enganado, o quanto está sendo hackeado. 
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Colocou que usuários e usuárias estão sendo encaminhados para um mundo em que, 
apesar de tecnologias como o IPv6 estarem disponíveis, ainda experimentalmente, mas 
no futuro, já mais difundida, os computadores estão se transformando cada vez mais em 
terminais de acesso para uma nuvem em que usuários e usuárias não controlam. Não 
controlam quase nenhuma etapa de processo de fabricação, nem de uso e de alteração 
desses dispositivos, portanto conclui que se encontra num momento muito perigoso 
porque pra enviar uma mensagem de uma pessoa para a outra, um grupo a outro, não 
está lidando só com uma pilha de criptografia, está se lidando com diversas camadas, 
múltiplos pontos de distribuição de mensagens; e imagine-se que em cada ponto desse 
tem no mínimo um indivíduo querendo enganar outra pessoa. E esses indivíduos não são 
necessariamente pessoas, os usuários e usuárias caminham para um sistema automático 
de enganação.  
 
O representante do Terceiro Setor citou seu trabalho já de alguns anos, de treinamento de 
segurança, para grupos e pessoas, para ativistas políticos, em que se tenta fazer o 
possível pra minimizar, esse fator de enganação, porém só se consegue relativo e 
modesto sucesso em nível individual se os grupos e as pessoas têm uma vontade e 
tempo pra despender. 
 
Concluiu que deixar de usar celular e comprar um computador em que julga que seja 
menos infiltrado por backdoors, só usar software livre, trabalhar com criptografia de ponto 
a ponto, com verificação de ambos os pontos etc., é muito interessante para mitigar o 
problema. Só que isso começa a operar uma série de restrições e são restrições que são 
muito complicadas quando se quer ganhar em escala, ou seja, quando realmente se quer 
democratizar e fazer com que todas as pessoas, todos os grupos, todas as instituições 
tenham um acesso à soberania digital, e não apenas de inclusão digital, de pessoas 
incluídas, porque essa é a agenda do Facebook; sabe-se que a agenda do Facebook é 
baseada na enganação, por exemplo, assim como a agenda do Google e de grandes 
empresas da área. O painelista apontou a importância de uma inclusão com soberania, 
com certa autonomia, com uma garantia de que o usuário e a usuária não vão ser 
enganados. 
 
O coordenador da mesa, o Conselheiro Lisandro, passou a palavra ao 
representante do Setor Empresarial. 
 
 
C) Exposição Marco Carnut - Setor Empresarial 
 
O representante do Setor Empresarial iniciou sua fala agradecendo ao CGI.br pelo convite 
e se apresentou como diretor técnico da Tempest Security Intelligence, uma empresa que 
foi criada em Recife há 15 anos atrás e está atuando no mercado de segurança de 
sistemas de informação, com uma atuação bem ampla, fazendo diversas coisas. Achou 
importante mencionar a área em que atua porque quem trabalha na área de segurança 
faz uma série de coisas, como teste de penetração – que é simular uma invasão e tentar 
invadir o sistema dos outros – em que se tem uma oportunidade única, que pouca gente 
tem, que é que a de lidar diariamente com as vulnerabilidades dos sistemas. 
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O painelista colocou que costuma ver todos os dias o lado negro da informática; aquele 
lado que as pessoas não gostam de admitir que existe. Apontou que essas coisas 
existem, pois ele tem visto e pode dizer. Colocou que na área de segurança existem – o 
painelista quis pegar essa ideia do representante do terceiro setor – muitas abordagens 
na área de segurança; muitas maneiras de abordar o problema. Disse que segurança, 
inclusive, é uma palavra difícil, porque é uma palavra que significa muita coisa diferente, 
para pessoas diferentes, em momentos diferentes. É difícil até às vezes estar falando de 
segurança no aspecto, por exemplo, do qual o professor Paulo, representante da 
Academia, falou: o de segurança criptográfica; tem muitas grandes empresas que não 
dão importância para segurança criptográfica. Elas estão interessadas em segurança 
contra indisponibilidade, portanto ela não quer que o sistema caia, porque eles preferem 
ser invadidos e depois se desculparem, do que os usuários e as usuárias não consigam 
acessar o banco de Internet ou não consigam passar o seu cartão de crédito. 
 
Pontuou que existem dimensões completamente diferentes de segurança. Segurança 
significa coisas diferentes para pessoas diferentes; algumas pessoas estão preocupadas 
com privacidade e sigilo, autenticidade – como é o caso das preocupações criptográficas. 
Já a maior parte das empresas tem uma preocupação muito baixa com essas coisas. A 
preocupação deles já é disponibilidade. Exemplificou que se caso alguém chegar a um 
fabricante de no-break e bateria, eles vão dizer que trabalham na área de segurança: 
segurança para que não caia energia elétrica, que por sua vez, é importante para a 
disponibilidade dos computadores – o insumo principal deles é energia elétrica. Então, 
segurança é um assunto meio difícil de discutir. 
 
O painelista defendeu que a primeira coisa que se tem que fazer, na área de qualquer tipo 
de segurança, é tentar responder a seguinte pergunta: seguro contra o quê, exatamente? 
Tentar ser específico, o mais específico que puder, quanto quais são as  preocupações 
com segurança. O que se gostaria que não acontecesse? O que gostaria de se garantir 
que acontecesse. Acha que ás vezes não dá para fazer garantias absolutas, quase nunca 
dá, então se tenta fazer garantias mais ou menos probabilísticas. 
 
Citou que o representante da Academia, pode dizer que quase tudo em criptografia é 
probabilístico, pouca coisa há de ser genuinamente certo, em que pese o poder da 
matemática e dos teoremas. Sugeriu para os debates que o participantes pudessem 
definir o que querem dizer por segurança, o que é a segurança, o que gostariam que não 
acontecesse, bem como o que acontece na Internet e que os perturba. 
 
A partir desse viés introdutório, o painelista fez uma analogia: se alguém vai num 
restaurante e o garçom o trata mal e a comida estava ruim, essa pessoa não volta lá, 
essa pessoa acaba reclamando e às vezes denuncia para a Vigilância Sanitária, mas a 
principal coisa que se pode fazer é não voltar mais no restaurante. Passa uma mensagem 
muito clara e funciona! Os restaurantes que não fazem comida boa e não tratam bem, 
eventualmente perdem clientes e vem a falir. Se comprar um carro e esse carro tem um 
defeito de fabricação no projeto, a montadora arca com o reparo, com a troca, entretanto, 
contratou-se o desenvolvimento de um sistema web, ou se comprou um sistema 
operacional proprietário de alguns grandes players fabricantes que tem no Brasil, mas se 
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tem um sistema operacional com uma vulnerabilidade violenta e essa vulnerabilidade 
violenta que nada mais é do que uma falha de projeto, como uma falha de projeto de um 
carro ou de qualquer outra coisa, essa vulnerabilidade violenta permite, por exemplo, que 
um malware, que um vírus, um worm, se aproveite dessa vulnerabilidade para tomar 
controle remoto do computador da usuária e do usuário. 
 
Pontuou sobre essa história do pessoal da informática falar termos complicados, malware, 
vírus, worm etc., na verdade, o worm, o malware e o vírus, nada mais são do que uma 
sabotagem remota. É uma tecnologia um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo: 
sabotagem, mas o malware nada mais é do que uma sabotagem remota e tecnicamente 
rebuscada, sofisticada, de uma forma que o usuário e a usuária não percebam. Tem um 
malware, por exemplo, chamado CryptoLocker, que também deve ser muito caro ao 
professor Paulo, ele também deve ter visto muitos casos sobre isso, porque ele usa a 
criptografia, que é uma tecnologia do bem, para o mal.  
 
Explicou que há uma invasão da máquina, criptografando todos os arquivos com um 
algoritmo de criptografia e então há um screenshot (foto da tela) dizendo que os arquivos 
pessoais foram cifrados, e assim estão inacessíveis naquele momento. Se houver o 
desejo de decifrar, para pagar o resgate, o chamado “ransomware”. Disse que Ramson 
em inglês quer dizer resgate, no sentido de resgatar o refém. Os dados ficam reféns do 
interpretador dessa coisa, isso é um crime. Contou a história que uma vez o 
Departamento de Polícia, salvo seu engano, de Baltimore, dos Estados Unidos, foi 
invadida pelo CryptoLockers, havia uma vulnerabilidade que permitiu que fosse invadido e 
o criptólogo invadiu todos os dados da polícia e a polícia parou. Chamaram os 
especialistas em TI que disseram: “olha, o backup está meio atrasado, e eu sugiro que 
vocês paguem”. E para o painelista aconteceu uma coisa extremamente humilhante de 
que a polícia foi forçada a pagar para os bandidos, que é uma antítese profunda do que a 
polícia deveria fazer: a essência do trabalho policial é não cooperar com os bandidos. 
 
Recapitulou que o sistema operacional tem uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade é 
explorada por terceiros. Nessa situação, o quê que o usuário ou a usuária fazem? Nada. 
Continuam usando aquele produto defeituoso. O fabricante se esconde em alguns 
artifícios legais, em contextos legais obscuros e alguns deles, muito sem fundamento, 
para dizer que não é problema dele, pois quando compram certos produtos dos 
proprietários, tem um contrato de adesão que inglês se chama “Term of Use and Rights 
Agreement”, em português, é entendido como “Contrato de Adesão”. Em algum ponto do 
contrato, ele tem dito: “olha, se usar este produto, usa por sua própria conta e risco”. O 
fabricante não aceita qualquer tipo de responsabilidade civil, penal, criminal ou de 
qualquer natureza pelo uso ou inabilidade de usar esse produto. Ou seja, quando vende o 
negócio e o fabricante do produto acha que não tem que dar garantia, que não é 
responsável pelos efeitos daquilo que usa, a posição dos usuários e usuárias é achar isso 
normal. E o mais importante: os usuários e as usuárias continuam usando esse negócio. 
Que mensagem está passando para o fabricante desse produto? Se fossem no 
restaurante e fosse servida comida ruim todo o dia e voltassem lá todo o dia, o que  acha 
que iriam comer no dia seguinte? A mesma comida ruim. 
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Portanto, acha que é isto que está sendo feito com os sistemas operacionais que é um 
dos âmagos do sistema – não é o único, mas é um dos âmagos dos sistemas que define 
como o computador vai funcionar. Há uma aceitação histórica e o painelista sugeriu: não 
aceitem, troquem de sistema operacional. O painelista admitiu que pode ser complicado e 
não muito simples trocar um sistema operacional, mas quando um fabricante diz: “cara, 
eu não estou curtindo essa brincadeira, essa estória de você me mandar o tempo todo 
instalar, nova versão e sei lá o quê; tá enchendo o meu saco e não está resolvendo o 
problema”. Insistiu para que não aceitem e troquem. 
 
Levantou que há de fato escolha e irão descobrir que numa perspectiva empresarial, se 
pedirem para a empresa elas tentam atender. Algumas empresas são muito grandes e 
não vão aceitar; é normal. Mas se uma quantidade suficientemente grande de pessoas 
reclamar e rejeitar produtos inseguros, produtos com vulnerabilidades, produtos com 
defeito – a vulnerabilidade é um defeito de fabricação, de concepção, às vezes, de 
projeto. Não aceitem outras interpretações; as pessoas têm colocado na cabeça que é 
normal e não é. Vulnerabilidade é incompetência do desenvolvedor. Ele acha que os 
usuários e usuárias não devem aceitar isso, trocando de produto; e de uma maneira geral, 
conversando com as empresas, que vão tentar  ajudar, vão tentar fazer melhor. 
 
Citou um exemplo simples que viu recentemente: quando se encomenda para uma fábrica 
de software um determinado software e tem uma lista gigante de especificações um dos 
itens do contrato diz: a empresa tem que garantir que esse software não é vulnerável, que 
é um sistema web, e que as vulnerabilidades tem que ser garantidas pela “Open Web 
Aplication Security Project”, que enumera e tentar dar soluções para as vulnerabilidades 
mais comuns de aplicações web. E o contrato diz também que: “se a sua aplicação tiver, 
se a gente descobrir, posteriormente, que a sua aplicação tem essas vulnerabilidades, 
você, desenvolvedor, vai arcar com os danos disso oriundos e com os custos de 
reparação, por sua conta; não vai ser meu não”. 
  
Apontou ser curioso é que isso é exatamente inédito: não se vê isso em licitações. Então 
recomendou que se peça aos fornecedores, explicitamente, de preferência em contrato, 
que eles ofereçam algum tipo de garantia sobre a segurança daquele software. Repetiu 
que isso parece mais fácil de falar nesse nível do que realmente de fazer, porque 
segurança é uma coisa complicada. Ser preciso com quanto ao que se quer de 
segurança, definir vulnerabilidade, definir quais vulnerabilidades o sistema tem que ser 
imune. 
 
Finalizou explicando o tema de sua palestra: “a Internet é vulnerável?”. Porque os 
usuários e as usuárias querem e tem aceitado isso, portanto pediu que não aceitem. 
Disse para que os usuários e usuárias rejeitem produtos vulneráveis, entendam o máximo 
que puderem a respeito delas, peçam para os fornecedores que entreguem sistemas com 
garantias explícitas, de oferecerem algum tipo de resistência às vulnerabilidades. A maior 
parte das vulnerabilidades que se encontram hoje foram descobertas nos anos 80, 90. 
Atualmente é século XXI, portanto é preciso mudar e evoluir.  
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O coordenador da mesa, o Conselheiro Lisandro, passou a palavra ao 
representante do Setor Governamental. 
 
 
D) Exposição Coronel Ricardo Camelo - Setor Governamental 
  
O representante do setor governamental, iniciou sua fala tentando fazer uma conexão 
com os demais painelistas, bem como dar uma perspectiva militar ao assunto segurança 
e confiança.  
 
Colocou que achou interessante a abordagem feita pelo representante da academia, no 
assunto de criptografia, pois desde o início de sua  carreira como engenheiro na área, foi 
graduado primeiro em engenharia eletrônica, trabalhou na parte de computação, 
manutenção de equipamentos, e depois, há mais ou menos uns vinte anos, foi para a 
área de segurança, e uma das cruzes dentro da área militar, era justamente a questão do 
uso da criptografia, porque sempre foi um elemento, um conhecimento negado; é uma 
arma, é uma arma desde as eras primordiais, tanto é que a nação mais poderosa do 
mundo mais ou menos na década de 80, dificultava, ou seja, proibia que algoritmos 
fossem comercializados com chaves mais extensas, ou os que saíam eram 
propositalmente mais pesados e só depois de muita pressão da parte econômica foi que 
isso começou a ser flexibilizado. 
 
O representante do governo levantou que uma das cruzes da área militar, da área de 
pesquisa, ainda mais em um país que ainda está se encontrando, como o Brasil, o 
gigante tentando acordar, era justamente produzir esse conhecimento em território 
nacional. E para ele, quando chegava, por mais modestos que fossem os resultados, e 
tinha uma aplicação já completa, madura, estrangeira, em que se pedia para adicionar 
algoritmos, ouviam-se pérolas como: não há problema, desde que mande o algoritmo 
para o laboratório, se fazem as modificações necessárias e entrega de volta sem 
problema, mas tem uma segunda opção em que pode pagar, por exemplo, uns U$15 
milhões por este aplicativo, que normalmente custaria algumas centenas de dólares e 
vende todo o código e tudo mais, e que acabava a conversa e a coisa não progredia. 
 
Colocou que outro ponto extremamente importante de ser tratado no assunto de  
segurança, especialmente hoje em dia onde praticamente tudo tem computação, é a 
questão da confiança. Chega em um determinado momento no uso do aplicativo que é 
necessário se benzer (se for católico), um namastê ou um outro sinal espiritual e seja o 
que Deus quiser, porque é confiança dali pra frente. Não sabe se tem um atalho 
matemático, se tem uma sequência de números estranhos que aparecem do nada, ou um   
backdoor que não deveria estar ali, ou é só daquele jeito que dá certo e tem que confiar, 
sem saber se aquilo tem uma chave que possa abrir as informações. 
 
Coronel Camelo foi diretamente nessa questão de confiança. Citou a fala do 
representante do Terceiro Setor, em relação a soberania computacional e declarando que  
foi uma fantástica ideia. E uma das coisas que esclareceu, no que diz respeito a essa 
parte de segurança e soluções de computação, é que o Brasil tem potencialidade – e 
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prova isso diariamente –, e que na área de computação, na área de engenharia de 
software, áreas relacionadas a TI, o Brasil conseguiu chegar junto com os maiores do 
mundo. Para ele, o que falta é a questão de prioridades, de uma boa gestão, de políticas 
que fomentem melhor isso e uma série de coisas que ficaria de discutindo tarde inteira, 
indo de A a Z e zerando várias vezes o alfabeto, principalmente no que diz respeito a 
capacidade desde colocar, usando uma linguagem militar, uma ordem unida, uma 
organização, um foco nessas soluções. 
 
Destacou que no meio tempo, os talentos brasileiros muitas vezes são canibalizados para 
outros países, outras nações mais adiantadas, mais organizadas, mais avançadas. Mas 
se pode chegar; é diferente de um combustível secreto que coloca artefatos em órbita na 
terra, blindagens invisíveis, mexer com energia nuclear, que é um conhecimento negado, 
e talvez quando para chegar lá, os pioneiros vão estar em outro estágio de evolução. Em 
computação, consegue se chegar junto.  
 
Citando a fala do representante do setor empresarial, o painelista abordou a questão dos 
brasileiros não reagirem. Este acredita que alguns passos modestos já foram dados, com 
alguns terrenos que foram conquistados a partir do ano passado; ao mesmo tempo, o 
Brasil tem até se destacado mundialmente como o líder, principalmente na parte de 
Governança na Internet, então isso tudo tem que ser muito bem refletido por todos, até 
porque quando se fala em segurança, e voltando para o tema principal, a 
responsabilidade é de todos. Ele explicou que existe uma característica cultural que, aos 
poucos, o brasileiro está superando, uma característica cultural que denomina “síndrome 
do Sassá Mutema”, em que sempre quer um salvador da pátria para ajeitar as coisas no 
lugar da população. 
 
Destacou que é necessário lembrar que os brasileiros conseguem se superar e ir longe na 
área de sistemas de informação, de segurança. E no projeto, no Ministério da Defesa, 
quando se lida com defesa cibernética – é mais um conceito para o IA –um negócio para 
o qual o Ministério da Defesa está voltado pra lidar, mas cujo fundamento naturalmente é 
bem em primeiro lugar, segurança cibernética. Mas ainda, o mais fundamental para a 
área do consenso, usando a palavra da presente trilha, é a segurança da informação. 
 
Tratou de uma política que se chama “Política Cibernética de Defesa”, um documento 
oficial do governo brasileiro, no nível do Ministério da Defesa, e que estabelece, com 
muita clareza, que o fundamento de toda a defesa cibernética nasce a partir da segurança 
da informação, que extrapola muito as partes meramente tecnológicas.. Disse acreditar 
que após se estabelecer como uma área de consenso, uma área já pacificada, aquela 
tríade que tem que ser garantida para proteger as informações – a integridade, a 
disponibilidade, a confidencialidade, e correndo por fora, a autenticidade, mirando na 
entidade que lida com a informação – é suficiente para que se comece a trabalhar nessa 
área. Pontuou que outro termo relacionado com a palavra da trilha, que é a confiança, vai 
muito para o terreno subjetivo.  
 
Disse, também, que o Brasil está vivendo, ainda com todas as dificuldades que se veem 
nos jornais todos os dias, uma oportunidade muito importante, que é de sediar os grandes 
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eventos: acha que isso está servindo de aprendizado em muitas áreas, em especial no 
Ministério da Defesa, que lida com esses grandes eventos e tem trabalhado na parte de 
segurança cibernética para agregar valor à proteção das redes. E um de seus 
aprendizados mais importantes é o que se chama de ação colaborativa. 
  
Citou o primeiro grande evento, o Rio +20, em que combinaram e reuniram uma série de 
trabalhos conjuntos, porém no momento do evento algumas coisas não ocorreram como o 
combinado, entretanto na Copa das Confederações funcionou de uma maneira melhor, 
depois na Jornada Mundial da Juventude e depois Copa do Mundo, foi melhorando 
gradativamente. O atual desafio são os Jogos Olímpicos no próximo ano. Mas o que quis 
dizer com a questão de colaboração e por que ela vai de encontro da questão do 
consenso: é o conceito de confiança, considerando um terreno subjetivo, porque as 
organizações, quando elas começam a trabalhar em conjunto, há um processo que, às 
vezes, é inaceitável, inacreditável, estranho, mas não acontece só em questões de cultura 
brasileira ou só no Brasil, acontece fora do país também. Elas não se aproximam com 
confiança: um desconfia do outro, não sabe se pode compartilhar uma informação, ainda 
mais na parte de segurança. 
 
Colocou que os administradores de rede, muitas vezes, trabalham da seguinte maneira: 
administradores de rede e gestores de segurança, tentando garantir a segurança,  
acabam se auto envenenando, involuntariamente e isso é um processo histórico, que 
acontece na área de inteligência. Pontuou que outro problema que acontece também é de 
tentar acabar protegendo demais as coisas e, às vezes negando exageradamente a 
informação para quem se deve passar, como se a segurança fosse fim nela mesma, e 
não estivesse a serviço de algo maior, que é, justamente, a gestão da informação, o trato 
com a informação em todos os seus ciclos de vida.  
 
Declarou que percebeu que a principal lição aprendida é trabalhar e confiar no 
companheiro da outra instituição, e isso é um fenômeno mundial. Disse que há cerca de 
três meses, esteve na Holanda e foi painelista num evento de segurança cibernética 
global, Global Conference on CyberSpace, que reuniu delegações do mundo todo e atuou 
em um painel que falava sobre a atuação dos civis e dos militares, como é esse 
relacionamento na segurança cibernética. E uma das perguntas que foi dirigida ao 
painelista pelo representante da delegação coreana foi justamente da confiança: como é 
que fazem? Porque pra vários países, a ação colaborativa brasileira na área cibernética é 
bastante impressionante. 
  
Não são países de segundo ou terceiro nível, assim, mais modestos de maturidade 
cibernética, que vão procurar o Brasil, são os países de primeiro mundo. E isso é quase 
diariamente uma rotina do CDCiber. Declarou que há certa admiração dos representantes 
de outro países por ser possível falar em Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério da 
Defesa, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência e de Processamento de Dados 
do Governo Federal, CERT.br, Anatel entre outros, citando apenas alguns exemplos. 
Acredita ser um processo complexo em que há um consenso que é a necessidade de 
instituir relacionamentos fortes entre organizações, sendo de extrema importância, bem 
como fundamental, como uma base, não sendo uma situação ou um processo que passe 
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de maneira incólume. 
 
No âmbito do Ministério da Defesa, colocou, neste mesmo evento em que esteve 
presente foi a outro evento paralelo, prévio à essa conferência, que foi a discussão do 
Manual de Talen, que trata sobre direito internacional para uso da cibernética em 
situações de guerra. Isso se trata de algo ainda bastante complexo em termos de 
aplicação, sendo estudado uma versão 2.0 e por ser uma iniciativa do bloco europeu, mas 
na mesa, nessa discussão, haviam representantes do mundo todo: as Américas, a Ásia, a 
África e o Oriente Médio. O bloco europeu declarou ter sido uma experiência incrível, bem 
como percebe-se que é uma necessidade urgente de se estabelecer regras internacionais 
para lidar com o uso da cibernética; para garantir a segurança, para se ter confiança 
naquilo que se lida, com o que se publica, no que se baixa e no que se usa, porque 
percebeu-se, principalmente por causa dos últimos escândalos, que no final das contas 
nada é confiável. Portanto, concluiu que mais uma vez, o que era antes a criptografia, a 
matemática para a maioria das pessoas, levou muita gente para a terapia depois do 
ensino médio. 
  
Mostrou o celular que estava em sua mão, dizendo que não pode usar dentro do 
CDCiber, sendo obrigado a guardar e a desligar, pois o celular virou um computador que 
tem como função secundária ser telefone, e é provado, que se alguém quiser espionar, 
pode invadir com facilidade um aparelho, e gravar o que se está falando, fotografar, 
acompanhar os seus movimentos, inclusive, mapear rotina diária. 
 
Portanto, ressaltou como essa é uma questão realmente complexa e os países estão 
enxergando isso, estão batendo cabeça, estão discutindo, nessa reunião em que  
participou. Citou que  algumas discussões básicas que até voltavam a origem: o que é a 
soberania em cibernética? 
 
As confusões causadas por essa soberania acabam colocando o mundo num mesmo 
nível e  todos preocupados com isso. Algumas nações de primeira linha no que diz 
respeito à essa dinâmica – por exemplo, China, Rússia, em reuniões que ocorreram no 
Brasil – que as consequências de uma guerra cibernética são tão graves quanto uma 
guerra nuclear; quem declarou isso era segundo escalão de autoridade de países de 
primeiro time nessa área. 
 
Concluiu que nesses pontos há uma necessidade muito grande de aprofundar, de saber 
como se aplica no direito internacional, se está realmente vivenciando uma corrida 
armamentista cibernética e o que fazer com isso. Convocou a todos para lutarem, não 
podendo ser mais realistas que o rei, não podendo faltar com a ética, precisando lutar 
pelo o que é certo, mas questionou qual é o caminho do rei? Comentou sobre um 
especialista que trabalhou na Casa Branca por muitos anos e hoje é conferencista e era o 
chefe da área de contra terrorismo no 11 de setembro. Em sua entrevista, ele fala que 
quando perguntaram ao Presidente sobre as providências a serem tomadas, o Presidente 
daquela nação disse: “vamos retalhar, seja quem for”, e o Secretário de Defesa disse: 
“não, chefe, mas tem os direitos internacionais e isso e aquilo” e para encurtar a estória, 
“olha, não quero saber. A gente vai fazer o que a gente quiser”. 
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Apontou que fóruns como o da Internet no Brasil, são extremamente importantes para 
fazer com que se reflita, que saia da área de conforto e reaja, a soberania e garantia, e 
que não há nenhum tipo de complexo em relação ao mundo; principalmente nessa área, o 
Brasil chegou junto, não podendo esquecer que as capacidades brasileiras são muito 
grandes, portanto é necessário estar engajado nessa luta, seja na parte de ativistas, seja 
na parte política, seja na parte de testes, seja nas empresas. Desta forma, é possível se 
ganhar uma real maturidade e, seja no sentido subjetivo, parte emotiva da significação da 
palavra confiança até a parte técnica, propriamente dita, porque acha difícil, pelos 
paradigmas atuais, escapar que nesta máquina, o computador, que aqui tem uma tela, da 
China, um teclado de outro lugar na Ásia, um processador da América do Norte, e assim 
por diante. 
 
Declarou que as pessoas acabam ficando paranoicas, preferindo ir para as cavernas e 
abrir mão de toda essa tecnologia Ele acredita que não tem como e que um meio termo 
para conseguir, seria uma tecnologia intermediária, que para ser construída é necessária 
que todos parem e reflitam. Vê o fórum como sendo uma dessas oportunidades. 
 
Resumiu sua fala dizendo acreditar que um ponto de consenso, pelo menos da 
perspectiva que tem lá no Centro de Defesa Cibernética é que ao falar de segurança 
cibernética, há conceitos paralelos, como segurança de rede, segurança da Internet, 
crime cibernético etc., mas o fundamento é que a informação, seja ela algo escrito, físico 
ou o que está a transformar os maravilhosos zeros em “uns”, seja que realmente 
aprofunde na tríade da integridade, da confidencialidade e da disponibilidade, mas com 
domínio de conteúdo com soberania, em que possa se construir e confiar, bem como 
cobrar um resultado. Tem que haver mecanismos que construam essa confiança também 
institucionalmente, não tão subjetivamente, ainda que com esse caráter não há como 
escapar. 
 
Em relação a questão técnica, acredita que é um ponto a aprofundar, pois a própria 
palavra confiança, confiabilidade, serve como atributo para certas áreas da computação 
relativas a aspectos de sistema, de construção de sistemas; a própria área de criptografia, 
então, um exemplo fantástico da área de aprimoramento da questão de segurança, no 
aspecto confidencialidade. 
 
Finalizou declarando que o Brasil está junto com os países de primeiro mundo, não 
devendo a ninguém. 
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4. INTERVENÇÕES E DEBATES DOS(AS) PARTICIPANTES 
 
Lisandro Granville (Conselheiro do CGI.br – Rio Grande do Sul): iniciou sua fala 
convidando os participantes a fazerem suas perguntas, em seguida deu início aos 
debates fazendo uma pergunta para todos os painelistas da mesa, dizendo que no 
primeiro momento as questões técnicas são aquelas que mais lhe chamam a atenção. 
  
Colocou que ouvem-se casos internacionais que despertam o interesse, e esses aspectos 
técnicos acabam, talvez, tendo uma relevância bastante grande. Mencionou que o 
Coronel, representante do setor governamental, falou sobre a questão de confiança – e 
lhe parece que essa é a questão passa por aspectos culturais também. Imaginou que 
talvez o jeito dos brasileiros operarem levem a uma situação aonde as entidades acabem 
tendo mais confiança entre si, se comparado com o que acontece em outros países que 
tenham outra forma de raciocínio. 
  
Pontuou que a confiança pode ter um efeito colateral reverso; aqueles casos onde a parte 
técnica é bastante forte, mas alguém emprega alguma técnica de engenharia social, e o 
usuário que confia no atacante, acaba entregando a senha, por mais que internamente a 
parte técnica esteja resolvida, que é raro, mas de qualquer forma, assume-se essa 
questão. 
  
Disse para a mesa que gostaria de saber se nas experiências profissionais, se essas 
questões mais culturais, elas tem sido perseguidas por parte dos usuários que mexem 
com questões de cibersegurança ou se isso ainda é uma coisa ainda mais dormente e 
que em algum momento vai se tornar mais relevante.  
 
Coronel Ricardo Camelo (CDCiber – Centro de Defesa Cibernética – Exército 
Brasileiro): respondeu que o brasileiro confia rapidamente, o país é um continente e isso 
varia conforme a região, mas isso não é radicalmente diferente pelo país e tem efeitos 
prós e contras. Tem horas que a confiança excessiva e rápida demais faz com que caia 
em uma armadilha e, por outro lado, às vezes problemas mais difíceis são resolvidos 
rapidamente. Exemplificou também, que muitos problemas técnicos em grandes eventos 
como o RIO+20, puderam ser solucionados com o auxílio de outras pessoas, outros 
técnicos. 
  
Ao mesmo tempo, disse que os brasileiros têm uma tendência de ser muito 
indisciplinados, exemplificou com um mito de que na guerra determinados grupos de 
combate permaneciam em sua posição porque tinham recebido uma ordem para tal e 
como a contraordem não veio, ficou ali e morreram, porque depois veio o bombardeio, 
veio alguma coisa assim e o soldado brasileiro: “pera aí, o que tá acontecendo? Vamos 
embora daqui!”. Tinham umas coisas assim, cômicas, mas de modo geral, o procedimento 
mais sistemático dá mais certo – pelo menos, estatisticamente falando. Disse que no 
centro mesmo, quando veio essa ordem, quando o chefe diz: “ninguém mais usa celular 
aqui”, tinham pessoas que não queriam aceitar porque ao se separar do celular, dá mais 
ou menos uns 15 minutos, a visão começa a ficar turva, as pernas começam a ficar 
bambas, tem que chamar o SAMU, então, virou um órgão vital. Concordou com o que o 
Marcos falou, por que certa empresa há 20 anos, mais ou menos, não se importava muito 
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com pirataria do sistema operacional dela e hoje se importa tanto? Pra criar o vício, pois 
ás vezes, largar um hábito é uma coisa muito difícil e os brasileiros tem esse lado meio 
indisciplinado, cultural, então, essa sensibilização precisa, de algumas coisas um pouco 
mais radicais que ninguém gosta. O painelista salientou que não considera certo, mas, 
forçar um pouco até que um novo referencial cultural se estabeleça é importante. 
 
Exemplificou com uma reportagem que saiu no The Washington Post há uns 6, 7 anos, 
em que os comandantes, os principais de todos os comandos, os Estados Unidos, o 
Comando Sul, Atlântico, o Comandante Cybernetic, entre outros foram fazer um teste e, 
na época, os guerreiros cibernéticos americanos, do time do NSA e o USA Cyber 
Command passaram pela defesa das redes deles mesmos como se fosse uma piada! Até 
a autoridade do Pentágono que deu a entrevista comparou com a antiga linha marginot 
francesa na época da guerra em que se fechava a fronteira. Acredita que esse tipo de 
susto muitas vezes pode mudar a maneira de agir.  
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence): respondeu que acha a confiança uma 
sensação intuitiva, mais uma emoção do que uma coisa racional, então, primeira coisa 
que acha difícil é ter uma discussão racional a respeito de segurança porque os 
psiquiatras e os psicólogos ainda estão tentando definir que é segurança: é um atalho 
evolucionário pra se tomar decisões mais rápidas em que se usava a razão, alguma coisa 
da natureza humana. Portanto, quando tenta fazer análises de chegar àquela, que tinha 
falado pra definir bem o que é segurança, ele tenta evitar ao máximo possível usar esse 
termo confiança devido a sua nebulosidade. 
  
Acredita, entretanto, que a confiança desempenha um papel muito importante e os 
aspectos culturais da confiança desempenham um papel também muito importante na 
vida prática devido, exatamente, a esses vieses. A confiança para o representante do 
setor empresarial é uma série de vieses, que podem ser explorados para o bem ou para o 
mal. Citou um alguns exemplos, muito se diz – mesmo não sendo em totalidade uma 
verdade - que aquele incidente do 11 de setembro poderia ter sido evitado se as diversas 
agências governamentais americanas conversassem mais entre si, então, houve uma 
ordem presidencial dos Estados Unidos que, na época do Bush, salvo seu engano, dizia: 
“Ok! Conversem entre si; vocês podem compartilhar a informação”, e eles criaram várias 
ferramentas, tecnologias e infraestruturas para compartilhar informação. Citou que uma 
delas foi uma grande Wiki, que virou a Wikipedia do pessoal da inteligência. Então, houve 
uma época em que essa Wikipedia, estimava 3 milhões de oficiais de inteligências 
militares que assinavam essa Wiki. Um deles, foi o Bradley Manning, que horrorizado com 
a quantidade de hipocrisia que ele viu naquela Wiki, copiou para um CD e mandou para a 
WikiMix. Então, o excesso de segurança e a resultante centralização da informação para 
fins de facilitar o compartilhamento viabilizaram um dos maiores vazamento de 
informação da história, que talvez não tivesse acontecido se a política fosse outra. 
Entende que, se por um lado o Coronel Camelo acha mais útil que haja um 
compartilhamento de informação – ele certamente conhece a dificuldade do trabalho dele 
– isso pode ser em certas situações uma faca de dois gumes. 
  
O  painelista disse que gostaria de ver uma melhoria de segurança nos setores das forças 
armadas e governamentais em relação, por exemplo, ao setor empresarial e até 
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acadêmico. Os acadêmicos parecem que tem uma fala melhor com o governo e com 
militares, e ele como representante do setor empresarial sente que o brasileiro não gosta 
do brasileiro. O brasileiro, frequentemente, prefere comprar produtos americanos do que 
comprar produtos de brasileiros, o que lhe parece um contrassenso porque é uma ótima 
maneira de se submeter a exonerabilidade  do serviço dele. 
  
Citou que talvez o representante do governo saiba informar, por exemplo, se existe algum 
roteador de Internet ou algoritmo genuinamente brasileiro nos roteadores desses que ele 
disse que custariam U$ 15 milhões para substituir os algoritmos, como no backbones das 
Forças Armadas, do Governo ou de outro lugar que ele conheça. Ele disse que apenas 
conhece a Internet toda feita de Cisco, juniper e awake. 
  
Questionou como pode se falar em soberania se a tecnologia brasileira é subjacente das 
comunicações e de domínio tecnológico de outro país? E quando a indústria brasileira se 
levanta ao desafio de fornecer alternativas, o dinheiro frequentemente vai para o 
estrangeiro, não vai para o próprio brasileiro. Acha que o brasileiro fala muito em 
confiança, mas o brasileiro não confiar no brasileiro. Prefere-se comprar coisa do 
estrangeiro, citou como exemplo o lançamento de um celular brasileiro, em que as 
pessoas diriam: “ah, não, mas eu prefiro o iPhone da Apple”. Apostou que uma parte faria 
isso. 
  
Portanto, em sua visão, é um fator cultural profundamente arraigado e que acha que 
coloca em detrimento a segurança no nível mais profundo. Arriscou, mesmo que tivesse o 
risco de parecer polêmico, a dizer que isso afeta até a soberania. Acha que, sem medo de 
exagerar, o Brasil não tem essa soberania que acha que tem, porque não tem o domínio 
tecnológico das coisas. 
  
Disse que adoraria ver os produtos gerados pela academia, pela inteligência brasileira 
virarem produtos usados no mercado nacional, que fomentassem a economia nacional 
para se ter uma soberania de verdade baseada no domínio tecnológico, na sabedoria. Os 
americanos dominam o mundo economicamente, mas eles são os líderes, eles tem esse 
domínio econômico porque eles são os líderes em pesquisa, tecnologia e na aplicação da 
tecnologia deles. Eles dominam o mundo porque eles exportam os roteadores Cisco, 
juniper etc., porque muitos deles, por exemplo, foi recentemente revelado, já saem com o 
backdoor da NSA. A confiança tem esse viés, por isso conclui ser difícil falar em 
confiança, porque é um assunto psicológico e ele desperta paixões, um assunto que não 
é terrivelmente ameno numa abordagem fria e racional, mas sem dúvida alguma, esses 
vieses culturais afetam na prática, conforme os exemplos que citou.  
  
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): também respondeu aos apontamentos feitos por 
Lisandro Granville dizendo estar de acordo com a dificuldade de definir o que é 
confiança. Entende que, ao confiar sem definir, e também confiar definindo sempre corre 
um risco, entretanto, tentou se arriscar e definir um pouco segurança. 
 
Para ele a confiança é como costura do tecido social, colocou que viver em sociedade, 
querendo ou não, se faz  necessário confiar; uma confiança no outro, então, sem essa 
possibilidade, a vida comum seria impossível. Agora, a confiança é mais do que isso 
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porque, colocar a confiança de se conviver com alguém, é diferente da confiança em uma 
pessoa para realizar uma neurocirurgia, por exemplo. A confiança precisa ser qualificada, 
se está falando em comunicação mediada por sistemas digitais, têm que ter, de repente, 
um recorte maior sobre o que seria confiar em um sistema, quais seriam os parâmetros, e 
nesse sentido, talvez, conseguisse ter um pouco mais de objetividade nisso ainda sendo 
uma tarefa muito difícil. 
  
Pontuou que o que se sabe é que, intuitivamente, a confiança é mais difícil de conseguir 
do que é fácil perdê-la. Uma vez que a confiança é perdida, a sua retomada é muito 
complicada, isso se realmente ela ocorre. Colocou que existem também aspectos não só 
sociais, mas, sobretudo, aspectos políticos que vão influenciar na questão da confiança. 
Pode-se pensar sobre a questão da cultura brasileira, e fez uma pequena comparação, 
em que principalmente no meio ativista, se percebe que, por exemplo, os norte-
americanos, os estadunidenses, principalmente, têm uma confiança; a noção de 
confiança deles é muito baseada na Constituição americana. Eles acreditam, confiam nos 
direitos que eles têm, principalmente na liberdade de expressão deles e, no entanto, eles 
sabem que o modelo de vigilância de massa estadunidense é baseado realmente na 
liberdade de expressão. A NSA quer que se comunique porque ela vai grampear tudo. 
Quer que as pessoas falem, por outro lado, na Alemanha, a comunidade viveu a 
experiência da êxtase. Essa noção da liberdade de expressão é um pouco mais 
relativizada, tanto é que, em alguns aspectos, a comunidade hacker alemã esteve muito a 
frente da estadunidense e isso de adotar padrões e, eventualmente, fazer com que a 
comunicação aparentemente não exista, então, percebeu um fechamento de grupos 
falando entre si – seria aquela espécie de cripto sindicato. 
  
Citando outro exemplo extremo, falou que hoje em um lugar que acha talvez muito 
interessante de observar, é Cuba, uma nação que está entrando aos poucos na Internet e 
curiosamente a noção de privacidade é muito difusa, como se não existisse. As pessoas 
perguntam da vida umas das outras: nos padrões brasileiros, um se mete na vida do 
outro, mas essa é uma coisa vista com naturalidade; e o Brasil tem certa semelhança 
cultural – tem certa semelhança na composição étnica etc. – e a entrada para os 
brasileiros na Internet foi muito abrupta, não teve uma construção de privacidade que os 
estadunidenses tiveram ou  uma perda de privacidade dos alemães. Acredita que é um 
momento muito novo para ver o que vai acontecer. Na visão dele, desde os escândalos 
do Snowden e até muito antes de coisas do Wikileaks que a sociedade começou, o 
público brasileiro começou a se interessar muito por essa questão; porém, existe uma 
dificuldade de perceber o impacto na vida, da perda de privacidade. 
  
Disse que é possível falar que o brasileiro é cordial e que em 5 minutos já se torna amigo, 
mas vê que por outro lado, que o brasileiro também é malicioso. Então ele acha que o 
brasileiro também tem ferramentas de defesa, sendo necessário saber como é que se 
pode articular essas coisas sem ser muito enganado; porque a confiança é necessária e 
importante: precisa-se confiar um nos outros, acha que pode usar esse aspecto cultural e 
para além dele. 
  
No aspecto político, Silvio acredita que uma questão básica é: tende-se a confiar nos 
pares, portanto, confia-se em quem está na mesma situação. Então é muito mais fácil, por 
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exemplo, quem está na mesma área empresarial, estabelecer um vínculo de confiança 
por enfrentar um concorrente em comum que vai quebrar o mercado ou ativistas políticos 
que tem um mesmo oponente em comum. É muito mais fácil estabelecer esses elos com 
o comum. Porém, estabelecer um elo com os rivais é uma coisa muito complicada, e 
então acaba-se criando protocolos; em que tenta fazer a confiança no protocolo assume 
que o rival vai, de qualquer maneira, tentar burlar o protocolo e passa à história da 
criptografia. 
  
Assumiu que o canal de computação e de comunicação, estão completamente 
grampeados, com grampo ativo e grampo passivo, portanto ele é comprometido,  um 
canal hostil de transmissão. Colocou que é necessário entender que nós não vivemos em 
sociedades de consenso e nem sempre de resolução de consenso. O conflito vai existir; 
entre os pares, é muito mais fácil estabelecer vínculos de confiança pela condição. Agora, 
as pessoas se relacionam, também, com rivais componentes, sendo necessário tentar 
chegar em acordo e para isso, ao seu ver, é necessário criar protocolos. Acha que o 
fórum é um lugar ideal, pois é multissetorial, então entende que nem sempre vai ter 
consenso; vão se formar naturalmente núcleos de interesse, mas a questão é que existem 
as condição de criar esses protocolos de confiança. 
  
Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Universidade de São Paulo - USP, São 
Paulo, São Paulo) fez uma breve observação em relação à questão cultural em que por 
um lado é necessário saber exatamente quem é o adversário contra quem se está 
querendo se proteger, e por outro lado, quem é o que pode ajudar nessa tarefa, nesse 
processo de estabelecer as proteções de acordo com aquilo que se está precisando. 
Pontuou que existe  uma cultura de que no Brasil não se vai encontrar soluções, disse 
que que ouve isso de colegas pesquisadores, de ex-alunos. Exemplificou que durante a 
sua pós-graduação, ouviu que: “brasileiro não cria tecnologia”. E atualmente usa essa 
frase com os seus alunos como um contraexemplo: que quando alguém falar uma coisa 
dessas, é possível apontar diversos casos de tecnologia que são criadas no Brasil e 
adotadas no exterior.  
Disse que há muitos casos em que quando uma tecnologia brasileira é adotada dentro do 
país é porque passou primeiro no exterior. Ele vê isso como uma questão cultural e sabe 
que não tem como se justificar tecnicamente, mesmo expondo todos os motivos. 
Perguntou, então, o porque dessa cultura brasileira? Acredita que é difícil de mudar, anos 
e anos, décadas e décadas, sem saber se essa cultura vai mudar, mas sabe que é 
necessário começar uma mudança. 
  
Fez um complemento referente à fala do representante do terceiro setor, em especial uma 
frase que e já ouviu muitas vezes que é um fator cultural, e que gostaria de compartilhar 
isso com os participantes para que não caiam nessa armadilha. Entre os vieses culturais 
interessantes dos brasileiros, que conhece, escuta muito essa frase: nada é 100% seguro; 
não tem como resolver totalmente um problema. Do ponto de vista estritamente lógico, 
está na grande maioria dos exemplos, em 99,99% dos exemplos, acha que isso é 
verdade. Não se consegue ter segurança absoluta com qualquer coisa. Tem alguns 
indícios de que algumas coisas podem ser 100% seguras, por exemplo, acha que dá para 
afirmar, com 99,99% de chance, que algum dia irá morrer. Mas pode ser que mudem isso 
amanhã, pois para ele a tecnologia evolui. A segunda lei da termodinâmica não está muita 
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a favor, mas pode ser que achem alguma solução. 
  
Citou que no Brasil se escuta muito essa frase de que nada é 100% seguro como uma 
justificativa para nem começar a tentar. Ressaltou que os participantes não devem cair 
nessa falácia, e que toda vez em que ouvirem: “ah, não vamos trabalhar nisso porque não 
dá para tornar tudo 100% seguro”, não aceitem essa posição, esse viés cultural.  
 
Acredita ser  possível, ter soluções de segurança extremamente eficientes, com custos e 
com razões de custo x benefício extremamente atraentes, em qualquer área da 
computação. Ainda não viu nenhuma área e nenhuma subárea de segurança em que não 
tenha sido possível chegar a esse ponto. Então sugere que não aceitem essa filosofia 
derrotista, de que isso é fator cultural terrível e que tem ouvido muito falar em diversas 
áreas de discussões na área de segurança e alertando a todos para não caírem nesta 
falácia. 
  
Antônio Rodrigo (Portal R, Bahia) começou sua fala inteirando as questões de 
tecnologias de segurança nacionais, e afirmou que existem tecnologias nacionais 
extremamente eficazes, exemplificando que em Brasília tem planos-piloto excelentes e 
que podia até compartilhar com o representante do governo, quais códigos que podem 
ser implementados para dar a possibilidade de implementar o algoritmo, no código deles 
e, assim, montar uma estrutura mais concreta. Depois expôs que em relação a questão 
social; é a da imagética com relação à segurança: qual imagem representa a segurança? 
Para os diversos nichos que a segurança possa ter, como o representante do setor 
empresarial falou, a segurança hoje pode ser classificada em diversos fatores, diversos 
requisitos, ou diversas coisas e motivos. 
  
O participante atualmente vislumbra nas redes sociais, pessoas extremamente voláteis, 
culturalmente, informações confusas e informações que não vem de fontes seguras. Para 
ele as  pessoas assumem aquela posição referente a essas informações e 
posteriormente,  mudam de opinião conforme a mídia vai sendo atualizada. 
Culturalmente, esse indivíduo não tem aquele senso de pesquisa, de busca de fonte 
segura para se atualizar. e em relação ao fator humano, dentro da empresa; o participante 
acredita que quando se fala de segurança, tratando todo o perímetro, porém com o fator 
humano, ele utiliza uma metáfora, se constrói um edifício, colocando moradores, agente 
de portaria, segurança, câmeras de segurança, sensores de presença, e no final das 
contas, o morador libera o acesso de uma pessoa e ele acaba fazendo a bagunça no 
condomínio. 
  
Para Antônio o princípio da segurança é o esclarecimento da política interna da empresa 
ou da organização, para os colaboradores; o esclarecimento da política, treinamentos 
contínuos referentes à política de segurança, ao que está acontecendo hoje na Internet; 
as vulnerabilidades; como eles devem agir. Porque a partir do momento em que cercam-
se os perímetros e não educam os colaboradores e os participantes daquela cultura, a 
acaba se deixando o fator essencial da segurança à parte. E tudo isso reflete na 
imagética, naquilo que se vê, naquilo que se ouve, no que se traz. 
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Exemplificou casos da pessoa trazer procedimentos para dentro da empresa porque um 
professor da faculdade ou um colega da faculdade falou que aquilo era o correto, sendo 
que a empresa já tinha as suas políticas aplicadas e todos os procedimentos eram 
documentados. Então não tinha o por quê da pessoa trazer aquilo. Disse que essa 
questão da imagética, da questão da imagem em si, uma frase, uma letra, uma imagem, o 
que a mídia passa para as redes sociais, a cultura, em geral, do Brasil – falando em 
especial do Nordeste porque há povoados bem remotos, em que a cultura não está, 
ainda, tão acessível, a cultura da tecnologia e do uso adequado da tecnologia e como se 
pode difundir isso no fator humano: cria-se o perímetro e deve proteger todo perímetro, 
mas diversas oportunidades e ele disse que já teve que ver as falhas vieram de dentro, e 
não de fora; e o que saiu, saiu de dentro pra fora e não de fora pra dentro. 
  
Quase nunca de fora pra dentro, sempre de dentro pra fora. Então, pediu que os 
painelistas que fizessem uma abordagem geral dessa questão, se foi bem compreendida 
e agradeceu a oportunidade. 
  
Daniel Araújo (Serviços Geológicos do Brasil, Natal, Rio Grande do Norte) iniciou 
comentando que os brasileiros confiam muito mal e que se parar para analisar a 
quantidade de sites, websites, relativamente grandes, fóruns ou mesmo serviços no 
Brasil, que usam senha em play test, é muito grande a quantidade. Isso é parte da cultura 
porque, a pessoa leva isso para as empresas e as implanta. 
  
Em relação a questão da tecnologia disse que é possível criar tecnologia aqui no Brasil; 
só que isso se passa principalmente pelo governo. Enquanto brasileiro, existe muita 
dependência das políticas governamentais. E apontou como maior prova disso a banca 
da trilha 3, que entre quatro pessoas, pelo menos três delas fazem parte de 
universidades. Questionou se isso é muito ruim, pois ao começar a analisar os institutos 
de pesquisa no Brasil, qual é o maior? Petrobras, que pertence ao governo; segundo 
maior: as universidades como um todo – USP, UFRJ, UFRN e a UFBA; a quarta maior: 
IBM, que é privada, já não é do Brasil. E isso é extremamente complicado no Brasil 
porque a formação da mão de obra também se passa pelo governo; o governo tem que 
sentar e dizer: “olha, a gente está preocupado com defesa cibernética e tem que formar 
mão de obra”. 
  
Disse que há pessoas que prestam serviços ao Exército; um deles é o tio do participante 
que é da Universidade de Brasília, inclusive, e veem pouquíssimas pessoas como ele 
atuando diretamente na área de cibersegurança, que fica restrita ao governo; para ele as 
empresas não estão muito preocupadas, não se importam muito com isso. 
  
Falou que na questão de fomento, que também vem do governo: criar hardware, software, 
demanda dinheiro. E se fosse open source, por mais bonita que seja a ideia, não 
consegue viver isso, pois tem contas para pagar e tudo o mais, então caso alguém vá no 
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e diz que pretende criar uma fábrica de 
roteadores para concorrer com a Cisco,  não vão dar o dinheiro, porque se trata de um zé 
ninguém, porém se fosse o Eike Batista, com a ideia do OGX, iria mudar. Mas um zé 
ninguém o governo não vai querer  incentivar. 
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E na questão de mão de obra, fez a seguinte pergunta: se houvesse uma guerra 
cibernética, o Brasil estaria preparado? Utilizou como exemplo a Coréia do Norte que é 
um país extremamente fechado, mas ocasionalmente, vasam algumas informações de lá. 
E as informações que visam de lá, os hackers de lá vivem como funcionários públicos de 
alto nível; eles são extremamente bem pagos –não sabe como é o sistema no país – mas 
eles são privilegiados. Aqui no Brasil não se vê nada disso. Por fim, perguntou se o Brasil 
tem mão de obra e como pode reverter esse cenário? 
 
Coronel Ricardo Camelo (CDCiber – Centro de Defesa Cibernética – Exército 
Brasileiro): iniciou sua resposta para o Daniel explicando que se todos olharem para 
trás 100% do histórico conhecido e que poderia ser relacionado a atos e guerra 
cibernética, nenhum deles foi assumido. Sabe-se da capacidade dos demais países, que 
podem paralisar um país inteiro paralisação de radares para que a defesa do país 
levantasse voo enquanto a outra força aérea entrava e destruía instalações que 
supostamente estavam sendo construídas base nuclear, apagões de áreas enormes 
dentro da maior potência mundial, projetos roubados dessa mesma potência, entre outros.   
  
Para ele é complicado conceituar a questão de guerra. Ao mesmo tempo, a questão é tão 
grave que até esses grandes players reconhecem que não podem deixar a coisa solta e 
acabam todos indo para a mesma mesa e discutindo “como é que vai disciplinar isso”. 
Então para ele é muito relativa à questão de guerra.  
  
Acredita que o Brasil é um país que reflete isso, pois há muitas redes com graus de 
maturidade muito diferenciados – e provavelmente a maioria, não tão maduros – então é 
muito fácil provocar efeitos que o militar chama de cinéticos, com pouco esforço. Isso é 
terrível para o país. Mas parece que não é também tão interessante provocar colapsos 
uns nos outros – até porque estão todos ligados, portanto se um cai todos vão. 
  
Acha uma ótima pergunta que não tem uma ótima resposta, a não ser que a seja bem 
acadêmico e delimite bem o escopo de como se abordaria caso  atacassem as 
infraestruturas críticas, se fizesse tal coisa; poderia ter várias possíveis respostas, mas 
até o próprio pressuposto fica comprometido.  
 
Manoelito C. Neves Filho (Raul Hacker Club, Salvador, Bahia): discordou que é possível 
viver de software livre sim e focou sua pergunta na área de segurança. Citou a fala do 
Silvio Rhatto, em relação ao aclamado Marco Civil e o polêmico artigo 13 e 15, que é um 
tanto quanto anticonstitucional quando ele fere a presunção à inocência; ele obriga que os 
provedores guardem registros dos usuários – o que não acontece quando se  faz uma 
ligação: a voz não está gravada pela operadora porque, teoricamente, o individuo é 
inocente, a não ser que tenha um indício de que esteja cometendo algum ato ilícito, e 
aquilo vai começar a ser grampeado. 
  
Disse que quando se trata da segurança da informação como um todo, sabe-se que 
esses dados podem não estar seguros e essas informações podem estar vazando de 
forma não oficial. Perguntou aos painelistas como veem essa relação? Exemplificou com 
a Alemanha que partiu desse pressuposto e quis fazer um encaminhamento para o 
CGI.br, pois falaram que há um setor de estatística, no CGI.br,  portanto quer fazer um 
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encaminhamento para que os dados de crimes cibernéticos – deixando claro ser contra 
crimes cibernéticos – mas que os dados de crimes cibernéticos sejam cruzados com as 
informações que estão sendo estocadas, porque é perigosíssimo estar gravando dados, 
ferindo a presunção da inocência, indo contra a Constituição, sem a devida segurança de 
que estes dados estão realmente resguardados. 
  
Perguntou, por fim, se os painelistas poderiam explicar como lidam com isso, uma vez 
que a Alemanha voltou atrás, após entrar com esse tipo de modelo, viu, estatisticamente 
– são realidades diferentes, óbvio, pois não sabe se o criminoso de lá tem o mesmo 
conhecimento de Virtual Private Network (VPN) em criptografia e questionou como lidam 
com isso. 
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence) respondeu ao Manoelito C. Neves Filho 
que acha interessante inicialmente fazer alguns esclarecimentos, dando sua opinião 
pessoal de que não curte a história de retenção de dados. Tendo dito isso, disse que é 
preciso entender que vive-se em sociedade, inevitavelmente vivendo essas coisas.  
 
Falou que não é advogado, sugerindo que o participante fale diretamente com um, mas 
citou como exemplo, a presunção da inocência só existe no Direito Criminal, não existe no 
Direito Civil, no Direito Administrativo. Portanto, quando se está gravando, quando está 
colocando esses registros do que fez no provedor, não necessariamente conflita com 
esse conceito de que está violando a presunção de inocência, porque a pessoa não foi 
acusada de um crime.  
 
Disse estar ecoando o que os profissionais de direito lhe ensinaram. Contou que uma vez 
chegou para alguns profissionais de Direito e levou duas ou três bordoadas justamente 
por causa disso, então, está falando da possibilidade de que, quando for conversar com 
eles, pode levar uma bordoada também, porque o pessoal de Direito não entende desse 
jeito que o participante está entendendo. Eles entendem que a presunção de inocência –é 
circunscrita a um processo criminal, então, essa é uma questão.  
 
Seu segundo esclarecimento foi sobre a coleta que tem no Marco Civil, que já existe por 
razões de Billing nos provedores. Os provedores já registram o endereço de IP, quem 
ligou ou quem efetuou login, na hora em que conectou, que hora desconectou e, por 
razões de Billing, tem que ter. Concorda com o participante que é extremamente frágil. Os 
provedores são hackeados como qual, e eles não entendem tanto assim de segurança 
como quase qualquer outra empresa; eles estão preocupados com outras coisas.  
 
Já ouviu de vários provedores que “segurança não é o business, business é 
conectividade”. Perguntou se é um problema sério? E respondeu que sim!  
 
Citou que as autoridades investigativas precisam ser capazes de rastrear pessoas que 
cometem crimes. Disse ter um conjunto de opiniões políticas que se alinham mais com a 
questão libertária; e também que gostaria de viver num mundo onde fosse viável não ter a 
necessidade de ter esse tipo de registro registrado, gravado e mantido, disse que gostaria 
de viver nesse mundo, mas esse mundo está longe de acontecer e existem outras forças 
na sociedade, igualmente legítimas, das autoridades investigativas, que precisam ser 



  
 

 

p. 28  

capazes de correlacionar, precisam saber quem foi que fez a pedofilia infantil de 
determinada criança e pra ele isso é tão legítimo quanto qualquer uma.  
 
Então, acha que o Marco Civil não é perfeito e gostaria que ele fosse diferente, mas pelo 
menos foi o consenso até agora que a sociedade conseguiu chegar em relação a essa 
questão, portanto apesar de não ser perfeito, acredita foi o melhor que conseguiu ser 
feito.  
 
Pontuou que não existem mecanismos na sociedade para mudá-lo se necessário. Por 
outro lado, todos vivem em uma época extraordinária. Citou, como exemplo, a 
criptografia, que permite comunicar com alguma garantia de segurança em alguns canais 
inseguros. Sugeriu ao participante que caso ele esteja chateado com esse negócio instale 
o TOR, para que aprenda sobre criptografia e inutilize essa infraestrutura que está dentro 
do poder do usuário e da usuária.  
 
Disse que isso vai dar outra briga: tentar criminalizar a criptografia como David Cameron 
está tentando fazer no Reino Unido; e todos enquanto sociedade, precisam dar um basta 
nesse negócio. Não se pode deixar que a criptografia seja criminaliza.  
 
Finalizou dizendo que gostou da abordagem do participante, que aparenta tão jovem estar 
antenado nessas coisas e acha isso absolutamente sensacional, mas o que pode dizer a 
ele é: a vida política na sociedade é um pouco mais complicada, um pouco mais cheia de 
usuários e usuárias como ele, e que existem outros segmentos tão legítimos quanto. O 
que pode fazer é lançar mão dessas tecnologias pra tentar contra balancear o que se 
percebe como sendo uma desvantagem.  
 
Manoelito C. Neves Filho (Raul Hacker Club, Salvador, Bahia): disse que a respeito da 
questão que ele comentou da guarda que a companhia telefônica não guarda voz. 
Pontuou que o Marco Civil também não está pedindo para guardar a navegação que a 
pessoa está fazendo, só a informação de que horas a que horas se conectou e qual era o 
usuário dela, da mesma forma que as companhias telefônicas também guardam o horário 
que ligou e em qual número.     
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence): disse ao Paulo Sérgio, que ele pode e 
consegue ver que tem uma tremenda discussão e muita pesquisa mostrando que 
somente os dados de quem fala com quem, de criptografia, chama-se análise tráfego, e 
só de análise tráfego dá para saber muito a respeito dos hábitos de uma pessoa, que 
aliás, já é sobre uma certa métrica, uma invasão de privacidade.  
 
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): respondeu ao Manoelito C. Neves Filho que a análise 
de tráfego ganhou muito destaque nos últimos anos, especialmente porque ela é barata. 
Analisar conteúdo é muito difícil, requer algoritmos muito sofisticados e muito 
processamento, de modo que se tem hoje uma tendência a observar uma preferência 
pela investigação baseada em metadados.  
 
Exemplificou que se alguém quer saber em uma investigação quais os números de 
telefone que gostaria de grampear para fechar uma rede social e estabelecer o 
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organograma de uma organização.   
 
Disse ser contra os artigos 3 e 15, do Marco Civil da Internet, e que durante toda a 
evolução do Marco Civil e nas legislações anteriores sempre foi contra. Acha que, 
primeiro tem essa lição da escalada: quem realmente for praticar um crime, 
provavelmente vai se proteger, já sabe usar o TOR, ou acredita-se que o terrorista vai 
usar um e-mail comercial qualquer para se comunicar ou se preparar?  
 
Disse que seu ponto é que quem vai se dar mal é quem não tem acesso às tecnologias 
de criptografia, roteamento e anonimato. Acha que uma das grandes ligações que se tem 
que fazer agora, que é aonde pode, um dos caminhos pro Marco Civil é tentar fazer 
alguma coisa na regulação dele, uma outra ligação que pode estabelecer com projetos de 
lei de proteção de dados pessoais, a que vai lidar justamente com a segurança dessa 
informação coletada.  
 
Citou que apenas o artigo 13 fala sobre o acesso à Internet, mas os provedores de 
conteúdo com fins lucrativos, são obrigados a registrar o horário e os metadados de 
acesso. Disse que há um recurso na web, que pode ser um blog, pode ser uma rede 
social ou outras coisas. Apenas os provedores sem fins lucrativos estão isentos desse 
registro, ou seja, a priori deve-se registrar os metadados de acesso. 
 
Disse fazer parte de um grupo sem fins lucrativos que tem operação no Brasil, provedores 
de conteúdo e que estão isentos, desde que começou a existir o Saravá, há dez anos,  
nunca registrou número IP – só em pequenos momentos para fazer alguma coisa, algum 
tipo de teste, para consertar seus sistemas.  
 
Falou que é uma regra pétrea interna do Saravá, que sempre esteve disposto a lutar até o 
fim para garantir isso, pois eles não tem interesse em saber quem acessa ou quem usa o 
sistema. Disse que esse tipo de vínculo de confiança se obtém de outra forma e acha que 
essas duas provisões do Marco Civil escondem às vezes uma incapacidade das 
organizações de lidarem com sua própria segurança interna e isso acaba gerando uma 
necessidade de um remendo jurídico que acaba servindo para se isentar da sua 
responsabilidade de consertar seus sistemas.  
 
Por fim, declarou achar que esses artigos a longo prazo são inócuos e se a tendência 
continuar, os próximos sistemas a serem criminalizados são os de comunicação anônima. 
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence): perguntou ao Silvio Rhatto se o Marco 
Civil diz que não precisa registrar os metadados se for uma “coisa” sem fins lucrativos?  
 
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): respondeu ao Marco Carnut que a priori sim ou seja, 
havendo indício de um crime, um dano até no Código Civil, a autoridade policial ou 
investigadora pode solicitar que o provedor, mesmo sem fins lucrativos, inicie o processo 
de registro, apenas para normalizar.  
 
Disse que a saída da rede Tor é um ponto de contato entre uma rede que implementa um 
pseudo anonimato, um anonimato com a Internet do lado de fora. Logar todos os IP’s de 
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saída da rede Tor, efetivamente é inócuo porque assume-se que, ao sair da rede Tor, a 
origem daquela comunicação já está ‘anonimizada’. Então isso não seria realmente um 
perigo, nesse sentido. Acha que seria muito mais fácil acontecer de esse nó da rede Tor 
não ser bem configurado, acabar sendo mau usado e um provedor, ou então alguém, 
resolver processar a organização que roda o modo de saída.  
 
Citou que o modo de saída da rede Tor realmente não é uma coisa fácil, existem muitos 
desafios jurídicos e operacionais, mas acha que, por exemplo, se o computador tem um 
problema – ele é invadido – e ele começa a ser usado a partir da rede doméstica para 
fazer todo o tipo de besteira. O IP já está registrado em tudo quanto é provedor; imagina o 
tipo de problema que será enfrentado pelo usuário e pela usuária que escolheu um 
fabricante que não se preocupa com isso, confia em uma legislação que vai proteger, em 
termos de uso que vai proteger, portanto, disse ver nesse sentido a ineficácia e o quanto 
é prejudicial para todos.  
 
Pontuou também outro aspecto que não se sabe o que se pode ser feito com esse tipo de 
informação, se no futuro tiver algum regime de governo mais draconiano, o que ele pode 
fazer desse tipo de tecnologia para rastrear as pessoas e para, não exatamente ir atrás 
de todo mundo. Citou que vigilância de massa ela é automática, a guarda dos registros é 
automática, agora, o monopólio da violência é limitado, porém, se consegue criar um 
clima de terror e medo – que foi justamente esse clima da guerra ao terror – e esse clima 
mina a confiança que se tem nos sistemas, a confiança que se tem na liberdade de 
expressão, e isso vai minando o tecido social, ou seja, às vezes é uma consequência 
direta dessas medidas todos se comunicam menos, tendo muito receio do que quer e do 
que pode falar.  
 
Sugeriu que é necessário verificar outras formas de combater crimes como pedofilia, por 
exemplo, e que acha que vai ser inócuo o Marco Civil nesse sentido que só tem como 
prejudicar. Pensa que o que se pode fazer hoje, como redução de danos, se no futuro a 
não conseguir revogar esses dois artigos, pelo menos, prestar muita atenção na 
regulação, na regulamentação do Marco Civil para especificar exatamente o que são 
esses metadados. Do que se está falando? Está falando de data, número IP e recurso? 
Ou de outras coisas? Essa definição de metadados também é muito complexa.  
 
Ao mesmo tempo, disse que é preciso prestar atenção no anteprojeto de lei de proteção 
de dados pessoais que isso é uma coisa que acha muito mais bombástica porque vai em 
um restaurante, registrasse dados pessoais, vai em um evento e registrasse dados 
pessoas que ficam armazenados e não se sabe que tipo de base de dados, se ficam, se 
vazam ou não vazam. Pensar que privacidade não é uma construção individual, não 
protege a privacidade de ninguém, porque seria viver em um mundo fechado, sendo que 
todos vivem em um mundo aberto, onde as pessoas fornecem informações pessoais.  
 
Exemplificou, que alguém pode revelar seu endereço, seu número de telefone, e ainda 
mais isso vai ficando mais perigoso com a interoperabilidade das bases de dados. Se no 
Marco Civil teve um lobby muito forte ao lado da privacidade que contou, inclusive, com 
grandes empresas de Internet estrangeiras que queriam menos problemas jurídicos para 
elas, o cenário fica muito pior na questão da proteção de dados pessoais porque não vai 
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conseguir ter grandes atores do lado da sociedade, já que as empresas de Internet hoje 
vivem dos dados pessoais de usuárias e usuários, bem como monetizam esses dados. 
Vai ser um desafio muito mais complicado. Então tem que prestar atenção não só no 
Artigo 13 e 15, mas também em alguma legislação à proteção de dados pessoais.  
 
Coronel Ricardo Camelo (CDCiber - Centro de Defesa Cibernética - Exército Brasileiro): 
comentou a fala do Manoelito C. Neves Filho com relação à aplicação do Marco Civil, 
relembrando que fez o comentário fórum passado e que uma das coisas que tem feito 
área militar em relação a defesa cibernética, segurança cibernética etc., estabeleceram 
uma política própria de defesa, dentro da Estratégia Nacional de Defesa, e foram 
descendo as normas até a parte que chamam de Tática Último Estágio, que ainda está 
em andamento, para terem referências.  
 
Citou que aquele ensinamento básico da administração: quem não consegue medir, não 
consegue gerenciar. Isso não significa controlar; controlar no sentido pejorativo da 
palavra. Exemplificou que em outros países tem a Política Nacional de Segurança 
Cibernética, que é o grande chapéu em que vai desdobrando para baixo tudo o que é 
necessário. Disse, ainda que em relação Marco Civil, é uma lei, que recebe como missão, 
independente da opinião específica a respeito, e que teve  pelo menos uma satisfação 
inicial com relação a estar fazendo alguma coisa, começando a rodar o ciclo de evolução, 
porque antes era terra de ninguém, era nada.  
 
Disse que o surgimento de polêmica em especial desses artigos, que os usuários e 
usuárias devem gritar se está errado, está certo, quais são os argumentos, pois não é 
uma questão trivial. Se for pensar apenas no sentido técnico, como por exemplo, a parte 
de forense, a parte investigativa. Confessou que há situações que "até Deus duvida" 
quando se trabalha na defesa e trabalha-se com computação e que se não houver 
capacidade de processamento ou de armazenamento de dados, não se conseguirá 
responsabilizar, atribuir responsabilidade e terá problemas insolúveis.  
 
Ele acredita que o profissional não vai deixar rastros e colocaria a culpa em outro 
indivíduo que não tem nada a ver com a história. E disso não há como a polícia fazer uma 
investigação forense para avaliar. Disse que quando há 200 problemas ao mesmo tempo 
não se sabe por onde começar e faz o que é possível. Concordou com Vitor que não há 
cabimento por diversos motivos e isso faz parte da evolução como sociedade brasileira. 
Respondendo ao Silvio, acredita que é importante a princípio que seja equilibrada em 
todos os sentidos. Por isso, há de se ouvir a área policial, militar, sociedade civil, 
comercial e "ficar de olho" nos estrangeiros sem necessariamente vê-los como inimigos, 
mas tentar descobrir a melhor maneira. 
 
Disse acreditar que não existe melhor maneira, questionou o motivo de existir diversos “se 
não” na área. Explicou que acredita existirem melhorias sucessivas no modelo e para os 
técnicos existe ansiedade para encontrar uma solução que as vezes estava "na frente dos 
olhos". Ressaltou que também é problemático quando tem que ter uma solução que se 
aplica a um país inteiro, de tamanho continental. Aí então a característica de caminhar um 
pouco mais lentamente que outros países. Acredita que estão todos de parabéns e há de 
ser ativo e gritar, para que fique claro. Finalizou apontando que é necessário resolver, 
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mas é importante ter cuidado para encontrar um meio termo.  
 
Everton (Universidade Federal do Alagoas): iniciou sua fala esclarecendo que algum 
painelista citou que com o software livre não era possível ser vivido, pela questão de ter 
que pagar as contas. Disse que ao referenciar o free do software é livre como em 
liberdade, e não que seja gratuito. Porque a palavra “free”, traduzida para o português ou 
em outros idiomas, também, pode ter dois significados: 1. livre, ou a questão 2. do 
gratuito, e gera essa confusão. Além disso,  perguntou ao representante do  terceiro setor 
se tem trabalhado com soluções de software livre e se as soluções tem atendido às 
necessidades dos seus clientes. 
 
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): respondeu ao Everton que só usa software livre e que  
software livre é um pressuposto, não só pela liberdade de executá-lo, de estudá-lo, de 
modificá-lo e distribuí-lo, mas acha que com a questão da segurança se usa essas 
liberdades do software para também poder verificar se tem problema de segurança e 
sabe que o software livre não é necessariamente invulnerável por ser livre, porém a 
dinâmica de correção de vulnerabilidades é muito mais saudável no software livre.   
 
Everton disse que quis falar de software livre, em uma questão da confiança, pois 
consegue revisar o código, sabendo das vulnerabilidades existentes a partir de uma visão 
simples. Logicamente que uma pessoa técnica faça isso.  
 
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): respondeu ao Everton que para mexer nos códigos 
requer conhecimento. E disse que existem percalços – mesmo no software livre – e acha 
que não deve-se por conta disso desacreditar o software livre; para ele é um pressuposto.  
 
Disse que é muito difícil construir segurança e confiança sem software livre, porque vai 
estar lidando com coisas que não tem como, de alguma forma, testar essa confiança. 
Exemplificou com o caso do Open SSL, que é uma suíte de criptografia mais usada. Falou 
que é um código muito velho, desenvolvido por pouca gente com pouco financiamento e 
assim, praticamente é a base da criptografia cotidiana. Acha super curioso que bugs de 
vulnerabilidade de segurança como heartbleed foram quase que por acaso descobertos – 
e vulnerabilidades que estavam ali há muito tempo - acha que o heartbleed estava ali 
desde 2009.  
 
Portanto, entende que não é uma garantia de segurança, mas é um caminho. Falou que é 
necessário se preocupar especialmente com os softwares críticos de segurança que 
sejam livres ou abertos, que eles tenham uma equipe de desenvolvimento saudável, com 
uma certa sustentabilidade, que haja algum tipo de auditoria. Tem que garantir que não é 
o que acontece em todas as situações. Citou como exemplo um outro software que é 
crucial para segurança, um navegador que de mês em mês se vê alertas de segurança 
escabrosos nos navegadores.  
 
Acredita que fazer uma auditoria de segurança não é fácil porque uma vulnerabilidade às 
vezes é expressa por um caractere no código. Para ele é um trabalho ingrato, mas 
precisa ser feito; com a quantidade de códigos existentes hoje é impossível fazer uma 
varredura atípica, existem várias técnicas de teste automatizados de softwares, portanto, 
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acredita que é necessário garantir que as comunidades tenham essa saúde mínima, uma 
questão de sustentabilidade, etc. 
 
Citou que que no caso no SSL, é muito curioso porque todos usam; não apenas o terceiro 
setor, como o participante expôs. Acha que o espectro aqui e que todos usam, e 
curiosamente, o modelo do Open SSL é insustentável. Acha isso um problema bizarro, 
um absurdo se vive e é software livre aberto. Entretanto, colocou que um mundo 
proprietário é muito pior, porque eles não vão revelar, não se tem a possibilidade de 
procurar esses bugs.  
 
Concluiu que no software livre/aberto o usuário e a usuária é mais soberano (a) porque 
consegue controlar. Pontuou que ainda há um problema de organização, mas que se 
pode melhorar porque tem esse poder no software livre. E acha que é por esse caminho 
que se consegue as implementações de referência, acha que tudo deveria ser baseado 
em software livre e  acredita plenamente nisso por questões ideais, políticas, mas também 
por questões práticas de segurança. Para ele o pilar do que chama de soberania 
computacional é baseado, basicamente, em software livre com segurança e resiliência.  
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence) respondeu ao Everton que para ele o 
buraco é bem mais embaixo. Por exemplo, diz ter certeza absoluta que o representante 
do terceiro setor faz uma força para usar principalmente software livre no sistema dele, 
mas ele não usa só software livre; ele usa força proprietária. Provavelmente a BIOS (basic 
input/output system) dele é proprietária.  
 
Disse que não se tem acesso ao software, mas que há um projeto que está tentando fazer 
uma BIOS não proprietária, mas ainda não está suficientemente funcional. Agora 
inventaram as BIOS UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), que é outro sistema 
operacional dentro da máquina e tem toda uma área dentro de pesquisa e segurança de 
troianos e backdoors para BIOS UEFI, que é um software proprietário, que também no 
notebook Linux roda uma versão especial do Linux, que tem uma série de containers de 
alta segurança etc., mas prossegue vulnerável pela BIOS UEFI.  
 
Falou que tentou desabilitar, mas que é bem complexo e exemplificou que se tem no seu 
computador uma placa de rede gigabyte de Internet, um fato pouco conhecido é que as 
placas de rede gigabyte de internet são um computador completo. Para fazer o 
processamento em velocidade gigabyte, rodar com a arquitetura normal do computador, 
eles colocaram essas funcionalidades num processador separado da placa de gigabyte. 
Ele tem um processador com RAM própria, com sistema operacional próprio, proprietário, 
que não se sabe qual é. Então existe, por exemplo, onde as pessoas aprenderam a 
“desassemelhar” esses softwares proprietário e colocaram backdoors dentro da sua placa 
de rede gigabyte. Portanto, pode-se ter o Linux mais seguro do universo, e ainda assim a 
máquina pode estar sendo rastreada sem saber. Dá para deletar pelos logfiles de 
perímetros, tem como saber, mas considera complicado.  
 
Vislumbrou que um outro problema quando as pessoas dizem: “ah não, a gente está 
fazendo uma força danada para fazer software livre”, não está fazendo nem metade do 
que deveria. Há toda uma fronteira inexplorada e o software proprietário muito à frente da 
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em termos de know-how, em termos de poder econômico. Outra coisa que também quis 
deixar claro é que o software livre não é só sobre copiar e fazer as coisas funcionares, 
etc. e poder compartilhar o software a um custo baixo e disponibilizar o código, é sobre ter 
know-how, entender o código.  
 
Concluiu que se tem um software livre, não é capaz de alterá-lo para fazer o que ele quer 
ou tirar as vulnerabilidades que lhe incomodam, está apenas sendo vítima da mão de 
outra pessoa. Para ele o software livre é uma coisa cultural e que o entristece 
profundamente, disse que corre risco de talvez gerar uma inimizade com a academia, e 
adoraria que, uma das coisas que acha que o Brasil precisa é fazer com que aquele 
trabalhinho de faculdade de Ciências da Computação que faz de lista ligada ao invés dele 
só servir para satisfazer o professor e dar uma nota, que fosse publicado no  Github, para 
outras gerações de pessoas se aproveitarem daquele código que foi feito.  
 
Gostaria de ver softwares livres sendo praticados desde o ensino universitário. E acha 
que  exceções são necessárias, porque ás vezes tem algumas coisas que tem interesse 
comercial e tudo mais. Mas se fizesse isso seria criada uma cultura do software livre. O 
know-how, de publicar o código, de compartilhar o código, de ter o ciclo de vida do 
software livre, acha que está faltando no Brasil.  
 
E outra coisa que gostaria de ver e que colide com isto que está falando é se já não tem 
muito know-how de escrever o código e entender as vulnerabilidades, e aproveitou para 
fazer uma pergunta ao representante da academia, se há cursos universitários, em que 
segurança seja uma disciplina do currículo? Pois disse que conhece muito poucos cursos 
universitários em que a programação segura ou histórico das vulnerabilidades, caem em 
provas.  Disse que não se vê heartbleed numa prova de Redes, de curso de Redes.  
 
Citou Stallman e que uma de suas frases mais legais é: “você tem que controlar o 
computador, e não o contrário.” Hoje, a informática está sendo usada como outra maneira 
de manipular as pessoas, outra forma de poder, outras pessoas chamam de quinto ou 
sexto poder; tem os três poderes convencionais, o quarto poder é o de imprensa, o quinto 
tem vários contenders e o sexto poder é o poder da informática como meio de dominação 
da massa.  
 
Coronel Ricardo Camelo (CDCiber - Centro de Defesa Cibernética - Exército Brasileiro):  
comentou que o aproveitamento de soluções brasileiras, bem como as possibilidades de 
sistema de como isso é, acredita ser uma questão complicada por depender de 
burocracias infinitas do governo. Acha muito difícil um empresário brasileiro ter a solução 
e citou que o Centro de Defesa Cibernética, embora não seja a solução disso, tem 
trabalhado muito forte nessa área também, fomentando e em alguns casos até 
financiando trabalhos científicos a respeito ou gerando parcerias por conta da burocracia 
complicadíssima. 
  
Pontuou que o Brasil tem uma das principais soluções do mundo em infraestrutura de 
equipamentos de inter-redes, justamente soluções do país e do irmão do norte que muito 
provavelmente vem abençoadas, inclusive por lei deles, disse que há uma empresa no 
Brasil que faz esse tipo de ativo, que é estratégico e precisa ser apoiada e outras 
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precisam surgir.  
 
Citou que acompanhou uma empresa em Brasília com um tipo de solução que 
tecnicamente é muito complexa: o firon. Mas muitas vezes muitas vezes uma escolhem-
se soluções estrangeiras por ser mais madura.  
 
Disse que sozinho, apenas com o CDCiber não se consegue melhorar, mas que com 
conversas e discussões possa despertar interesses. Afirmou que existem muita coisa no 
Brasil e que muitas vezes estão isoladas e que está tentando descobrir para quem pedir 
ajuda, portanto fez um convite a todos que se conhecerem alguém que tenha um projeto, 
procurar o CDCiber, para que vá para frente.  
 
Ricardo (Faculdade Estácio - Rio de Janeiro): iniciou falando que em muitos países, 
como os EUA, quando um hacker consegue invadir um sistema do governo, o Federal 
Bureau of Investigation (FBI) é acionado e quando a pessoa for descoberta, ela é punida, 
mas procura-se aproveitá-la. E preguntou ao representante do setor governamental como 
são aproveitados esses jovens hackers no Brasil? São simplesmente punidos ou se 
também procuram aproveitá-los e fazer com que o mal que ele fez seja aproveitado para 
o bem da sociedade? 
 
Coronel Ricardo Camelo (CDCiber - Centro de Defesa Cibernética - Exército Brasileiro): 
respondeu ao Ricardo que iniciou sua resposta com um exemplo clássico, o Kevin 
Mitnick, um dos mais antigos hackers que fez, para o painelista sucesso e lembra de seu 
julgamento dele e da frase do repórter quando ele saiu condenado e passa pelo técnico 
da IBM que ajudou o FBI a cassá-lo: o gênio do mal nesse momento passa pelo gênio do 
bem. 
  
Acha que apesar de questionável, uma série de possibilidades que tem de enxergar esse 
tipo de aproveitamento, porque tem um lado do terreno afetivo que é totalmente 
incontrolável. Como que são as referências morais dessa pessoa? Isso não significa que 
qualquer hacker tem referências morais deterioradas; mas quer dizer que alguém que já 
tem um histórico criminal passa a “ser do bem”. Por que o pragmatismo? O cara tem uma 
competência: precisa-se disso e ele diz: “escuta, você trabalha pra mim e eu te atenuo a 
pena, fico te monitorando e você faz o que eu quero com essa competência”. Acha muito 
prático, mas necessária uma legislação para apoiar isso e a questão cultural. Acredita que 
nesse aspecto, culturalmente não se tem isso muito claro; não se vê aquele que cometeu 
um delito como alguém que não serve mais para nada.   
 
Citou que ocorreu no Exército algo semelhante, só que não foi um crime. Um Tenente no 
início da carreira, de curioso, derrubou uma rede de um dos principais centros de 
comando e controle. Esse ato era suficiente para puni-lo porque ele inviabilizou grande 
parte do serviço do quartel. O Comandante averiguou e viu que tinha sido, como ele era 
reconhecidamente um nerd e apaixonado por essa área, viu que foi um incidente, não foi 
uma atitude proposital, colocou ele na pós-graduação imediatamente, nessa área. E ele 
foi por um bom tempo, infelizmente ele tomou um outro rumo na vida, mas enquanto ele 
era das forças armadas, foi um elemento que fez muita diferença nessa área. 
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Acredita ser uma questão complexa o como controlar essas pessoas que denominou 
monstrinhos, no sentido de terem um capacidade gigantescas de fazerem coisas para que 
ele fique polarizado e produzindo para a empresa, para a instituição, para o país; isso é 
uma questão complexa, não é uma solução simples. 
  
Acha que em todos os níveis decisórios, não necessariamente nas forças armadas, parte-
se de uma premissa mais relativa à área policial, e não à área de defesa, que se pode 
fazer uma analogia com relativa facilidade, acha que há como se aproveitar sim, se os 
decisores tiverem atenção para a questão. Não deixar o fruto apodrecer para ver se dá, 
se não dá, se confia. Mas se houver o reconhecimento do talento, ainda que aconteça um 
efeito colateral, como se chama nas forças armadas, de uma experiência ou de um ato 
qualquer cibernético, que acabe num primeiro momento gerando prejuízos, como 
exemplificou desse tenente, aproveitá-lo sim.  
 
Pensa que esses talentos tem que ser cultivados e tem que ser potencializados e são 
movidos a desafios, tem que motivá-los. É uma gerência de recursos humanos e vai muito 
ao encontro disso, a questão de gerir os talentos humanos. Isso é complexo, mas é 
necessário; na segurança da informação, tem um bloco que é só de recursos humanos, 
que é lidar com a pessoa, conscientizá-la para ela ter atitude favorável para atenuar os 
riscos.  
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence) comentou a fala do Ricardo e do 
Coronel Ricardo Camelo em que acha que o Brasil não sabe criar hackers, não tem um 
curso e ele acredita que precisa-se mais deles. Se tivesse mais deles, poderia colocar um 
no CDCiber a mais para a ciberguerra, mas não se sabe formar essa gente, não tem um 
curso universitário para isso. 
  
Quanto a eles terem cometido delitos, acha se alinha um pouco com a visão do 
representante do setor governamental: cada caso é um caso e há delitos perdoáveis; 
quando se é jovem, pode fazer muita besteira, até porque faz parte da juventude fazer 
besteiras e quando se é mais velho, não, tem a gravidade e uma série de coisas.  
 
Citou o Mitnik que fez um monte de besteiras, e que a história é bem mais dramática do 
que o que o representante do governo citou, o Mitnick passou um tempão isolado, sem 
ser acusado de nada e detido, e finalmente ele cumpriu pena. E teoricamente, pelo menos 
a ideia era essa, quando serve a sua pena na prisão, pode-se voltar à sociedade. 
  
Não sabe como isso funciona, mas a ideia básica é que deixe de ser um criminoso. Cada 
caso é um caso, mas o que acha profundamente interessante é que hoje não se sabe 
cultivar o talento hacker. Tem que descobri-lo como uma caça ao talento, para de repente 
achar alguém brilhante.  
 
Citou que sua empresa recruta esse tipo de gente e que gostaria muito de conseguir 
empregar mais gente assim. Disse que descobrir esses talentos é uma arte e 90% dela é 
sorte, em sua opinião e gostaria de acrescentar. 
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Alfredo (Procurador da República do Ministério Público Federal em Pernambuco): 
explicou que trabalha em uma área que envolve crimes na Internet e que está 
aprendendo muito com a discussão. Perguntou ao Coronel Ricardo Camelo, 
representante do governo, se no dia a dia do Centro de Defesa existe uma política clara 
de delimitação entre as infrações que afetam a soberania e aquelas que são mais afeitas 
á segurança pública e assim seria mais a área da polícia federal, se existem mecanismos 
de cooperação e quais seriam os assuntos que seriam objetos dessa cooperação.  
 
E sua segunda pergunta é sobre essa polêmica a respeito do Marco Civil da Internet. 
Existe, claro, uma primeira questão abstrata, que é o papel do Estado que se quer na 
sociedade, sob uma perspectiva de, por exemplo, da biopolítica, o limite de violência 
potencial que se admite do Estado.  
 
Citou que leu uma reportagem que dizia que o Parlamento Chinês está para aprovar uma 
lei que permite, inclusive, o corte de acesso à Internet quando ele verificar questões que 
afetam a soberania, soluções que acredita serem drásticas possíveis nesses limites, e o 
outro, que é um papel, de certa forma, mais simples que é: se o Estado tem o papel de 
investigar e de punir, ele tem que ter, como foi falado pelo Coronel, mecanismos para que 
possa chegar aos autores dos crimes.  
 
Citou o crime de pedofilia, por exemplo, é um crime onde, pelo menos no Brasil, a maior 
parte deles foi cometido por amadores; e se não houver a possibilidade de acessar dados 
de conexão ou dados de aplicação, é impossível identificar a autoria desses crimes. O 
registro de dados não se discute, por exemplo, nos EUA e na Europa, que são os centros 
de segurança pública que mais se dialogam frequentemente, e na Europa, por exemplo, 
em 2008 foi aprovada uma lei de registro de dados, mas essa lei foi considerada 
inconstitucional porque ela permitiu o registro de dados, mas não dizia como esse registro 
era acessado e como eram administrados esses dados. Mas eles não discutem a 
necessidade de incorrer no registro, porque sem o registro é impossível a investigação.  
 
Nesse contexto, acredita que o Marco Civil é pioneiro porque delimita não só o tempo, 1 
ano de registro de conexão e 6 meses para registro de aplicação, mas ele diz como esses 
dados devem ser acessados. Certamente se escorou nessa polêmica que houve na 
Europa para dizer que esses dados só podem ser acessados por ordem judicial. E 
pontuou um problema muito prático: a questão de vanguarda, de falar de 1 ano e de 06 
meses, por mais que sejam afinados os órgãos de segurança civil – a polícia e o MP, 
especialmente – é um prazo muito curto.  
 
Disse que a Polícia Federal recebe centenas – não há registro oficial sobre isso – pode 
chegar a milhares de notícias sobre crimes cibernéticos, inclusive informados a maior 
parte deles por órgãos internacionais, como a Interpol, e esses dados precisam ser 
repassados ao Ministério Público (MP) para que o MP por sua vez pedir autorização ao 
juiz para saber, por exemplo, de onde partiu o IP e outras informações decorrentes. Essas 
comunicações – polícia federal, MP e judiciário – por mais que o lapso seja curto, é no 
mínimo 06 meses. Então certamente esse prazo de 06 meses e de 01 ano da lei vai gerar 
uma polêmica decorrente da aplicação da lei recentemente aprovada, e talvez haja uma 
pressão no Congresso para que seja alterado, inclusive o tempo de guarda dos dados.  
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Finalizou, dizendo que a questão não é o registro dos dados, mas o tempo que ele é 
guardado e como ele é acessado.  
 
Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Escola Politécnica da USP): fez um 
comentário sobre a fala do Alfredo acredita que uma das grandes discussões é o tempo 
de armazenamento desses dados e citou que viu nas redes sociais o slide de uma 
apresentação – ele não sabe exatamente a referência – sobre o que significa exatamente 
armazenar metadados. 
  
No slide em que viu, foram colocados vários exemplos, todos eles caricatos; e explica que 
armazenar metadados significa que é possível saber que uma pessoa anteontem, entre 
as 02hs e as 04hs da manhã, acessou um site de bate-papo erótico. Só que ninguém vai 
saber exatamente o que conversou. Esses dados não são armazenados. Essa é a 
diferença entre armazenar metadados de dados e a quantidade de informação que se 
consegue extrair, só de armazenar metadados.  
 
Acha que a maioria já deve ter visto, pelo teor mais ou menos divertido que o autor 
procurou dar, mas tem outro lado da moeda que ele foi falando depois disso. Só acha 
divertido quando ele fala assim: “tal pessoa teve seus metadados gravados e, portanto, 
agora está todo mundo sabendo que tal pessoa acessou aquele site”, conforme havia 
exemplificado.  
 
Questionou o que aconteceria para determinada pessoa se aparecesse que foi ela que 
acessou um site em que nunca viu na vida? Então,  aparece a polícia, bate na porta, fala: 
“olha, você está sendo preso porque acessou um site aqui de tráfico de armas. Você está 
sendo acusado disso.” Afinal de contas, como o Silvio mencionou aqui, é problemático 
proteger a máquina; quando é uma dificuldade ou facilidade que tem de invadir a 
máquina, colocar um agente lá e o agente começa a tomar conta da máquina, mesmo que 
nem perceba que tem um agente rodando ali, e começa a acessar esses sites, sem se 
saber.  
 
E acessou o site, fez a operação e mais ainda, qual é a dificuldade ou facilidade de fazer 
isso sem deixar rastros? Então, como falou, não tem uma resposta, só está provocando 
os participantes, porque é muito difícil dar uma reposta para isso e a problemática: “são 
apenas metadados”, sendo que os metadados revelam muito, sendo que é tão fácil assim 
de colocar a  culpa em outros que invadem a máquina. Acha que, infelizmente, vai 
demorar muito até fechar completamente essa questão aqui.  
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence) respondeu ao Alfredo e ao Paulo Sérgio 
que não concorda com essa visão de que é “impossível determinar quem foi o pedófilo se 
os metadados não forem retidos”; não é impossível, é mais difícil. Diz ser super 
desconfortável com essa história dos metadados serem coletados de todo o mundo, sem 
suspeita provável, de todo o tipo e de todo o tempo. Para ele a polícia poderia 
perfeitamente, tendo a suspeita de pedofilia,  aquela situação específica, para aquele IP, 
para o prumo daquela investigação, ele monitora, grampeia, faz o que quiser.  
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Para todas as pessoas, acha complicado. Complementou um pouco a brilhante colocação 
do Professor Paulo, e disse que recentemente saiu o caso de uma empresa italiana 
chamada Hacking Team, que vazou várias ferramentas dele. Uma das ferramentas que 
eles faziam – eles faziam ferramentas de invasão e vasou, inclusive, que o governo 
brasileiro estava negociando com eles – mas uma das ferramentas que eles tem é uma 
ferramenta especificamente projetada para invadir a máquina e colocar pedofilia infantil na 
máquina para incriminar a pessoa. Então acha que coordenar as pessoas por metadados 
é uma coisa muito complicada.  
 
Coronel Ricardo Camelo (CDCiber - Centro de Defesa Cibernética - Exército Brasileiro): 
respondeu a pergunta do Alfredo, com relação à pergunta da parceria com a polícia, 
disse que uma das brincadeiras que costuma fazer no Centro é que sem ação 
colaborativa, a vida não é possível em cibernética. São frases de efeito que usa tentando 
conscientizar os colegas e até os próprios chefes, e tem funcionado bem, tem sido 
respaldo prático isso.  
 
Falou que a Polícia Federal tem sido um parceiro muito importante, de grande relevância 
para lidar com essas ameaças cibernéticas, de um modo geral, ainda que o escopo das 
duas organizações sejam claramente diferentes. A polícia está lidando com questões 
criminais, que não são coisas da defesa. Eventualmente há crimes no âmbito da defesa, 
mas que vão ser tratados pela polícia, ou às vezes, na pior das hipóteses, pela polícia 
interna, mas que vai redundar num processo cujo rito vai, provavelmente, ou quase que 
necessariamente, passar pela autoridade policial que tenha a prerrogativa para fazer 
determinadas ações. 
  
Citou como exemplo, se alguém precisa chegar até um eventual criminoso cibernético 
porque ele está com algum tipo de ação, quem tem a prerrogativa para fazer toda a 
escuta, por exemplo, fazendo analogia com a escuta de ligações telefônicas, devidamente 
autorizadas por um juiz, dentro de um rito administrativo, é a polícia. Então se tenta 
alimentar um ao outro com a informação e já tem um caso bastante significativo de 
sucesso nesse respeito.  
 
Falou que está sendo consolidado a questão de confiança que citou em sua fala mais 
cedo, que começa pelas pessoas, mas que não pode se limitar à elas, porque se um se 
aposenta, é transferido e tudo mais, cai tudo por terra, e começa a criar métodos 
administrativos para forçar, no bom sentido, uma espécie de cultura inter organizacional, 
em que já é normal que um confie no outro dentro de determinados protocolos pré-
estabelecidos. Um instrumento de convênio ou algo desse tipo.  
 
Exemplificou com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO); que foi o 
primeiro que o CDCiber assinou. Disse que há um convênio maior com a Itaipu, que é 
uma das principais infraestruturas críticas. E dentro de poucos dias, o General estará com 
o chefe da Unidade de Repressão de Crimes Cibernéticos, já esboçando algo nesse 
sentido, para transformar ou formalizar o que na prática vem construindo.  
 
Falou que o caso de sucesso aconteceu entre a Rio+20 e a Copa das Confederações. Na 
Rio+20, sofreram ataques do mundo todo; era um evento cercado com muita ideologia, 
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muitos antagonismos, e na área cibernética não era diferente. E o Brasil sofreu ataques 
do planeta inteiro, independente da questão da clonagem dos IPs, das suas origens etc., 
mas oque foi possível levantar é que eles vinham de tudo quanto era lado. E por muito 
pouco a imagem do Brasil, não foi manchada. Quem foi ator principal não foi o CDCiber, 
foi um dos parceiros, o SERPRO, onde os ativos estavam fisicamente instalados, na 
página ativa do evento e mais propriamente, na página do evento que chegou a balançar 
ali. 
  
Disse que não tinha saído a lei da Caroline Dieckmann, portanto não estavam 
criminalizadas as tentativas de pichação de site, a subtração de informações, de 
permissões de computadores etc. Só que a parceria, já estava ocorrendo na Rio+20 em 
conjunto, a troca de informações entre o Centro e a Unidade de Repressão de Crimes 
Cibernéticos, a complementariedade das ações pôde chegar à identificação de pessoas 
físicas.  
 
Citou que o que aconteceu na preparação para a Copa das Confederações, na reunião de 
coordenação, com todos os parceiros, o Delegado da Polícia Federal responsável falou 
que não queria repetir as mesmas coisas do Centro, cada um no seu quadrado e a até 
pela parceria anterior, e aproveitando que a lei foi aprovada, fazer visitas e ações 
educativas.  
 
Então tinham-se algumas lideranças que puxaram ações de vários hackers, e esses 
líderes puxavam fortemente o trabalho deles; e o que aconteceu é que na Copa das 
Confederações, essas curvas de acompanhamento desceram, caíram tremendamente. 
Houve um apoio, principalmente, do Anonymous, um dos movimentos de rua, foram 
coisas realmente assustadoras que foram implementadas nas redes sociais, com apoio às 
manifestações de rua, coisas assim, muito incríveis, desde exposição de informações de 
pessoais de policias para que fossem perseguidos, a organização de vaquinhas para tirar 
gente da cadeia, receitas para fazer artefatos caseiros para combater a polícia – armas, 
bombas ou como filtrar gases lacrimais – teve de tudo, mas ataque propriamente 
cibernético sumiu.  
 
Entre a Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude, apareceu um vídeo do 
Anonymous, aquela voz distorcida falando: “alguns dos nossos irmãos foram visitados, 
mas nós não vamos recuar”, ou seja, aquilo que estava constatando por gráficos veio até 
explicitamente se não uma prova, mas uma demonstração que realmente o que a polícia 
chamou de “efeito educativo” funcionou, ou o que o militar chama de dissuasão, que é o 
que os países tentam fazer. 
  
Disse também que teve um efeito muito significativo; então, embora as áreas sejam 
diferentes, o problema é que o espaço cibernético é um só, no planeta. Então uma 
instituição ajuda a outra porque geralmente está tropeçando em coisas que interessam ao 
outro, que se complementam. 
 
Exemplificou com o terrorismo, que interessa aos dois. E isso pode ajudar a falta de 
comunicação, como o Marco lembrou muito bem, o 11 de setembro é o exemplo clássico, 
pode gerar tragédias. Então se está consciente disso e não tem ainda um instrumento 
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formalizado com a Polícia Federal, mas se está neste caminho, tentando instituir isso. Às 
vezes é uma complicação, a  burocracia, as decisões envolvidas no momento às vezes 
aceleram ou deixam a coisa mais devagar, mas se está tentando manter a impulsão para 
fechar esse processo formalmente também aquilo que já é prático.  
 
Igor Dias (Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais e Partido 
Pirata): Solicitou ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, ao Fórum que fizessem no 
relatório final uma orientação quanto a precarização que existe dentro das teles no Brasil. 
Por que isso? Porque, com esse conhecimento desse projeto de lei que aconteceu agora, 
o 4330, hoje PLC 30, ocorreu que no primeiro texto dele existia a possibilidade de 
terceirização das empresas estatais. Ou seja, todos os dados dos cidadãos do Brasil 
inteiro poderiam cair em mãos de pessoas que não se sabe o que fariam com eles. Para 
que saísse no relatório final do evento uma preocupação com isso. E perguntou para a 
mesa é qual o posicionamento em relação à computação na nuvem, porque sabe-se onde  
estão sendo armazenados, onde estão estes servidores e a qual legislação de qual país 
eles têm que respeitar.  
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence) respondeu ao Igor Dias quanto a história 
da computação das nuvens é uma oportunidade muito grande de poder voltar àquele 
tema que havia falado anteriormente: computação em nuvem pode fazer sentido ou não 
dependendo do que entende por segurança e qual o modelo legal da instituição. Citou 
como exemplo que acha que computação em nuvem é ótimo para empresas do tipo 
Groupon, Peixe Urbano etc., e citou que eles até usam, inclusive o modelo como eles 
colocam a política de privacidade dele que isso não parece, numa olhada rasteira, muito 
problemática. 
  
Disse que ao mesmo tempo, computação em nuvem pode ser extremamente 
problemática. Exemplificou, quando estava em uma reunião com um órgão judiciário onde 
uma pessoa disse: “esses data centers custam muito caro e vamos colocar todos os 
processos jurídicos da gente na nuvem da Amazon, do Google etc.”. Marco disse que 
ficou estarrecido, porque isso basicamente significa que se a nuvem da Amazon ou do 
Google, ou sei lá de quem sair do ar, para todo o judiciário daquele estado e achou um 
absurdo.  
 
Concluiu que não se pode ter uma resposta simples e curta; a resposta, acredita que 
depende das particularidades definir o que é o seguro contra o quê e das particularidades 
individuais daquele tipo de negócio, daquela instituição, daquela coisa. Existem várias 
coisas em que a nuvem funciona muito bem; existem várias de coisas não funcionam 
muito bem. Mas é contra a colocar na nuvem só pela moda; devia colocar porque sabe o 
que está se fazendo.  
 
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): comentou a fala do Igor em relação ao Projeto de Lei 
Complementar 30 disse não ter conhecimento ainda, porém relativo à possibilidade de 
terceirização da coleta ou do armazenamento de dados e metadados de acesso, o Marco 
Civil proíbe; até onde sabe uma organização não poder fazer isso; ela deve manter esses 
dados em ambiente seguro e protegido.  
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Disse que não tem uma definição do que isso significa, se haverá uma norma e o que 
essa norma significa, mas terceirização, acha que não, porém não se tem uma posição 
relativa aos dados pessoais. Sabe-se que já houve convênios da Serasa com a Receita 
Federal para o armazenamento de informações e isso já gerou duas Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPI) e até onde sabe não deu em nada. Então acha que isso 
é um assunto perigosíssimo porque terceirizar às vezes é compartilhar, também.  
 
Com relação à nuvem, acredita ser um tema super delicado, com relação ao âmbito do 
software livre, o Stallman elegeu isso como um dos próximos perigos da computação. 
Disse que há um problema porque não está se falando só de armazenamento, mas de 
processamento, de computação, de dados em nuvem. Disse que existe uma fala muito 
interessante e convidou a todos procurarem, que é sobre a guerra que está por vir contra 
a computação geral. Então acha que nesse caso será um pouco mais pessimista agora e 
dizer que o buraco também é mais embaixo porque se está vulnerável à terceirização da 
própria computação.  
 
Perder o controle, não só dos dados pessoais, mas também do processamento desses 
dados. E isso evoca questões nos diversos níveis inclusive da manipulação da própria 
informação e do resultado dela. Se está perdendo poder computacional porque agora se 
elege que é melhor para criar grandes silos de processamento e ter pequenos aparelhos 
de acesso, pequenos terminais de acesso. 
  
Acha que é muito perigoso e particularmente evita ao máximo colocar coisas na nuvem; e 
sabe que isso é impossível, mas essa palestra provavelmente estará numa nuvem, então 
são coisas que estão além do controle. Porém prefere manter os seus próprios serviços; e 
acha que é um papel da comunidade, principalmente hacker, de fomentar possibilidades 
de outras nuvens. Nuvens que se tenha controle. Nuvens que de fato entreguem apenas 
armazenamento e banda, e no futuro, talvez, até um processamento que se possa confiar.  
 
Acha que a pesquisa de ponto o professor deve saber muito melhor do que ele sobre 
processamento criptografado, em que se tem algumas propriedades em que se consegue 
operar no dado cifrado e o dado também é cifrado, então  pode-se vislumbrar, mas se 
elas se revelarem inviáveis talvez tenha a possibilidade de contar com a nuvem apenas 
para armazenar informações que já estejam cifradas. 
  
Um dos projetos que acredita bastante e que está numa etapa experimental, é chamado 
Lip, ele partilha de conceitos comuns com outros projetos, de que a criptografia deve ser 
realizada nas pontas e a função da rede é armazenar e repassar, é endereçamento e 
armazenamento da informação. Então, uma perspectiva de nuvem que acha possível 
seria essa. Nuvens em que eventualmente pague a conta ou um modelo de negócios em 
que o provedor gratuito não consiga minerar a informação, então provavelmente seria 
uma nuvem que pagaria, mas seria um preço bem barato, porque essas coisas estão se 
barateando. 
  
Então acha que talvez essa seja uma possibilidade, ou então ter a sua própria nuvem, 
uma nuvem comunitária ou da organização, interna. Mas disse que vê uma possibilidade 
que não seja a nociva numa nuvem de terceiros, que seria justamente usá-la apenas para 
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armazenar, repassar e eventualmente fazer isso de forma anônima, enfim. Acredita que 
são possibilidades que ainda não tem hoje e por isso acha que é preciso ter muito 
cuidado se for armazenar ou usar uma nuvem que não seja sua ou que não esteja sob o 
seu controle.  
 
Marco Carnut (Tempest Security Intelligence) comentou a fala Silvio Rhatto e do 
participante Igor, apresentou um contraexemplo, em que se tem uma nuvem a rede 
bitcoin, desde que não desabilitem aquela linha de código que mostrou. Mas a grande 
sacada dela é que é uma tecnologia que dá o que se chama de consenso distributivo 
global, que está sendo usado para criar uma moeda digital e essa moeda é distribuída 
sem uma instituição central. 
  
Disse que os bancos estão com medo, porque o bitcoin pode e acha que vai mudar o 
mundo e a natureza dos bancos e o relacionamento com o dinheiro, num modo geral, e 
ele é uma nuvem que tem essa característica: é uma nuvem em que a criptografia é feita 
nas pontas, que o meio da rede realiza diversos tipos de computação, tem uma série de 
regras. Disse que quis colocar isso mais como um contraponto. 
  
Citou que o representante do terceiro setor está certo em falar que em certos aspectos o 
buraco é muito mais embaixo, também é verdade afirmar que existe um admirável mundo 
novo de soluções impactantes e seguras. A rede bitcoin, em que pese, essas soluções 
precisam melhorar e isso é um fato, como tudo na Internet porque nada disso nasceu 
pronto, mas a rede bitcoin é uma das coisas mais transformadoras, seguras e que mudam 
muitos paradigmas. Disse que já viu muitos exemplos clássicos de nuvem de maneira 
mais nuvem que a nuvem pode ser.  
 
  
Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Escola Politécnica da USP): respondeu ao 
Igor, bem como disse estar de acordo com a tecnologia do bitcoin, apontada pelo Marco 
Carnut e especificamente com a questão do DHT, acha que até um pouco mais atrás, 
uma coisa um pouco mais anos 90, a própria história de servidores de chave, partiram 
dessa ideia porém as implementações de mensageria estão engatinhando. 
  
Acha que um dos caminhos, em que ainda não há uma solução massiva, mas que os 
DHTs também tem seus problemas e que é uma grande discussão e rica devendo todos 
ficarem de olho nisso e em outras abordagens que às vezes são até mais clássicas de se 
obterem resultados semelhantes. A ideia do DHT é que se pode também ter cópias e 
eventualmente até dividir a rede, então concluiu que ela também opera uma resiliência, 
nuvens de nuvens.  
 
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): fez observações em relação a perspectiva do CDCiber, 
lidar com as empresas de Telecomunicações o que acredita ser fundamental. Disse que 
antes que alguém fale que ele quer que os militares controle os backboards pra ver tudo o 
que está passando.  Explicou que  sim, é claro que é um ponto chave da governança e 
passa pela questão dos backboards e como eles saem do Brasil. 
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E citou que atualmente tem os portos que saem do Brasil, pouquíssimos cabos que 
tornam bastante dependentes inclusive, de estruturas internacionais nada convenientes, 
no mínimo, teoricamente, sendo bonzinho, podem apagar de uma hora pra outra. Então 
esse aprofundamento em relação a questão de como as Telecomunicações tratam os 
dados, se julga muito importante.  
 
Disse que percebeu que os grandes eventos estão servindo como um  laboratório 
maravilhoso e eventos que servem como verdadeiros catalizadores de maturidade para o 
país nessa área de cibernética. Disse também que observa, uma constatação não muito 
boa, que as Telecomunicações ainda lidam com bastante deficiência em relação a 
comunicação de dados no país, e muitas vezes fica surpreendido com a capacidade 
gerencial disso, pois muitas vezes já com um orçamento na ponta diziam: ‘não, isso aí eu 
não forneço porque não está no contrato’, não tem nem como trocar informações a 
respeito de negação de serviço que está entrando no país e que se pode detectar 
facilmente e pelo menos deveria poder, ou seja, é uma visão muito comercial da 
necessidade de gerir os dados, que complica muito e talvez tenha a ver com a própria 
história curta da estruturação das Telecomunicações no país, e como se observa em 
muitos exemplos, muitas vezes em nossos próprios telefones, parece que a expansão das 
Telecomunicações é maior do que elas podem dar conta em determinados momentos.  
 
Falou que está tentando ser diplomático, mas é como alguns apagões e algumas 
indisponibilidades  que se observa que as vezes chegam a picos bastante intensos. O que 
o Ministério da Defesa por meio do Centro, vem tentando influenciar nessa área, é se 
aproximar da Agência Nacional de Telecomunicações de tal maneira que se possa 
identificar pela perspectiva comum (Agência e o Ministério da Defesa), mecanismo que 
discipline ou potencialize como lidar com essa questão, até pra proteger melhor as 
instituições. Disse que aconteceu dentro dos grandes eventos mesmo, com instituições 
brasileiras, em que ataques de negação de serviços eram maciçamente encaminhados 
para determinadas instituições que tinham contratos específicos com Telecom e foi da 
surpresa que conversar com esse provedores, e que não tinha previsto isso no contrato, 
não tem conversa, ou seja, nem mesmo para manter um cliente mais significativo foi 
demostrado essa maturidade em relação atenuar a questão do risco e lidar com a 
segurança.  
 
Disse que pode ser que as coisas tenham evoluído, pois tudo está mudando 
constantemente. Mas, chegou também à conclusão de que, considerando o país como 
um continente, várias telecoms, várias concessionárias de telecomunicações, negociar 
uma a uma é inviável. Não tem como, então ir na agência ver que dispositivos legais, que 
é possível fazer, que é possível daqui pra frente e acertar pra que se possa ter uma 
gerência de dados dentro das comunicações de longa distância no país, que apontem 
mais no que diz respeito a segurança.  
 
Pontuou que uma questão de alteração de dados, quando tem ataques maciços, que é 
quando acabam invadindo o país, e entram nos ponteiros dessas Telecoms e tem que 
detectar, tem que detectar, portanto não vê outra possibilidade.  
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Comentou a pergunta de Igor em relação as nuvens, dizendo ser uma nuvem 
'’tenebrosa' porque realmente, quando se fala em nuvem, a não ser que faça as coisas 
todas, que crie uma própria nuvem e faça chover, ou seja, gerencie o sistema, não tem 
governança, então novamente se tem a questão de ter que confiar. Ao mesmo tempo, não 
sabe se está errado, mas já viu essa história acontecer algumas vezes, diz que não pode, 
é perigoso e tudo mais, mas sente meio que tentando mandar de volta um tsunami com 
uma raquete de tênis. 
 
Citou que quando surgiu a Internet, se dizia: ‘não, é perigoso, não podia colocar dados 
sensíveis’, isso vai, o usuário se encantou pelo canto da sereia e em pouquíssimo tempo 
a coisa se disseminou de uma maneira totalmente incontrolável, o que veio depois, qual 
foi o próximo tsunami que foi um monte de pessoas para praia com raquete de tênis pra 
mandar de volta: rede  sem fio.  
 
Então citou outro tsunami, um outro grupo querendo mandar de volta a tecnologia móvel, 
como tablets. A nuvem para ele é outro tsunami que está chegando. Acha tecnicamente 
viável, mas em termos práticos, difícil de colocar em prática, deter essa onda.  
  
Então, acha que todos têm que se voltar para uma possível abordagem e voltar para as 
boas práticas de segurança da informação, capítulo, gestão de risco e avaliar como tratar 
isso pra atenuar os riscos relacionados, como por exemplo, a questão da clássica solução 
desde o tempo dos ‘Césares’, e até antes, meio inseguro, o que colocar? Cripto. Acha 
necessário fazer a gerência disso pra fazer da maneira correta. Quando o PGP apareceu, 
conta o mito que o governo do irmão do Norte quase foi a loucura, porque conseguia 
controlar antes quando chegou aos dois lá que fizeram a cifra e mandaram pra rede e 
saiu do controle e, agora, então existem possibilidades de lidar com a coisa, precisando 
tomar cuidado. 
  
Acha complicado porque o cidadão quer viver em paz com a benesse da tecnologia 
servindo sem precisar achar que tem uma assombração dentro que vai matá-lo a 
qualquer momento. Isso é terrível. Então cabe as suas áreas tecnológicas e gerenciais, 
atenuar o risco. Obviamente a área legislativa e política tem que disciplinar. Concluiu que 
não é um problema trivial, mas é um problema que existe.  
  
Manoelito (Raul Hacker Club): perguntou em relação ao Ministério da Defesa como está 
a questão da segurança em nível de hardware e firmware, porque recentemente saiu uma 
página em que todos os dispositivos que tenham USB na face da terra podem se 
contaminar. E sendo impossível de detectar, se está acima de qualquer permissão que o 
maior usuário da máquina possa ter.  
 
Disse que isso é em relação aos hardwares também do Exército, as informações. E fez  
um adendo em relação a nuvem, que salvo engano tem uma lei federal que proíbe que 
dados federais sejam hospedados e, o Rafael que faz parte do Raul Hacker Club e 
trabalha na Universidade Federal de Lavras (UFLA), já colocou que professores não 
podem armazenar nenhum tipo de dado federal no Dropbox, por exemplo, é proibido.  
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Acredita que a UFLA tem que criar um serviço de nuvem próprio, com uma certa diretriz 
de segurança. Citou que a Universidade de Tel Aviv em Israel, conseguiu quebrar a 
criptografia ouvindo o barulho do processador, portanto, concluiu que existe uma série de 
técnicas e fontes. Perguntou como o Ministério da Defesa se prepara para esse tipo de 
coisa? Disse que faz Engenharia Elétrica na UFLA também, e tem interesse por esta 
área, principalmente, pelo Programa CI Brasil, que é muito pouco disseminado pra que 
capacitem os estudantes na área de hardware, pra que esse tipo de autonomia Nacional 
realmente se concretize.  
 
Disse não ver muito esforço para que isso realmente seja disseminado. Contou que na 
universidade há pouquíssimos estudantes sabendo do programa, respondendo a Paulo 
Barreto que há um pequeno número de pessoas. Questionou Ricardo Camelo como o 
Ministério da Defesa lida com essas informações. Exemplificou com a piada dizendo que 
Dilma envia e-mail para Obama enviando para ela mesma. 
  
Coronel Ricardo Camelo (CDCiber - Centro de Defesa Cibernética - Exército Brasileiro): 
Iniciou sua fala explicando que o Ministério da Defesa é uma instituição como outra 
qualquer, refletindo as evoluções e as dificuldades brasileiras, apesar do foco do militar 
ser o planejamento da guerra. Pelo motivo do medo, o Exército possui um 
desenvolvimento um pouco mais rápido que o da sociedade. Respondeu a Vitor que isso 
foge da governabilidade do Ministério da Defesa. Exemplificou que o Exército não foge da 
lei de licitação, comprando pelo menor preço e com problemas de mercado do próprio 
país, ou de especificação. Com isso, acaba-se adquirindo equipamentos que tenham 
comprometimento de segurança. Destacou que se trabalha desde 2000 em uma área que 
é a mãe da área de segurança, a chamada "contra inteligência".  
 
Assim, disse ele, o Exército já trabalha nesse ritmo de atenuação, adotando as boas 
práticas e tentando implementar regras, as famosas políticas de segurança, disciplinando 
desde a área de recursos humanos, até a área de equipamentos. Então áreas sensíveis, 
o Exército procura filtrar e atenuar o risco. Também relembrou que o Exército possui um 
legado que não se pode simplesmente jogar fora, porque não se tem recursos financeiros 
para, de uma hora para outra, mudar todo o parque. Assim, atenua-se isso com 
criptografia de Estado e com processos de sensibilização. Então, de acordo com Camelo, 
dentro do governo e do próprio ministério existem áreas bem mais adiantadas por força 
da necessidade, áreas de Inteligência, como por exemplo, o próprio Centro,  que é uma 
unidade muito jovem e tem tido bastante trabalho nessa área de  tentar nascer o melhor 
possível, ainda que tenha coisas em que se viram obrigados a arcar com o risco. 
 
Disse que não vê boas opções, mas a metodologia escolhida, se bem executada em 
passos e procedimentos poderá ter um menor risco. Apesar disso, apontou que 
infelizmente não existe muitas opções na área de hardware e disso se vai convivendo.  
mas por exemplo não adotam software fechado, famoso, que virou cocaína do mundo. 
Destacou ser preciso sensibilizar as autoridades, algo que não é simples, pois são 
profissionais de outras épocas, não sensibilizados pela temática. Também há o atenuante 
da contra inteligência, tema que eles entendem melhor e são mais sensíveis, sendo um 
processo sucessivo de substituição paulatina do que é mais crítico em termos de software 
e hardware.  
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Para ele, há poucos hardwares criptografados, mas já existe parceria com a Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN). Sua opinião é de que a fórmula mundial não é copiar e 
colar o modelo lá de fora aqui dentro. Reclamou do setor privado que está absorvendo os 
vários profissionais de excelência dentro do Exército, pois não se fica rico sendo militar. 
Explicou que motivos que fazem estar no Exército é poder ver que engenheiros 
eletrônicos estão construindo coisas, além da tradicional tarefa de integração de objetos. 
Criticou apontando que não é no ritmo que se quer, mas está se caminhando para frente.   
 
Finalizou destacando o rico painel realizado, mas não esgotou pois é um assunto muito 
vasto, mas disse acreditar que há subsídio para saírem do evento e refletirem sobre a 
área. Agradeceu a oportunidade e desejou boa noite a todas e todos.  
 
Marco Carnut (Tempest Security Inteligence): Iniciou sua fala apontando ser um sujeito 
pragmático, adorando discussões filosóficas mas sempre tem frustações com a filosofia, 
pois ela não gera produtos práticos para melhorar o mundo e sair do ponto que está 
sendo discutido. Encerrando sua fala apontando alguns pontos para as pessoas 
adotarem: 1- Se forem desenvolvedores, escreverem códigos que evitem 
vulnerabilidades. 2- Pediu mais funcionalidades que bugs (defeitos no código de 
programação) do software, sendo mais esmeros, cuidadosos com segurança, sendo ela 
uma prioridade. Isso faria com que existisse uma quantidade menor de vírus e malwares, 
destacando que a indústria de vírus não precisa existir. Cada Firewall é um bloqueio que 
melhora toda a Internet, os IPs ficando mais seguros. 
 
Explicou que cada Buffer Overflow em um software permite que seja invadido e-mail e 
outras aplicações. Sua opinião é de que as vulnerabilidades estão matando a Internet, e 
deste modo fazer um software se conectar à Internet é um pesadelo devido a uma série 
de problemas de conexão e de segurança. Questionou Paulo Barreto sobre criação de 
cursos acadêmicos que ensinem a programar sem vulnerabilidade. Exemplificou que bons 
engenheiros civis aprendem sobre a história de edifícios e pontes que caíram por erros 
em seus projetos. Criticou a ciência da computação por não ter uma disciplina como essa, 
contando a história de bugs. Sua opinião é de que antivírus e firewall são remendos mal 
feitos, e se deve matar a raiz do programa. Exemplificou também o uso do Tor e 
anonimização, não precisando ser gênio em criptografia para usar o software. Defendeu 
que essas são pequenas grandes coisas que possam ser feitas. 
 
Outras ação defendida por ele é o uso de moedas digitais como a bitcoin, apontando ser 
uma das coisas mais inovadoras e um dos usos mais bonitos de criptografia e protocolos 
de consenso já visto há muito tempo. Finalizou apontando que nenhum da plateia precisa 
ser gênio em computação pra fazer isso. Agradeceu a oportunidade e desejou boa noite a 
todos.  
  
Paulo Sérgio Licciardi Messeder Barreto (Universidade de São Paulo - USP, São 
Paulo, São Paulo): Finalizou dizendo que testemunhou sobre o ponto de vista acadêmico, 
apontando que a academia forma muito pouco recursos humanos que se tornam 
profissionais na área de segurança da informação e criptografia. chamou atenção também 
no baixo número de professores na área, sendo um ciclo vicioso: poucos professores 
formam poucos profissionais. Mas isso acontece porque poucos profissionais tem a 
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chance de se tornar professores. É preciso mudar esta cultura e incentivar mais. Disse 
que não se deve assustar com as fórmulas, acreditando que quando as pessoas 
começam vendo um monte de símbolos se desestimulam e partem para outros assuntos 
que gostem mais. Convidou os interessados na discussão a trabalharem na área e se 
capacitarem na área.  
 
Falou que não conhece nenhum criptógrafo soteropolitano além dele mesmo e gostaria de 
ter um conterrâneo para poder conversar. Criticou os presentes pois apenas um ou outro 
veio falar com ele durante o coffee break. Explicou que gostaria de ver mais pessoas 
interessadas pois há mais problemas que solução na área. Agradeceu a presença de 
todos e oportunidade de participar do Fórum da Internet. 
  
Silvio Rhatto (Coletivo Saravá): Seguindo a mesma linha, Rhatto acha que as notícias de 
vulnerabilidades e falta de segurança, a q as pessoas estão expostas diariamente podem 
gerar muita angústia, impotência e da impotência pra apatia. Ele acha que deveria ser 
feito um esforço pra gerar potência e entender exatamente onde que se pode ir. Silvio tem 
certeza que a construção da segurança e da privacidade não é individual, ela é coletiva, 
em todos os níveis e todo mundo pode colaborar. Seja digamos passando a palavra 
adiante, irmãos e irmãs, até trabalhando mais ativamente com a capacidade de cada 
pessoa, porque isso virou uma necessidade de alfabetização, não só digital, mas de 
segurança, uma espécie de capacidade de ser cidadão, ou ser um ator político ou ser 
uma pessoa, ela vai depender não só de cada um, todo mundo ter condição de melhorar 
a situação da segurança e da privacidade.  
 
O painelista acredita que várias sugestões já foram dadas durante a trilha, no âmbito da 
academia, do desenvolvimento de software. Para ele, no Brasil, pelo menos antes de 
2012, não havia tanto interesse nesse assunto porque era uma coisa assim, fora da 
realidade. No entanto, o assunto existe hoje, existe interesse, um interesse massivo das 
pessoas em discutir esse tipo de coisa, e não se dá conta. Então é necessário descobrir 
como fomentar esse debate, sem esperar que surjam “os iluminados” da criptografia e da 
segurança, pois, para Silvio, qualquer pessoa pode ter esse debate, pois é mais fácil falar 
sobre padrões e softwares já existentes, é questão de tomar esse poder, acreditar nisso e 
procurar opiniões para fomentar esse debate. Rhatto considera que não é necessário 
apenas pessoas na Academia produzindo software, mas sim de pessoas em todos os 
níveis e em todas as áreas levando essa discussão adiante, e conforme os problemas 
reais aparecerem, as pessoas vão levar isso mais a sério. 
 
Silvio recomendou que se trate esse problema com relação à segurança e privacidade, 
como um problema de saúde pública, pois é um problema epidêmico, em que o mundo 
todo está sofrendo, não apenas uma ou outra pessoa. Reiterou que essa não é uma 
opinião somente dele, mas toda a comunidade de segurança também pensa assim, e se 
tem um arcabouço das ciências médicas para lidar com a epidemia. De acordo com ele, 
se tem um conhecimento desse tipo de epidemiologia que poderia ser adaptado para isso, 
sendo que, para ele, poder-se-ia ir até mais longe, herdando conceitos da redução de 
danos, pois é muito difícil reduzir completamente o uso dessas tecnologias; vive-se 
atualmente uma tensão entre não participar automaticamente dessas tecnologias e 
começar a se desligar socialmente ou profissionalmente de diversas atividades. Silvio 
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afirmou que todo mundo compartilha dessa angústia e que uma das saídas para essa 
epidemia seria trabalhar com a redução de danos. 
 
No entanto, Rhatto ponderou que para se adotar uma abordagem de redução de danos, é 
preciso, primeiramente, ter um exercício de humildade em entender que isso é a vida, 
porém que isso não gere uma impotência ou uma apatia, mas sim que incentive a 
melhorar pouco a pouco a situação até um nível confortável de segurança e privacidade. 
Assim, recomendou que, quem esteja preocupado com isso, não decida simplesmente, da 
noite para o dia, adotar as melhores práticas e esquecer um pouco da vida para estudar 
isso. O ideal, de acordo com o painelista, é ir aos poucos, respeitando seus limites e suas 
capacidades. Também acordou que ao ir devagar, pode-se compartilhar esses avanços 
com outras pessoas, que talvez não sejam pessoas interessadas no tema, mas que, com 
alguma inércia, possam evoluir para um nível melhor de segurança e privacidade. 
 
Ele destacou que não existe uma plataforma chamada Test Security, um software um 
pouco melhor, contudo, sem ser a solução para todos os problemas. Porém, sua opinião é 
de que seria factível migrar e aos poucos convencer as pessoas com quem se convive a 
migrarem para a plataforma e assim por diante. Resumiu para irem com calma, e não há 
tempo para se pensar se todos querem ou não essas tecnologias. Elas simplesmente 
aparecem, contou. Defendeu a capacidade das brasileiras e brasileiros de mudar a 
situação. Agradeceu a todos pela oportunidade. 
  
Lisandro Granville (Conselheiro CGI.br): agradeceu a presença de todos, aos painelistas 
pelos temas abordados e encerrou as intervenções e debates, mesmo dizendo que tinha 
o interesse de debater a formação de recursos humanos. Disse que isso acontece pelo 
efeito colateral do intenso interesse no tema. 
  
Marco Carnut (Tempest Security Inteligence): Sugeriu que ano que vem fosse 
setorializado ou até mesmo alocasse mais tempo para discussão. Para ele, a dinâmica 
demonstrou que há grande interesse e deveria ser viabilizado de alguma forma a 
discussão. 
  
O coordenador finalizou a trilha explicando que todas as sugestões e intervenções 
estão sendo registradas e até o final do evento haveria um relatório sintético a ser 
conferendado com todos e depois de um mês o relatório completo. Apontou que 
esta é a matéria-prima para continuar a discussão, se atualizar sobre o que foi 
discutido. Agradeceu a presença de todos. 
 
 



  
 

 

p. 50  

5. DEBATES DOS GRUPOS DE APROFUNDAMENTO 
 
Não houve grupos de aprofundamento.  
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6. ANEXOS 
 
6.1. Lista de Participantes 
 
Nome Instituição Cidade Estado 

Adson Mota  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Alderi Santos de Oliveira  AL Natal  RN  

Alex F. Pereira Tec I 9 Salvador BA  

Alexandra  Ibliss Salvador BA  

Alexil Ferreira   Salvador BA  

Ana Leticia da Silva  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Analhan C.  Ruy Barbosa  Salvador BA  

André N.  Dom Pedro II Salvador BA  

Antonio Rodrigo C. Macedo   Salvador BA  

Bruno F. Viana  SERPRO  Salvador BA  

Caio Tiago G. de Sousa  COLIVRE  Salvador BA  

Caio V.  FRB Salvador BA  

Crislete O. Santos  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Deusdedire C. P. Junior  IFBA  Salvador BA  

Djair F. Bastos  Estudante  Salvador BA  

Eber Santana  Fiat  Salvador BA  

Erik Costa  Tempest Recife  PE  

Everton de Lima  UFAL Arapiraca  AL  

Filipe de Cruz Ribeiro  IFBA  Salvador BA  

Francisco Chagas  IFBA  Salvador BA  

Gabriel Ferreira dos Santos  UFBA  Salvador BA  

Gabriel P. C.  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Graziela de J. Santos  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Guilherme A. C. C. Santos  MPF  Salvador BA  

Gustavo Diôgenes de Oliveira Paiva  UFRN  Natal RN  
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Hugo Cláudio B.  UFMT  Barra Das Garças  MT  

Hugo de Souza  IFBA  Salvador BA  

Ícaro Ariel Carneiro L.  UNEB  Salvador BA  

Idelma Bernardes Mauricio Nassau  João Pessoa PB  

Igor T. Dias  Prodemge  Belo Horizonte  MG  

Ingrid O. de Souza  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Isis Natalie Torres Silva  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Janderson Dias Trindade  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Jeferson R. Lima  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Jonathas Azevedo Ruy Barbosa  Salvador BA  

Josângela Barbosa de J. Santos  OAB  Salvador BA  

José Aragão  Senai  Salvador BA  

Josemire Reis  UFBA  Salvador BA  

Kleber Oliveira  IFBA  Sfilho BA 

Laércio Sales de Jesus  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Leilson L.  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Leonel G. Lobo  PRF Brasília DF  

Lisandro Granville  UFGRS  Porto Alegre RS 

Lucas Novais de Almeida  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Luciano Lucas Silveira  SINPEF  Palmas  TO  

Manoel da S. Souza Ruy Barbosa  Salvador BA  

Manoelito C. Neves Filho  Raul Hacker Club  Salvador BA  

Marco C.  Tempest Recife  PE  

Mariana  Ruivo  Unicamp   São Paulo SP 

Mariana N. M.  Unifacs Salvador BA  

Marina A.  UFBA  Salvador BA  

Marlucio Costa Lopes  PMUC  PA  

Mateus Sena   Salvador BA  
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Matheus N. Santos  FRB Salvador BA  

Maurita Gomes Costa   Salvador BA  

Maxlen  P. D.  SERPRO  Salvador BA  

Michelle R Silva  LSE Londres   

Murilo Sousa Frois  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Neuma de S. Cordeiro  Salvador BA  

Paloma de Sena Santos  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Paulo S. L. M. Barreto  USP  São Paulo SP 

Pedro R.  Câmara Federal  Rio De Janeiro RJ  

Rafael Gomes  Raul Hc Salvador BA  

Ramon Mendes  Ruy Barbosa  Salvador BA  

Ricardo S.  Rui Barbosa  Salvador BA  

Rodrigo M. S.  COLIVRE  Salvador BA  

Rogerio F.  Petrobras  Salvador BA  

Rogério R.  FINEP  Rio De Janeiro  RJ 

Romilda Santos Ruy Barbosa  Salvador BA  

Tiago da S. Pereira  Comerciários  Salvador BA  

Vanessa Cruz Santos   Ruy Barbosa  Salvador BA  

Wesley Sampaio de Jesus  Ruy Barbosa  Salvador BA  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Trilha 4 – Internet e Direitos Humanos do V Fórum da Internet no Brasil e Pré IGF 
Brasileiro 2015 foi realizada no dia 15 de julho de 2015 no Fiesta Convention Center, em 
Salvador (BA).  
 
Foi coordenada pelo Conselheiro do CGI.br, Thiago Tavares, e teve como painelistas o 
representante da Academia Rafael de Almeida Evangelista (Coordenador do Mestrado 
em Divulgação Científica e Cultural – Unicamp), o representante do Setor Empresarial  
Marcel Leonardi (Google), a representante do Setor Governo Irina Karina Bacci 
(Ouvidoria Direitos Humanos – Governo Federal) e o representante do Terceiro Setor  
Cláudio Machado (APAI – CRVS - Programa Africano para Fortalecimento Registro 
Civil).  
 
A abertura dos trabalhos ocorreu com um discurso do coordenador da trilha, que explicou 
os procedimentos adotados, entre eles o tempo de 20 minutos para exposições iniciais de  
cada painelista convidado. Após as apresentações, a plenária foi aberta aos participantes, 
que dispunham de três a cinco minutos para fazerem suas considerações.  
 

Assim, o presente relatório divide-se em cinco partes: 
 

1. Temas discutidos; 
2. Exposição dos(a) painelistas;  
3. Intervenções e debates dos(as) participantes; 
4. Debates dos grupos de aprofundamento; 
5. Anexos. 
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2. TEMAS DISCUTIDOS 
 
2.1. Tema 1: Direitos Humanos 
 

• Em respeito ao direito à informação, todos os conteúdos compartilhados na Internet 
deveriam ter licença livre, principalmente aqueles produzidos com recursos 
públicos; 

• Criação de novas estruturas de comunicação e educação, fora da lógica de 
mercado, que permitam não apenas a possibilidade de consumir as informações, 
mas também de entrar na cadeia produtiva.  

 
2.1.1. Consensos 
 

• Os representantes de todos os setores concordam que há necessidade de 
iniciativas conjuntas para a educação na Internet.  

 
 
2.1.2 Dissensos 
 

• Não foram explicitados.  
 
 
2.1.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Como criar uma cultura de defesa dos princípios da privacidade e liberdade de 
expressão no Poder Judiciário.  

 
 
2.2. Tema 2: Anonimato na Internet 
 

• Separar o anonimato, entendido como a total impossibilidade de identificar uma 
pessoa, do pseudo-anonimato e os usos de pseudônimos; 

• O anonimato como um dos elementos do direito à identidade; 
• Coleta mínima de informações para garantir a individualização. 

 
2.2.1 Consensos 
 

• Não foram explicitados.  
 
2.2.2 Dissensos 
 

• Uso do termo violação da privacidade. 
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2.2.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Discussão sobre o uso do anonimato, usado por um lado para ações nocivas como 
difamação e calúnia, mas por outro como proteção para as minorias vulneráveis, 
para o exercício pleno da cidadania. 

 
2.3. Tema 3: Identificação  
 

• A identidade vai além das formas utilizadas pelo Estado para controlar as 
informações das pessoas;  

• O anonimato como um dos elementos do direito à identidade; 
• Separação entre identidade e atributos das pessoas; 
• Necessidade do Brasil estabelecer sua própria política sobre identidade na Internet 

para não ficar à mercê das políticas de empresas e de outros países.   
 
2.3.1 Consensos 
 

• Não deve ser criado um cadastro único para acesso aos serviços na Internet, mas 
sim esquemas de identificação que permitam à pessoa se identificar em 
determinados serviços e preservar seus dados. 

 
2.3.2 Dissensos 
 

• Associação entre identidade e controle. 
 
2.3.3 Pontos a Aprofundar 
 

• Grau de controle de identidade desejado nas redes; 
• Realizar um inventário para mapear os sistemas de identificação que existem hoje 

no Brasil; 
• Definição clara de conceitos em torno de identidade e identificação na Internet.  
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3. EXPOSIÇÕES DOS(AS) PAINELISTAS 
 
A Trilha 4 – Internet e Direitos Humanos teve a apresentação de quatro painelistas que 
representavam quatro setores diferentes. 
 
O painelista Marcel Leonardi, que representava o setor empresarial, iniciou os debates, 
tratando da necessidade de mobilização da sociedade civil para evitar a criação de novas 
leis que coloquem em risco direitos já garantidos. Para exemplificar, citou o caso da PLS 
494/2008, que dispõe sobre prazos para transferência de dados para fins de investigação 
de crimes e ameaça o Marco Civil.  
 
Em seguida, a representante do governo, Irina Karina, tratou da política de enfrentamento 
do governo às violações de Direitos Humanos na Internet, estruturada pelos eixos da 
educação e Direitos Humanos, enfrentamento das violações dos Direitos Humanos na 
Internet e uso seguro e responsável da Internet. Apresentou o programa interministerial 
#HumanizaRedes, que trabalha com esses três eixos. 
 
Após sua fala, o representante do terceiro setor, Cláudio Machado, tratou do direito à 
identificação enquanto um elemento fundamental para acesso a determinados serviços 
eletrônicos, bem como da necessidade de discussão sobre esse tema no Brasil.  
 
Por fim, Rafael de Almeida Evangelista, representante do setor acadêmico, falou da 
importância da comunicação, bem como da atual Internet de feed, construída a partir do 
balanço entre o que usuários e usuárias concordam e discordam, gerando bolhas 
ideológicas.  
 
 
A) Exposição de Marcel Leonardi – Setor Empresarial 
 
O representante do Setor Empresarial iniciou sua apresentação chamando a atenção dos 
participantes da Trilha 4 para o Marco Civil da Internet, a Lei Federal nº12.965/2014 
promulgada em 2014 e que é vista como um exemplo para o mundo. A Lei refletiu os 
princípios do decálogo do CGI.br e trouxe uma série de direitos e obrigações, sendo vista 
também como uma grande conquista do usuário e da usuária da Internet no Brasil, ao 
assegurar o tripé conhecido como liberdade de expressão, privacidade e neutralidade da 
rede.  
 
Destacou o papel fundamental do governo, do setor privado, da academia e da sociedade 
civil para que o projeto fosse avaliado e levado em consideração, já que normalmente o 
processo legislativo é tortuoso, e finalmente aprovado dentro de um grande texto de 
consenso, que tentou refletir o que era possível no ambiente político de 2014. Há um ano 
havia justamente a ideia de encontrar um equilíbrio para garantir esses 3 eixos (liberdade 
de expressão, privacidade e neutralidade) e, ao mesmo tempo, assegurar que os ilícitos 
na rede pudessem ser combatidos e investigados. Também foram decididas questões 
sobre a guarda ou não de registro por parte das empresas que oferecem conexão – 
entendeu-se que sim, com prazo de um ano – e sobre a guarda ou não de informações 
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dos usuários, também para fins de investigação por parte dos provedores de serviços 
online – foi determinado que sim, por um período de seis meses. Na questão da retirada 
forçada de conteúdos da rede, uma grande conquista da sociedade brasileira e vitória da 
liberdade de expressão foi exigir que isso só pudesse ocorrer forçadamente por meio de 
ordem judicial.  
 
O representante do setor empresarial pontuou que em 16 de julho de 2015 o plenário do 
Senado brasileiro aprovou o antigo PLS 494 de 2008, oriunda das Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPI) da pedofilia e que ameaça quebrar o Marco Civil pela 
metade, pois muda o prazo de retenção de dados por parte das empresas de conexão, 
que passa de um ano para três anos. Ressaltou que o projeto, já aprovado no Senado e 
que segue para a Câmara dos Deputados, obriga as empresas que oferecem serviços 
online a notificarem as delegacias e autoridade policiais sempre que fiscalizarem e 
encontrarem material que contenha crimes contra criança e adolescente, gerando a figura 
que foi tão combatida: a ideia do provedor-polícia, um provedor que fiscaliza e censura.  
 
Ele apontou que o projeto possibilita que autoridades, sem um crivo judicial, exijam a 
remoção imediata desse tipo de conteúdo, sem nenhum tipo de salvaguarda ou 
contrapartida, contrariando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Segundo o ECA, pode-se fazer uma notificação, por exemplo, nos casos de pornografia 
infantil. O PLS foi aprovado, portanto, ignorando a existência do Marco Civil e o 
representante do setor empresarial manifestou frustração pela falta de mobilização da 
sociedade, já que quando o PLS 494/08 foi orginalmente apresentado a sociedade civil 
manifestou-se muito claramente contra o projeto, enquanto o Marco Civil era visto como 
exemplo a ser seguido. Com a aprovação do Marco Civil, a mobilização diminuiu e muitas 
pessoas acreditaram que “a batalha está ganha”. Para o representante do setor 
empresarial, porém, estamos longe disso porque há muitos projetos em andamento que 
pretendem alterar o Marco Civil da Internet.  
 
Marcel Leonardi declarou que combater crimes contra a criança e o adolescente é algo 
tão relevante quanto a proteção da privacidade e da liberdade de expressão. Sob o ponto 
de vista dos Direitos Humanos, entretanto, o Marco Civil encontrou o equilíbrio necessário 
na entrega e na guarda dessas informações, bem como no papel de cada uma das 
autoridades. Pontuou ainda que as investigações em curso atualmente encontram-se sob 
a égide do Marco Civil e têm plena eficácia e eficiência, não havendo qualquer dificuldade 
em relação a isso.  
 
Ele deixou três mensagens principais para os participantes. A primeira é que não se deve 
pensar que, em razão da existência de uma lei, outras não poderão ser criadas ou 
propostas com a intenção de reformá-la. O Marco Civil foi uma grande conquista para a 
sociedade brasileira e para garanti-lo é necessário que os quatro setores representados 
na mesa observem o Poder Legislativo constantemente e se mobilizem, cada um à sua 
maneira, seja com campanhas nas redes sociais, levando demandas a Brasília ou 
engajando o Legislativo. 
 



  
 

 

p. 7  

A segunda mensagem foi sobre o PLS 494/08, aprovado no Senado Federal e que  
compromete o Marco Civil, precisa passar pelo crivo e pela revisão da Câmara dos 
Deputados, portanto, ainda há espaço para planejamento, mobilização e conversas, já 
que são propostas que afetarão diretamente justamente quem saiu vitorioso com o Marco 
Civil: a sociedade brasileira. Deixou claro o ponto de vista do setor privado em relação ao 
cumprimento de normas, o que não é considerado uma opção, portanto, se a legislação 
obriga a guardar os dados por um prazo excessivo, que infringe as liberdades civis, as 
empresas devem obedecer. Declarou também achar esquisito o fato do setor privado ser 
o único a apresentar sua objeções durante a votação do PLS 494/08 ao pontuar que havia 
um descompasso claro entre o Marco Civil e o que se pretendia aprovar. Lembrou 
novamente que ainda há tempo para mobilizações contra o projeto de lei.  
 
Sua terceira mensagem, considerada a mais importante, é sobre espaços da governança 
da Internet. Por mais positivos e necessários que estes sejam por conta do diálogo entre 
os setores, pouco disso tem eficácia se os resultados dessas conversas não são levados 
concretamente aos legisladores. Portanto, apelou para que a sociedade civil preserve as 
conquistas do Marco Civil, mantenha a sua linha de frente como manteve ao longo de 
toda tramitação do antigo PL 84/99 e durante o Marco Civil da Internet. Pediu para que 
todos continuem atentos ao que ocorre em Brasília, pois foi a sociedade que conseguiu 
mobilizar o Brasil para ter a lei que existe hoje. Pontuou que o setor privado acata o que o 
Legislativo vier a dizer e, sem esse apoio da sociedade e dos demais setores, o Marco 
Civil, a Internet brasileira e os Direitos Humanos estarão ameaçados. Ao final, fez um 
pedido para que os participantes não esmoreçam, não limitem as discussões apenas a 
esse tipo de fórum, levem as conclusões e demandas aos legisladores para que isso seja 
impedido. Do contrário, a conversa fica muito bacana em fóruns, na Internet, no Twitter, 
no Facebook, mas não atinge quem realmente precisa ouvir para impactar as politicas 
públicas no âmbito brasileiro.  
 
O Coordenador da trilha, Thiago Tavares, passou a palavra para a representante do 
Setor Governamental. 
 
 
B) Exposição Irina Karina Bacci - Setor Governamental 
 
A representante do setor governamental iniciou sua fala agradecendo o convite do CGI.br 
para participar do Fórum, mesmo acreditando que seu perfil seja muito mais de usuária e 
participante. Relatou que por muitas vezes foi alvo de violações de Direitos Humanos e  
agressividades na Internet, inclusive em razão do Pacto Nacional de Enfrentamento de 
Direitos Humanos e de um setor da sociedade brasileira revoltado com o programa em 
que atua, o #HumanizaRedes.  
 
Citou que atualmente a Internet tem um aspecto de guerrilha, que pode ser saudável em 
alguns casos para fazer o debate florescer, mas tem extrapolado os limites do virtual. 
Relatou uma experiência pessoal de exposição na web de seus dados pessoais, como 
vencimentos funcionais, endereço funcional, telefone, nome da sua companheira, nome 
de pessoas da família, entre outros, que a levou a deletar todas as suas contas nas redes 
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sociais e mudar e-mails para tentar poupar aqueles que não têm culpa da escolha que ela 
fez na vida. “Como diria Bertold Brecht, aqueles que não se cansam de lutar todos os dias  
são imprescindíveis e tenho certeza que todos que estão no Fórum são como Bertold 
imaginava quando dialogava sobre direitos no mundo”.  
 
Irina fez menção à fala do representante do setor empresarial e destacou que o Google é 
um grande parceiro do #HumanizaRedes. Apontou que todos estão vivendo e viverão 
períodos muito difíceis nos próximos quatro anos e destacou os recuos, retrocessos e 
retiradas de direitos de todos os cidadãos e cidadãs impostos pelo Congresso, seja no 
Senado ou na Câmara dos Deputados, à população brasileira. Afirmou a necessidade de 
que a população brasileira reaja, entendendo que todas as pequenas conquistas de 
cidadania foram difíceis para muitos, e talvez os mais jovens não saibam o quão difícil foi. 
Ela corrobora com a preocupação do representante do setor empresarial no sentido de 
que não se deve permitir que, para combater um crime, outros sejam cometidos ou 
direitos sejam violados. “É muito fácil usar a desculpa de que está se enfrentando um 
crime, mas muitas vezes aquilo não vai mudar tanto o cenário como se imagina e, em 
troca disso, abre-se mão de diversos direitos”. Acredita que é fundamental se preocupar 
com os direitos do próximo para viver numa coletividade em que um protege o outro, do 
contrário, se cada um continuar pensando em si, continuarão sendo produzidos na 
Internet discursos agressivos e violações. 
 
Após as considerações iniciais, apresentou o projeto #HumanizaRedes, um pacto 
nacional de enfrentamento às violações de Direitos Humanos na Internet lançado pelo 
governo federal com seis ministérios (Ministério da Educação, Ministério das 
Comunicações, Ministério da Justiça, especificamente o departamento da Polícia Federal, 
Secretária de Direitos Humanos, Secretária de Proteção às Mulheres e Secretária de 
Promoção da Igualdade Racial) em 07 de abril de 2015. Citou como conquistas no campo 
dos Direitos Humanos, educação e Internet o Marco Civil; os parâmetros curriculares que 
estabelecem a educação das relações raciais e ensino de história e da cultura afro 
brasileira e africana; a portaria interministerial entre a Secretaria dos Direitos Humanos e 
o Ministério da Educação (MEC) para instituir um grupo de trabalho para produção de 
materiais para professores, pais e alunos; e um acordo de cooperação técnica com a 
Abranet - Associação Brasileira da Internet, que visa estabelecer parcerias de divulgação 
de conteúdos de Direitos Humanos e canais de denúncias.  
 
Contou que a história do #HumanizaRedes começa em 2008 quando a Secretária de 
Direitos Humanos, a Polícia Federal e a SaferNet assinam um termo de cooperação 
técnica, científica e operacional – a SaferNet representada pelo seu presidente Thiago 
Tavares – no qual são estabelecidas ações comuns e, a partir dessas ações,  
enfrentamentos às violações de Direitos Humanos, especificamente na época pornografia 
infantil e racismo. Ao longo dos anos esse campo foi sendo ampliado e serviu de base 
para a construção do #HumanizaRedes, estruturado a partir de três eixos: educação de 
Direitos Humanos; enfrentamento às violações dos Direitos Humanos na Internet; uso 
seguro e responsável da Internet, meios de comunicação e divulgação. O 
#HumanizaRedes está presente no Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Sobre este 
último, pioneiro no âmbito do governo federal, diariamente são lançadas campanhas para 



  
 

 

p. 9  

os usuários cadastrados que têm alcançado números impressionantes.  
 
Trouxe um pouco da metodologia do programa para dialogar com a sociedade através da 
Internet e especialmente das redes sociais, baseada no uso de cards para estimular nas 
pessoas a cultura de pesquisar antes de compartilhar e comentar. “Muitas vezes alguém 
lê um meme engraçadinho, coloca uma frase muitas vezes bacana e irônica, muitas vezes 
agressiva ou muitas vezes com mentiras, e simplesmente compartilha a mentira, a ironia, 
a coisa legal, o educativo, compartilha-se tudo”. Assim, foram estruturados cards com 
pequenos textos e um link para buscar mais informações. O objetivo é que as pessoas 
acumulem um discurso e um conhecimento maior sobre Direitos Humanos, ajudando a 
desmistificar uma série de conceitos equivocados, como por exemplo, a máxima de que 
Direitos Humanos é só para bandidos.  
 
Como exemplo, apresentou um card sobre a lógica de comentários – é pertinente? Sim ou 
não? Se não, é melhor pesquisar mais, pensar mais, guardar para depois. Vai ofender 
alguém? Sim ou não? Se vai deleta, coloque-se no lugar do ofendido, gostaria de ser 
ofendido? Há cards com esse perfil, há cards com campanhas sobre intolerância religiosa,  
com foco em crianças e adolescentes, idosos, entre outros.   
 
Trouxe também alguns números sobre o portal do programa que, em três meses, somou 
229 mil page views, 124 mil acessos de dez países diferentes, entre eles Estados Unidos, 
Índia, Portugal, Alemanha, Canadá, França e Espanha. Entre os perfis nas redes sociais, 
o Facebook virou uma referência na pauta de Direitos Humanos, é o perfil que mais 
cresceu e  já tem mais de 120 mil likes na página, 332 posts e 30 milhões e meio de 
pessoas, uma média de oito milhões de pessoas a partir da quarta semana do programa. 
Comentou que há muitas pessoas que contestam o número, obviamente que não são oito 
milhões de pessoas que leram exatamente todo o texto, todo card, mas que passaram 
pelas páginas, que minimamente ajudam a compartilhar cards. No Twitter são 12 mil 
seguidores, 1567 mil e twittes, 5,3 milhões de impressões que tem levado a marca 
#HumanizaRedes por todo lado. No Instagram são aproximadamente 900 seguidores. No 
WhatsApp, mais de 1 milhão de pessoas recebem diariamente campanhas de Direitos 
Humanos pelo celular. 
 
Em relação às denúncias, informa que o balanço desse primeiro trimestre deve ser 
lançado em agosto deste ano, mas já foram contabilizados na página de violações da 
rede 37.134 acessos, 13.404 envios de manifestações em geral, sendo 2.948 mil 
manifestações únicas que estão em análise e algumas delas já com encaminhamentos. 
Há um processo de analisar todas as denúncias, ver se de fato a ação tem relação com a 
temática em Direitos Humanos e, no caso de perfis pessoais, há a prerrogativa de que a 
denúncia é considerada impertinente com exceção dos casos enquadrados como crime. 
Disse que o canal não se presta a receber denúncias de perfis pessoais e sim de páginas 
criadas que incitam a violência ou  crime. Dessas 101 manifestações, 35 geraram 
denúncias e foram confirmadas e encaminhadas aos órgãos competentes.  
 
Apresentou ainda algumas matérias veiculadas na mídia sobre o programa, elencou seus 
parceiros, entre eles Google, Facebook, Twitter e SaferNet, e mostrou o portal 
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#HumanizaRedes, sua estrutura e seções, com destaque para o pacto pela denúncia e 
um canal para informar violações. Explicou que o propósito do projeto não é incidir sobre 
a liberdade de expressão e tampouco inferir na privacidade das pessoas, mas sim 
promover um ambiente mais seguro, mais saudável e principalmente mais agradável para 
todos e todas. Relatou que todo mês canta-se um parabéns no departamento, parabéns 
para quantos posts foram retirados no mês, aí alguém grita 'nenhum', porque não é o 
objetivo tirar posts da Internet, e sim fazer uma educação em Direitos Humanos e dar 
canais para pessoas que queiram denunciar quando se sentirem agredidas ou quando 
presenciarem um crime na Internet. 
 
Citou que as abas dos portais #HumanizaRedes, SaferNet e da página da Polícia Federal 
usam a tecnologia desenvolvida pela SaferNet de central nacional de denúncias, na qual 
todas são direcionadas para um mesmo ambiente, com acessibilidade para pessoas com  
deficiência. Entre as violações que podem ser denunciadas por esta via há opções como 
criança e adolescente, LGBT, população em situação de rua, pessoa idosa, privação de 
liberdade. Há também um canal no Youtube com materiais educativos e vídeos que 
desconstroem todas as mentiras já contadas sobre o programa.  
 
Para a representante do governo, a Internet é colaborativa e é de todos e todas, por isso 
é importante convocar todos e todas a cuidarem uns dos outros e não compartilhar 
conteúdos agressivos e ofensivos. Citou como exemplo o ato de compartilhar vídeos de 
crianças apanhando, com a intenção de “salvar” a vítima, sem ter cuidados básicos como 
ouvir o áudio para verificar qual língua está sendo falada. Finalizou dizendo que o 
Facebook não é polícia, não é lá que se fazem denúncias, não é compartilhando que 
ajuda, pelo contrário, acaba expondo aquela criança, seja ela quem for, e revitimizando. 
Então é nesse sentido que tenta-se orientar e dialogar com os usuários e as usuárias da 
Internet, que a intenção de compartilhar para dar visibilidade àquele assunto achando que 
vai ajudar, na verdade não ajuda. 
 
O Coordenador da trilha 4, Thiago Tavares, passou a palavra para o representante 
do Terceiro Setor. 
 
 
C) Exposição do Cláudio Machado – Terceiro Setor 
 
Iniciou sua fala cumprimentando a todos e todas da mesa e agradecendo por participar de 
um debate tão relevante para a discussão da Internet no Brasil. Citou que no período da 
manhã foi possível ver que a Internet brasileira está na vitrine pelos avanços em relação à 
governança e a alguns princípios de funcionamento da rede para os outros países. 
Apresentou o tema que abordará em sua apresentação, “Identidade”, que tem sido 
deixado à margem muitas vezes por se pensar em identidade apenas pelo aspecto de 
controle, diferente da perspectiva escolhida por ele, de direitos em relação à identidade.  
 
Apontou que dados e pesquisas realizadas pelo CGI.br e pelo CETIC.br mostram um 
crescimento recente no acesso a Internet via dispositivos, computadores, celulares, 
tablets etc. - 51% da população hoje já tem acesso a Internet. Mas quando se avalia o 
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aspecto do acesso a serviços públicos ou privados, esse número cai bastante, de forma 
nivelada. Então está em questão o direito a identidade como um elemento fundamental 
para o acesso aos serviços, já que uma dimensão importante da Internet é a dimensão de 
popularizar e facilitar o acesso aos serviços públicos, não só pela comodidade, mas por 
muitas vezes ser um fator imprescindível para que a pessoa tenha acesso ou não àquele 
serviço. Portanto, essa é a ideia da identificação como um fator crítico para oferta dos 
serviços eletrônicos.   
 
Disse que é necessário perceber que a identificação na Internet não é uma coisa 
corriqueira, mas sim um fenômeno novo. Há muitas dúvidas e discussões sobre esse 
assunto, que possui características próprias e impacta profundamente os serviços 
tradicionais, como serviço de identidade e documentação civil de uma forma geral. A 
Internet tem em seu princípio de funcionamento um foco muito grande no usuário, 
também entendido como cidadão, que  percebe a utilização do serviço de forma focada 
em suas próprias práticas de interação na rede. Essa abordagem tem uma proposta de 
definição de sete características principais do que seria um serviço bem estruturado de 
identificação de pessoas na Internet. Para exemplificar o que está sendo falado, trouxe 
um aplicativo que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde e lançado em 2014 (ele não 
tem informações sobre a continuidade ou não do projeto).  
 
Cláudio explicou que o aplicativo do serviço voltado de atendimento de urgência móvel, o 
SAMU, é um exemplo do que o usuário e a usuária esperam do ponto de vista da 
facilidade de acesso a serviços. Integrado à plataforma Facebook, oferece a possibilidade 
de informar um contato principal e dados pessoais, como tipo sanguíneo, e a solicitação 
com apenas um clique, sem necessidade de ligação. É possível configurar para que a 
pessoa de contato receba uma informação de que o serviço foi solicitado ou que a 
informação sobre o problema de saúde seja publicada na timelime, por exemplo. Do ponto 
de vista das facilidades para o usuário o aplicativo tem aspectos positivos, mas quando 
observa-se questões de identidade e privacidade, há muitos pontos a discutir 
principalmente pelo fato  de que a identificação do cidadão é feita pela entidade privada, 
no caso o Facebook, e não pela entidade pública, 
 
Perguntou o que é uma regulação da legislação brasileira para o uso de identificação 
pública? Trouxe esse exemplo para explorar um pouco um caso concreto, pois falar de 
identidade na Internet, do direito de identidade na Internet, e do acesso ao serviço é uma 
dimensão fundamental para o real desenvolvimento da rede no Brasil. Para isso existem 
desafios tecnológicos. A Internet hoje tem um conjunto de nomes, padrões e protocolos 
que são utilizados em serviços de identificação e predominam as arquiteturas 
descentralizadas e federativas [é muito comum hoje em dia, ao clicar em um site, ter a 
opção de autenticar em outros sites em que já possui conta, é isso que se chama 
arquitetura federativa: um provedor de identidade se conecta com outro provedor de 
identidade e cria uma cadeia de confiança de forma que uma autenticação em um 
provedor permite utilizar serviços de outro provedor]. 
 
Machado demonstrou que esse é o modelo que predomina na Internet hoje e que tem 
moldado os serviços de identificação, porém, além dos desafios tecnológicos há os 
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desafios sociais, institucionais e legais. Disse que Thiago Tavares comentou sobre a 
característica da Internet de ter redes e serviços tri-nacionais, em que não se está limitado 
apenas à legislação daquele país. Se está acostumado a trabalhar com a identificação 
apenas em âmbito nacional, sem dúvida a Internet traz uma maior exposição e 
vulnerabilidade de dados pessoais, é um aspecto para se trabalhar. Naturalmente a 
Internet tem impulsionado que os serviços de identificação sejam predominantemente da 
iniciativa privada e há uma maior autonomia do usuário em relação a escolha do provedor 
no serviço tradicional. 
 
Disse que, no entanto, não há essa alternativa, pois se quer fazer seu registro geral (RG) 
há uma serviço estatal que deve se buscar para fazer seu cartão de identidade, no caso 
da Internet não, isso já é bem diferente – apresentou uma figura da Internet – tem um 
cartoon logo no início da Internet em que há dois personagens, dois cãezinhos que 
conversavam e um falava para o outro, “olha a Internet é muito legal porque ninguém 
sabe que você é um cachorro”. Da mesma forma que se percebe a necessidade de 
preservar a privacidade, o anonimato e outros princípios, também há a necessidade de 
garantir na Internet o seu direito de identidade, que a sua identidade seja preservada no 
ambiente da Internet. Internacionalmente existe uma organização que trabalha com esses 
aspectos de identificação de Internet e há uma tipologia de como os países estão lidando 
com esse problema da identificação na Internet. Sobre esse aspecto, classifica  três tipos 
de abordagem. 
 
Acha que muita gente acredita que a identificação na Internet não tem relação com os 
serviços tradicionais de identificação, mas não é bem assim. A forma como isso está 
sendo organizado no mundo tem uma vinculação grande entre os serviços tradicionais de 
identificação e os novos serviços voltados para a Internet. A questão é como eles estão 
sendo moldados. Em uma primeira abordagem, a identificação eletrônica é a raiz de um 
novo serviço completamente econômica - convergiram serviços móveis, eletrônicos e 
serviços tradicionais; na segunda abordagem, a identidade está integrada ao serviço 
nacional de identidade, ou seja, ela faz parte de um serviço de identidade; e no terceiro a 
identidade eletrônica não está integrada a nenhum esquema nacional de identidade, é 
uma coisa nova e desvinculada com uma abordagem pública, muitas vezes necessária 
em organizações privadas.  
 
O primeiro modelo citado tem uma realidade bem diferente do Brasil, um país que é 
completamente distinto em aspectos culturais, políticos e sociais, mas que segue essa 
abordagem de um serviço de identidade eletrônica criado para substituir todos os outros 
meios de identificação, inclusive serviços de pagamento. Nesse caso, um documento de 
identidade substitui inclusive os cartões de crédito, abrange toda a população, incluir 
serviços públicos e privados.  
 
Na segunda abordagem, mais próxima do Brasil, Cláudio deu o exemplo do Chile, que 
construiu um serviço de identificação chamado de projeto Clave 1, a partir do registro e 
identificação civil. Este é baseado em uma tecnologia federativa OpenId e se desloca até 
um serviço de registro de identificação, que é integrado e solicita acesso aos portais 
públicos, permitindo à população acessar qualquer serviço público utilizando apenas uma 
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chave de identificação na Internet. O terceiro modelo, adotado pelo Reino Unido, não tem 
vinculação com o esquema nacional, mesmo porque não existe um esquema nacional de 
identificação. Trata-se de um projeto novo, lançado nesse semestre e ainda em versão 
beta, em que não há uma entidade pública responsável pela identidade da Internet. Isso é 
feito com parceria privada, regulamentado pelo Estado, de forma que esses parceiros são 
responsáveis por fazer a autenticação dos usuários para serviços públicos.  
 
Para ele os três exemplos são de realidades bem diferentes entre si e da realidade 
brasileira. No Brasil, tem-se muito pouco do ponto de vista de discussão e solução efetiva 
para  implementação de identificação na Internet. A única coisa que há de forma 
consolidada é a infraestrutura nas redes públicas, que pode ser usada na identificação da 
Internet, apesar de não ter sido criada exclusivamente com essa finalidade, até porque 
também é possível ter como infraestrutura e não só como uma maneira de identificação. 
Por não ter sido criada com essa finalidade, disse que é possível ver claramente as 
dificuldades em relação à utilização do serviço na Internet. É muito raro um cidadão ou 
uma cidadã ter de sua casa o certificado digital para acessar a Internet, até porque a 
oferta dos serviços com autenticação do certificado digital é muito baixa - são poucos os 
serviços públicos que oferecem essa possibilidade e para o cidadão há um alto custo, 
constituindo um grande impedimento para  acesso a essa tecnologia.  
 
Citou também que o processo de cadastramento no Brasil é extremamente complexo, já 
que para ter acesso ao cadastramento é necessário também ter os documentos 
regulados, como o RG, cadastro de pessoa física (CPF) etc.. No Brasil há uma grave 
regularidade na segurança desses documentos, o que sobrecarrega o procedimento do 
ponto de vista de sua complexidade. 
 
Falou que para pensar soluções para identificação do cidadão e da cidadã na Internet 
deve-se pensar um pouco “fora da caixinha” e buscar soluções que fogem daquilo que se 
está acostumado a ver no Brasil no que diz respeito à identificação civil. Por outro lado, 
pontuou que muitas pessoas acreditam que a solução para a identificação na Internet no 
Brasil surgirá completamente desvinculada dos documentos tradicionais, como uma nova 
solução iniciada do zero, de uma forma complexa, fragmentada. Particularmente ele não 
acredita que isso seja possível por considerar que qualquer solução precisa estar 
articulada a esses documentos tradicionais, mesmo que sejam novos esquemas de 
identificação. Sua percepção sobre a discussão da identificação na Internet é que está 
sendo negligenciada no Brasil, talvez por ser incômoda e estranha. As pessoas têm uma 
visão apenas do controle e não do aspecto de direito e do acesso ao serviço. Não há uma 
boa articulação entre a necessidade de prover serviços de identificação na Internet e o 
uso e garantias de preservar o direito já conquistado à privacidade. 
 
Conclui ao ponderar que atualmente tem-se discutido a situação na Internet, os aspectos 
de transparência, mas tem-se deixado de lado essa agenda de serviços públicos. Quando 
se fala em serviços públicos ou serviços transnacionais fala-se de um serviço que precisa 
de alguma forma de identificação. Se o desejo é implementar serviços públicos acessíveis 
e que facilitem a vida das pessoas em relação aos seus direitos, é preciso pensar 
seriamente na identificação do usuário na Internet. Agradeceu a todos e a todas, e disse 
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estar disponível para qualquer discussão.  
 
 
O Coordenador da trilha 4, Thiago Tavares, passou a palavra para o representante 
da Academia. 
 
 
D) Exposição Rafael Almeida Evangelista - Setor Academia 
 
Iniciou sua fala agradecendo o convite do CGI.br para participar e cumprimentou todos os 
presentes e a mesa. Declarou estar muito feliz por compor a mesa e explorar o tema 
Direitos Humanos e Internet. Como está representando a academia, pediu permissão 
para fazer uma regressão histórica, a fim de tentar articular algumas questões que 
acredita serem importantes e que têm reflexo no presente.  
 
Aponta que Internet e Direitos Humanos são dois conceitos ou fenômenos que têm mais 
ou menos uma mesma origem histórica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), publicada em 1948, é fruto de negociações políticas entre Estados e também de 
um medo de que se repetisse toda tragédia da 2ª Guerra Mundial, com sua intolerância,  
racismo e a perspectiva da dominação de um povo sobre o outro. Portanto, é uma carta 
de entendimento comum e, com ela, nascem estudos interdisciplinares de um ramo que é 
a cibernética, que depois culmina com a Internet.    
 
A cibernética é um ramo interdisciplinar, marcado por reuniões de pesquisadores de 
diversas áreas a partir do final da 2ª Guerra Mundial, motivada por uma tentativa de 
articular as ciências e fazer com que o conhecimento sobre a humanidade vá muito além 
do simplismo disciplinar. Pontuou que os pesquisadores envolvidos nesses encontros 
chegaram à conclusão de que os seres humanos não são tão diferentes uns dos outros, 
as diferenças são produzidas pela comunicação, pela cultura e pela história. O resultado 
desses encontros é o reconhecimento da relevância da comunicação como um lugar 
comum de entendimento entre as pessoas. Concluiu, então, que os estudos da 
cibernética alimentaram toda uma utopia construída durante o século XX de que uma 
convivência melhor da humanidade pode ser dada pela comunicação, que esta pode ser o 
veículo de entendimento e resolução das diferenças.  
 
Perguntou por que a cibernética tem a ver com a Internet? Porque o sujeito que é o 
principal pesquisador da cibernética é alguém que debruçou-se sobre máquinas 
inteligentes e postulou que é a capacidade de articular a comunicação, o que ele chama 
de feedback loops, que atribui inteligência às máquinas. É a formação que ela recebe, 
processa e atualiza. Isso faz com que os humanos percebam como funciona a inteligência 
- dada pelo fato de se perceber o ambiente, reconhecer as coisas, ser capaz de devolver 
para aquele ambiente algo e, a partir daquele resultado, articular de novo um 
pensamento. É nessa reflexão que está colada a inteligência.  
 
Pontuou que Direitos Humanos e comunicação têm uma articulação fundamental. 
Justamente por conta dos debates é que se reconhece o valor da diversidade. Citou o 
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antropólogo, Lévi-Strauss, que escreveu um texto fundamental de combate ao racismo 
[Raça e História] que fundamenta uma defesa dos Direitos Humanos. No texto, ele diz 
que o fundamento da criatividade e da inventividade humana está na diversidade, ou seja, 
é a diversidade que articula a produção de coisas novas.  
 
Colocou que todos vivem atualmente na era da comunicação e nada é tão abundante 
quanto a produção de informação e comunicação. Tem-se hoje uma situação que para 
muitas pessoas parece uma volta à Idade Média, uma volta da intolerância, à violência e 
ao obscurantismo. É  justamente nas redes que isso  tem sido articulado e cada vez mais 
incentivado. Explicou que a comunicação foi pensada como um lugar central para resolver 
muitos dos problemas. Há o vício de achar que todo problema político e social é um 
problema de comunicação e, muitas vezes, vai além disso. Especificou que durante o 
século XX o empecilho da utopia da comunicação sempre foi imaginar que essa 
comunicação ainda não era tão democrática e tão completa como poderia ser e uma das 
frentes de batalha, inclusive das redes sociais, foi contra o broadcast - a televisão, o rádio, 
centralizados em algumas instâncias de poder econômico e político. Então achava-se que 
a comunicação não se completava por ser centralizada e não democrática. Tem-se um 
período  de batalhas históricas de movimentos a favor da democratização da 
comunicação, há uma evolução técnica e tecnológica com a chegada da Internet, que 
leva a crer que esse problema estaria resolvido com a descentralização dos meios de 
comunicação, como televisão e rádio.  
 
Nesse sentido, citou dois exemplos de tecnologia e comunicação que considera 
“sensacionais”: o Centro de Mídia Independente, que reúne movimentos sociais usando a 
Internet para se comunicar de uma maneira como nunca tinha sido feita, com 
horizontalidade, com alta penetração em todo lugar que tivesse Internet. O segundo 
projeto é o software livre, que ele considera um dos grandes movimentos para tomada da 
capacidade de produção informacional e de entrada no mercado produtivo de códigos. É 
um modo de dizer que essa estrutura de comunicação não precisa estar nas mãos dos 
grandes softwares proprietários, das grandes empresas que produzem software, como a 
Microsoft. O software livre surge para dizer que é possível construir códigos e uma 
estrutura de comunicação livre que todos possam pegar, produzir e usar.  
 
O que ocorre em meados de 2000 tem ligação com os projetos citados acima, mas 
também com um movimento das empresas na Internet que tentarão transformá-la em um 
lugar de lucro e de expansão de mercados. O período vai ser marcado pelo surgimento de 
grandes empresas de tecnologia que hoje tomam o lugar das empresas de comunicação, 
como o Google e o Facebook. Esse movimento de mercado e os celulares promoveram 
uma mudança na Internet tal como ela é hoje, com seus problemas e desafios. 
 
Disse que a Internet passou de um local de buscas, em que se entrava procurando 
alguma coisa específica - exemplificou falando que a maioria das páginas iniciais de 
Internet das usuários e dos usuários era um mecanismo de busca – para ser um feed, um 
canal de comunicação que está pronto para o usuário e a usuária, onde já há um 
conteúdo pronto, todo organizado para eles. Essa Internet que era da busca do indefinido, 
da construção, passou a dar lugar à Internet da recepção. Então, voltando à imagem da 
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primeira página do navegador que era um mecanismo de busca, hoje para muitas 
pessoas a primeira página do navegador é o Facebook, Google Plus, Twitter ou qualquer 
outra rede social. Essa é uma alteração que o painelista acredita ser relevante e tem 
relação com os atuais acontecimentos da Internet. Fez o convite para todos pensarem 
sobre essa alteração fundamental. Por um lado esses feeds servem para organizar a 
abundância da comunicação, por outro se parece muito com o broadcast, um pouco 
diferente da televisão, que passa uma mesma programação para todo mundo, mas de 
alguma maneira é uma programação organizada não pela usuária e o usuário, mas 
organizado para ela e ele. Ou seja, há algoritmos que estão organizando toda a 
comunicação que será recebida. 
 
Acredita que isso tem questões práticas, já que um feed é muito útil, mas cria alguns 
desafios, atualmente ligados à questão de Direitos Humanos. A economia da Internet está 
muito marcada pela economia da atenção, não existe maior ativo para as empresas do 
que o fato de que os usuários e as usuárias estão olhando para alguma coisa, do mesmo 
jeito que para a televisão o telespectador era importante porque assistia os comerciais. 
Hoje é  interessante para as empresas de tecnologia da comunicação o fato de a atenção 
e a produção estarem voltadas para o feed. Com isso, tem-se uma situação em que só lê 
o que se gosta ou, ao invés de confrontar opinião diversa, fica escondendo a opinião 
alheia.  
 
Os mecanismos de feed jogam com o fato de que usuários e usuárias não gostam de ver 
coisas muito iguais à realidade, mas também não gostam de ver coisas muito diferentes. 
Com isso começamos a ver atentados a Direitos Humanos o tempo inteiro na timelime e, 
para o painelista, isso lhe faz mal fisicamente e psicologicamente. Portanto, os feeds são 
construídos em um balanço entre o que se concorda e um pouco daquilo que se discorda 
e isso tem sido chamado de bolhas ideológicas. Estas bolhas têm uma tendência a acirrar 
os pontos ao invés de construir a comunicação, ou seja, toda a utopia da Internet, da 
comunicação como lugar de entendimento e da Internet como comunicação, abundante e  
lugar do entendimento, se transforma nesse pesadelo que se misturando com o sonho 
dessa outra Internet. Com o acirramento dos ânimos, conquistas históricas como o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outras relacionadas aos Direitos Humanos, 
tem sido ameaçadas e com muito apoio popular. 
 
Falou que o mundo da Internet não é um mundo isolado, afeta a legislação e a deixa 
vulnerabilizada, bem como afeta  o próprio meio da comunicação broadcast. Declarou não 
ter uma solução no momento, mas destacou ser importante pensar se a comunicação 
serve para reforçar o entendimento, se a DUDH é um documento fundamental para se 
pensar o entendimento entre povos e essa boa convivência com as diferenças. Talvez 
seja necessário olhar para essa história e pensar ações que possam romper as bolhas 
ideológicas e voltar a caminhar em direção a essa utopia civilizadora da comunicação. Ou 
seja, acreditar no conhecimento, no entendimento. Fez um convite ainda para pensar em 
como a Internet tem funcionado hoje e como todos os mecanismos de valorização da 
Internet hoje funcionam a partir da violação da privacidade, ou no mínimo, a partir da 
vigilância. Com a vigilância dos dados que são vendidos, vendem-se anúncios 
direcionados aos usuários e as usuárias, então é fundamental pensar o quanto mercado 
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cresceu em cima dessa vigilância e no limite da violação da privacidade. O que fazem os 
mecanismos, sejam robôs ou pessoas, é ler as comunicações. E o direito de não ter 
essas comunicações lidas é um direito presente nos Direitos Humanos. Finalizou sua fala 
chamando os participantes para o debate, a fim de construir algo melhor. 
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4. INTERVENÇÕES E DEBATES DOS(AS) PARTICIPANTES 
 
O coordenador da trilha 4, Thiago Tavares, explicou a dinâmica da trilha, em que o 
microfone estaria aberto para que os participantes fizessem suas manifestações, podendo 
ser perguntas para os painelistas que estavam presentes nas mesas, dispondo de um 
período de dois a três minutos.  
 
Danilo Doneda (Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ): o participante 
inicialmente cumprimentou toda a mesa, em seguida colocou uma questão para Terceiro 
Setor, Cláudio Machado, que apresentou uma condição muito interessante da identidade 
digital, que apesar de uma aparente contradição em algumas visões de privacidade, 
acredita ser um elemento deve-se coagular com políticas públicas de identidade e de 
proteção a privacidade, segurança, ambiente no ecossistema que acredita ser mais 
robusto, coeso e desejável que é de uma governança geral da identidade, da privacidade 
no ciberespaço, dito isso, perguntou para o Cláudio para saber qual a visão entre a 
intercessão em relação a proteção de dados e políticas de gerenciamento de identidade, 
seja a identidade digital de sua fala, seja em realidade que já é muito concreta quando no 
futuro o registro civil nacional for implantado, de que forma esse fortalecimento do 
gerenciamento de identidade depende para que obedeça, para que atenda aos requisitos 
de proteção a personalidade dos Direitos Humanos, até que momento isso depende 
também de um marco jurídico de proteção de dados até que ponto esses esquemas de 
proteção e gerenciamento de identidade podem efetivamente serem implementados sem 
prejuízo aos cidadãos e cidadãs, sem que haja um marco jurídico na proteção de dados 
que garanta a proteção de abusos que forneça um paradigma de direitos e garantias para 
que também possa ter seu direito e relação de dados não abusados, por eventuais falhas 
e abusos desse sistema.  
 
Cláudio Machado (APAI – CRVS - Programa Africano para Fortalecimento Registro 
Civil): respondeu a Danilo Doneda que atualmente se quer discutir seriamente a 
questão de governança geral e identidade, tem que considerar a dimensão da privacidade 
e a proteção das informações pessoais. Também disse que gostaria de tentar separar 
algumas coisas que muitas pessoas misturam que são as informações da pessoa com a 
identidade da pessoa e exemplificou com uma brincadeira feita pelo coordenador da trilha, 
quando apresentou o Doneda, dizendo que ele tem vários chapéus e os chapéus do 
Doneda não fazem parte da identidade dele, são atributos daquela pessoa e não 
informações da sua identidade, então acredita que essa descrição é essencial, entre 
identidade da pessoa e atributos da pessoa, o que deve ser de fato controlado é que as 
informações básicas da pessoa, de sua identidade sejam usadas para rastrear o seus 
atributos ou vincular devidamente como acesso de controle, então não importa saber se a 
pessoa teve uma doença, essa informação é de tributo e pode ser utilizada para ter 
controle e acesso a um plano de saúde ou beneficio de saúde, mas essa informação em 
si não tem nada a ver com o tributo da pessoa.  
 
Disse que as pessoas confundem muitas coisas no Brasil e que é necessário ter um 
esquema de gerenciamento de identidade que deve claramente distinguir o que é 
identidade e o que são atributos. Usou como exemplo, a Alemanha nazista, em que tinha 
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a obrigação de registrar o atributo das pessoas, como raça a em decorrência disso sabe o 
acontecimento e há outros diversos exemplos em que os documentos de identidade 
quando armazenam os esquemas de identidade como um gerenciamento de atributos, 
elas tem sim um grave risco para a privacidade e a integridade da pessoa, e considera 
isso algo que deve ser evitado.  
 
Portanto, acredita que o esquema de identidade hoje em dia deve ter uma preocupação 
excessiva, em relação a quais informações ela pode armazenar, não só a questão do 
consentimento, ele é sim necessário, mas o esquema deve prever apenas as informações 
mínimas que garantam a individualização da pessoa.  
 
Fátima Conti (Universidade Federal do Pará - UFPA, Pará): Declarou que vai falar algo 
muito horrível que lhe ocorreu agora, disse que tem acompanhado a Internet desde que 
começou e acredita que a Internet mudou muito e uma das coisas que mudou foram as 
formas de acesso, os equipamentos com que se acessa e esses equipamentos mudaram 
de complexidade e o preço e citou o que o representante da academia falou, na questão 
do smartphones, celulares etc., o que ocorreu nessa época, várias pessoas que não 
tinham acesso, pois a Internet era cara e o equipamento era difícil de mexer, que era o 
computador, o começo do laptop tornou possível para um monte de gente esse acesso e 
aparentemente, todos saúdam isso como uma coisa maravilhosa, no entanto, a 
participante disse que detesta celular. Acha que o fato de alguém achar que pode falar 
com ela a qualquer hora, inclusive de noite e de madrugada, acha absurdo, pois não 
gosta de incomodar os outros e nem de ser incomodada, mas as pessoas aparentemente 
não acham isso e usam muito o celular, e o celular é basicamente um visualizador, 
enquanto o computador e o laptop, são criadores, criam-se textos, imagens e vídeos, o 
que dá de fato para fazer com o celular sem ser tirar fotografia, criar vídeos e de repente, 
todo mundo virou artista. Pode ver que as pessoas não escrevem, não colocam seus 
pensamentos, suas ideias, as pessoas simplesmente clicam em um curtir e um 
compartilhar, e um compartilhar não tem o mesmo sentido do compartilhar software livre. 
Disse que é do compartilhar software livre e não desse compartilhar maluco das redes 
sociais.  
 
Citou que a Internet agora é disponível para qualquer um, pessoas com pouca cultura, 
pouca educação, podem usar a Internet a partir de equipamentos baratos e muito mais 
fáceis de mexer, acha que isso deveria ser ótimo, mas revelou um outro lado. Ela falou 
que fazem 20 anos  em que ela diz que vive em uma sociedade hipócrita, racista, sem 
vergonha, que pune as mulheres extremamente e acha que a grande contribuição que as 
redes sociais tiveram, foi mostrar isso para todo o mundo. As redes sociais deixaram 
pessoas compartilharem e falarem coisas que os brasileiros pensam  e que antes não 
diziam, não era ventilado e agora eles não pensam e fazem isso, até uma pessoa quase 
que analfabeta consegue fazer, mas mostrou quem são os brasileiros, hipócritas, 
canalhas, perseguidores das mulheres, perseguidores do meio ambiente, brigões, o 
brasileiro que era considerado tolerante, alegre e perguntou o que as pessoas têm visto 
nas redes sociais? Têm visto essa alegria? Isso a deixa extremamente preocupada. 
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Depois pediu desculpas ao representante do setor empresarial, caso o esteja ofendendo e 
citou sua fala em relação ao Marco Civil, que teve aprovada uma lei que vai contra e 
perguntou como em uma sociedade, pode passar em uma das maiores instâncias um 
projeto de lei que vai contra uma lei que foi extremamente celebrada muito recentemente? 
Acha que isso mostra o quanto todos os brasileiros são inconsequentes, pois acredita que 
os representantes do Senado e da Câmara deveriam ter consciência que o projeto vai 
contra já a lei do Marco Civil e que teve uma grande notoriedade muito recentemente, 
questionou como pode a Dilma abraçar o Mark Zuckerberg do Facebook e tentar trazer 
para o Brasil um projeto que vai contra a inclusão digital.  
 
Reiterou que acha que a Internet quando os equipamentos e o barramento, e a forma fácil 
de mexer e as redes sociais, acredita que mostrou quem são os brasileiros, 
conservadores, hipócritas, inconsequentes e acredita que é contra isso que todos devem 
lutar.  
 
Irina Karina Bacci (Ouvidoria Direitos Humanos, Brasília, Distrito Federal): agradeceu a 
intervenção realizada pela participante, citando tudo que a painelista sempre quis dizer. 
Citou que o brasileiro nunca foi cordial, essa vitrine que parece ser e é importante que as 
redes sociais mostraram de fato quem é o país, porque só consegue enfrentar se tirar a 
hipocrisia do armário. Citou sua história, ela tem uma companheira, é lésbica e ativista, e 
disse que do mesmo jeito que setores conservadores querem devolvê-la para o armário, e 
isso não vai acontecer, a hipocrisia também não voltará ao armário, portanto é necessário 
enfrentá-la com debate e entrou numa das sugestões de um dos grupos que apresentou 
que a criação de mediadores nas redes sociais e não comunidade da Internet, como uma 
forma de enfrentamento a esse debate posto.    
 
Francisco Brito Cruz (Internet Lab – São Paulo): começou citando que tem algumas 
coisas para falar, com base no que o representante do setor empresarial disse, sobre a 
PLS 494 de 2008, acredita que de fato acende uma luz vermelha de que o legislativo 
apesar de ter aprovado o Marco Civil, não está 100% sintonizado com o debate que está 
sendo realizado e de certa forma é necessário ligar o debate que está ocorrendo na 
sociedade com o legislativo e isso é papel também da sociedade.   
 
Pontuou algumas questões, dentre elas, sobre o teor desse PLS 494/08, a ampliação da 
guarda de registros, que é a ampliação da retenção de dados, acha que um dos 
argumentos importantes para levantar e debater, é a accountability desse tipo de medida, 
ou seja, a Polícia Federal quer que guardem mais dados, será que não deveria ser feito 
um debate se a guarda atual já não é causa lesões a privacidade ou lesões a presunção 
de inocência das pessoas em uma perspectiva do quanto se conseguiu avançar em 
termos de investigação com a guarda desses dados, acha que devem ter dados de 
quantos dados estão se pedidos, quantos sigilos estão sendo quebrados, quantos 
pedidos de quebra de IP estão sendo concedidos pelo judiciário, quantos estão dando 
margem a uma condenação penal, quantos estão dando margem ao inquérito, quantos 
estão sendo utilizados pela Polícia e nesse meio de caminho quantos abusos estão sendo 
feitos, e isso, só consegue fazer se a Polícia Federal abrir os dados que tem  sobre isso, 
quantos pedidos fez, quantos levaram uma condenação, ou seja, dessa maneira é 
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possível conseguir medir quantos foram de fato efetivo, ou quantos foram quebrados o 
sigilo de alguém, sem ter um motivo concreto, sem levar a uma condenação final.  
 
Então, precisam-se ter dados para debater isso e acredita que esse possa ser um dos 
elementos de conversa a esse respeito, não só da Polícia Federal, mas também dos 
Ministérios Públicos e em um segundo momento do Poder Judiciário, que acha que já 
está mais do que na hora de chamar o Poder Judiciário para um diálogo tanto em termos 
de cultura de respeito e liberdade de expressão, então quais são os parâmetros que o 
Poder Judiciário precisa ter para remover um conteúdo da Internet, pois não basta dizer 
que é uma conquista que o Judiciário agora é quem manda remover o conteúdo ou não, e 
que não é mais o usuário ou a usuária, simplesmente notificando, é um ganho para a 
liberdade de expressão, existir um parâmetro que é o parâmetro do judiciário, mas não 
adianta nada existir esse parâmetro e o Juiz não refletir quais são os termos, as métricas, 
os testes ao observar no conteúdo, para decidir se o conteúdo deve ser retirado ou não, 
exemplificou como no caso um político que é criticado, se o Judiciário não é sensível a 
importância dessa informação, ao público dessa informação, ele vai mandar tirar um 
conteúdo que no caso não deve mandar tirar. 
 
Disse que é necessário incentivar uma cultura de defesa de liberdade de expressão e da 
privacidade dentro do Judiciário, exemplificou ainda, no caso da quebra de sigilo, em 
quais parâmetros o Judiciário estará lidando com isso? Quando deve conceder uma 
quebra de sigilo? A partir de qual momento que se consubstancia uma suspeita ou algo 
suficientemente forte para quebrar o sigilo de alguém? Isso não está em debate, mas 
acredita que debater a Internet e Direitos Humanos, bem como a proteção desses 
direitos,  deve se voltar tanto para o Judiciário e no Legislativo tentar debater com eles a 
necessidade desse tipo de medida, de ampliação  da retenção de dados, também 
devendo ser debatido no Fórum. E também chamou a atenção de que todos devem 
começar a se conscientizar em aproximar desses atores, não só do legislativo, mas 
também, do judiciário.  
 
Acha que as decisões do Judiciário têm sido desproporcionais e elas só voltarão a ser 
proporcionais, apenas voltarão aos seus eixos, numa proporcionalidade na proteção de 
direitos numa forma equitativa, se os usuários e as usuárias se aproximarem dos Juízes e 
fazer com que eles entendam as consequências de suas decisões em termos de lesão de 
direitos e isso só se dá com mais conversa e aproximação desses atores que ficam 
atualmente distantes dos debates que ocorrem no Fórum.  
 
Marcel Leonardi (Google): respondeu acreditar que o tema apresentado pelo 
participante para a discussão, ou seja, como traçar os limites para a remoção de conteúdo 
online, é o tema mais difícil de ser resolvido online¸ o que um pode achar ofensivo o outro 
pode não achar, não sabe o que a lei delimita.   
 
Confessou que apesar de participar de fóruns internacionais e todos os tipos de debates 
com pessoas de outros países, tem um ceticismo muito grande sobre a possibilidade de 
haver uma convergência global sobre o mérito de algumas questões, colocarem na 
mesma mesa países de culturas e tradições completamente diferentes para debater 
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liberdade de expressão, simplesmente vai levar a um consenso mínimo que não seja 
extremamente repressivo, as imagens do carnaval do Brasil certamente violam a fé e a 
religião de vários países do mundo, o exagero da liberdade de expressão nos Estados 
Unidos choca o Brasil, porque lá basicamente pode se falar quase tudo, a não ser que 
seja peguem armas e matem aquele sujeito ali, alguns países pela tradição histórica 
restringem certos tipos de conteúdo porque é bom para a memória daquele país que 
assim seja, como no caso do neonazismo na Alemanha que ironicamente é perfeitamente 
tolerável nos Estados Unidos.  
 
E como se pode tentar traçar diretrizes no judiciário nesse sentido? Acha que o estudo, 
como o participante citou, é realmente o importante, há algumas entidades que tem feito 
esse mapeamento no sentido de indicar que tipo de conteúdo é removido com frequência, 
quem são os atores que pedem a remoção desse conteúdo, eles judicializam isso de 
fato?  
 
E por isso voltou a insistir a grande conquista que foi o Marco Civil da Internet, colocar 
como regra geral a ideia de que a remoção forçada de conteúdo depende da análise 
judicial, porque se sabe que quem quer realmente remover um conteúdo que incomoda 
que não caia nas hipóteses terríveis que foram faladas durante o debate, ninguém não 
está sendo sensível com os problemas de pornografia de vingança, pornografia infantil e 
todos os conteúdos abomináveis que existem, mas quando existe uma figura pública 
incomodada com o resultado dela em uma pesquisa, o que disse que vê com certa 
frequência em seu dia a dia, ninguém quer entrar com ação no judicial, querem resolver 
na base do ‘jeito’, e isso não funciona, as empresas sérias não fazem isso por um motivo 
muito simples, além da lei não permitir, a busca não refletiria o que é a verdade, pelo 
menos o que está sendo dito naquele momento, naquele instante histórico.  
 
Acha que essa conquista não pode ser eliminada, pelo que tem visto disse que há 
diversas iniciativas para ampliar o rol de conteúdos que devem ser removidos 
rapidamente da Internet sem nenhum tipo de ordem judicial, então quando citou em sua 
fala que há projetos de lei em andamento que tinha mencionado que foi aprovado no 
Senado e volta para a Câmara mais uma vez, há outros que seguem nessa linha. Há um 
projeto de lei que diz que deve ser removido rapidamente e sem nenhum tipo de 
necessidade de análise de conteúdo judicial, qualquer conteúdo que genericamente viole 
a dignidade da pessoa humana, o ponto é que o que significa o conteúdo que viola a 
dignidade da pessoa humana? Consegue se traçar um parâmetro claro?  
 
Disse que já viu uma decisão judicial no Rio de Janeiro que dizia que um liquidificador 
quebrado violava a dignidade da pessoa humana, ficar sem a vitamina é uma violação? 
Piadas a parte é algo que se tem que pensar. Será que se quer dar uma carta branca tão 
grande para que o conteúdo seja removido? E então retornou ao ponto que trata um 
pouco de um dos relatórios apresentados pelos grupos, pode se indignar contra tudo 
isso? Sim. Deve fazer os papers, twittar, fazer uma participação nas redes sociais? Deve. 
Mas tem que dar o passo extra, descobrir quem é o relator desse projeto e mandar uma 
carta física, pois e-mail não irá ler, escrita a manifestação do grupo, do coletivo, da 
entidade, o pessoal mesmo. Acredita que essa participação deve ser levada para o online, 
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que sempre permite essa aglomeração e organização de uma maneira geral, mas a 
grande dificuldade é essa como dar o próximo passo e faz com quem tenha a caneta na 
mão para decidir se irá votar a favor ou contra, realmente conheça essa indignação da 
sociedade, se não ocorre a votação de uma lei, como a PLS 494/08, aprova-se um projeto 
que já estava ultrapassado, que já é inferior ao Marco Civil e que já tinha se encontrado 
um equilíbrio correto e o que aconteceu é que basicamente ninguém se manifestou, ou 
seja, não chegou nenhuma indignação no Senado e ninguém sabia o que estava 
acontecendo, e quando chegou era tarde demais.  
 
Portanto, acredita esse ser um ponto importante, a manifestação online é importante, mas 
na maneira como a política ainda é feita, a participação nas redes ela tem uma limitação 
muito maior do que se imagina. E cabe aos usuários e as usuárias darem o próximo 
passo de transformar o que foi o consenso online e nem que seja como ele mesmo disse 
manda pelo correio uma carta para o relator do projeto que pode afetar o interesse de 
todos e fazendo isso a participação irá existir. E graças aos recursos da Internet disse que 
é muito fácil descobrir qual o projeto de lei, quem é o relator, quem está envolvido e disse 
que vai um pouco com o que a Raquel que representou o grupo C falou, de se 
compartilhar a inteligência política. A academia, a sociedade e os demais setores devem 
se unir, porque sem isso a reclamação fica isolada em apenas um canto e acaba não 
tendo um impacto mais robusto.  
 
Gustavo Paiva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Rio Grande do 
Norte): propôs uma discussão sobre o anonimato, antes de especificar apresentou dois 
casos de jurisprudência uma americana e outra brasileira, começou com a americana em 
1995 que aconteceu o caso McIntyre vs Ohio, que cunhou a frase emblemática: que o 
anonimato é um escudo da minoria frágil contra uma maioria tirana, intolerante. Já em 
2002, no Brasil, o Ministro Celso Melo colocou em seu discurso a cláusula de vedação ao 
anonimato não pode ser interpretada como forma de nulificação da liberdade de 
pensamento e ela objetiva a não permitir o anonimato e impedir os abusos cometidos no 
exercício concreto da liberdade de manifestação do pensamento.  
 
Disse que na Internet o anonimato assume várias formas, ele é usado frequentemente 
para cometer abusos como a pornografia de vinganças, pode ser usado para disseminar 
imagens que violem a intimidade, a difamação, para calúnias, o anonimato pode servir 
para muitas coisas nocivas, mas ao mesmo tempo ele pode ser usado por pessoas em 
uma situação muito frágil, uma pessoa transexual, por exemplo, pode usar o anonimato 
para pesquisar sobre a situação transexual, sobre a cultura transexual, sobre os diversos 
tratamentos, sobre os hormônios e embora não haja nenhum problema em ser transexual, 
ainda é um assunto tabu, então o anonimato para o transexual pode ser um escudo da 
repreensão social.  
 
E esse é o caso de pessoas em situações políticas difíceis que não podem expor sua real 
opinião, opiniões que podem ser muito normais e não danosas a ninguém, sendo assim, 
propôs a todos os participantes e a mesa uma discussão sobre o anonimato no 
ordenamento brasileiro e internacional, verificando se ele deve ser aceito na Internet? 
Deve ser tolerado? Se sim, em quais circunstâncias? Deve haver uma proibição e se 
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houver essa proibição devera ser com limites? Com ressalvas? Pediu que os painelistas 
respondessem, em especial o representante do setor empresarial e do terceiro setor.   
 
Thiago Tavares (Conselheiro CGI.br) comentou que a proposta feita pelo participante foi 
excelente, e que citou um exemplo a mais, que esse anonimato pode ser absolutamente 
necessário para fazer uma denúncia, para reportar uma violação de Direitos Humanos, 
imagine se ao fazer uma denúncia fosse obrigado a se identificar, concluiu que só existem 
serviços e sistemas que só funcionam porque existe o anonimato.  
 
Marcel Leonardi (Google): respondeu que acha que tem que separar o anonimato puro, 
que é a total impossibilidade de identificar quem a pessoa é não tem uma maneira de 
resolver isso, do pseudo anonimato e do uso de todo tipo de recurso que a rede permite 
de pseudônimos, de contas humorísticas, contas fakes, diz isso porque existe uma 
preocupação em diferenciar, entrando na questão jurídica, o Código Civil fala que pode 
usar pseudônimo para atividades lícitas, portanto, não teria o porque se restringir isso, e 
como foi dito, existe uma série de situações que o anonimato é justificado, que as 
pessoas não poderiam se manifestar de outra forma se não aquela e isso cai em um 
problema de como por outro lado prover esses serviços públicos, como se sabe que o 
cidadão é ele mesmo, como direcionar políticas públicas e saber onde precisa como 
governo investir mais em saúde, educação, por exemplo, casos em que várias pessoas 
tem que se deslocar para chegar até um posto de saúde ou que não tem uma agencia 
bancária.  
 
Acha que o grande ponto no debate jurídico, que o Brasil nunca soube em como dar uma 
boa resposta a interpretação para o artigo 5, IV da Constituição Federal, nos tempos de 
Internet. Disse ter visto nas atividades acadêmicas e dentro do Google é que pessoas 
publicavam algo online usando um pseudônimo, quem estava interessado em remover 
aquele conteúdo alegava que era anônimo e por isso deveria ser automaticamente 
removido, acreditando essa tese inaceitável, então cabe de certa maneira imaginar se 
deve melhor regular isso, talvez que possa permitir isso e se vale a pena simplesmente 
entender como a jurisprudência tem entendido que o pseudônimo pode ser utilizado, não 
existe uma resposta pronta, acredita que o bom caminho já identificou que a própria 
jurisprudência brasileira está evoluindo no sentido de reconhecer o pseudo-anonimato 
essa utilização é importante e por outro lado cai no problema no quanto se quer, e isso é 
um problema de gestão pública, esse controle total da associação da identidade com 
alguém e o uso que ela faz da Internet, sempre foi uma grande pauta e um grande tema.  
 
Citou que quando o objetivo da política pública é querer responsabilizar todo e qualquer 
ato errado na Internet, é claro que uma visão mais totalitarista de registrar tudo para 
todos, faz mais sentido do que talvez conseguir rastrear outra pessoa, mas isso coloca 
em xeque uma série de outras políticas públicas, basicamente na questão do acesso, hoje 
se utiliza Wi-Fi aberto, várias redes compartilhadas e se tiverem elementos de 
identificação obrigatórios, segurança e tudo mais, basicamente aniquilou essas iniciativas.  
 
Disse que nunca se esqueceu de um caso judicial em São Paulo, que o dono de uma Lan 
House foi responsabilizado pelo fato de não ter guardado os dados de quem tinha 



  
 

 

p. 25  

utilizado a Lan House, a premissa inclusive preconceituosa de que o uso público de uma 
Lan House automaticamente era uma atividade de risco porque o uso da Lan House 
levaria a más condutas na Internet, ou seja, não fazia diferença se o registro havia faltado 
ou não, mas o simples fato de oferecer uma conexão pública a Internet é algo que era 
arriscado, sem identificação e não que poderia ser permitido.  
 
Em atendimento ao debate e em resposta a isso, disse que acha fazer sentido ter 
elementos de identificação e autenticação para a prestação de certos serviços, mas 
sempre com a opção do usuário, nunca se pode ter um sistema em que para usar a 
Internet como pressuposto de qualquer outra coisa precise necessariamente estar 
identificando, usa até por uma questão de segurança, então quanto mais camadas de 
identidade se tem, camada separada se tem um sistema mais seguro, se tem uma 
identidade que usou para tudo, uma vez que ela seja comprometida já era igual o 
problema de usar a mesma senha para todos os tipos de serviço, espera que ninguém 
faça isso.  
 
Por outro lado acredita que fica muito difícil para o cidadão ter a política pública bem 
atendida, ter conseguido fazer parte de cadastros do governo e outras coisas do tipo se 
ele não tiver esse registro, essa autenticação que ele vai utilizar. Atualmente ele citou o 
que outro colega falou que é tudo muito caro e muito difícil, acha que deve existir sim 
essa possibilidade de autenticação para esse tipo de serviço, mas jamais nessa camada 
da rede como um nível obrigatório, colocando que essa é a sua posição acadêmica e 
pessoal e que o Google inclusive defende.   
 
Irina Karina Bacci (Ouvidoria Direitos Humanos, Brasília, Distrito Federal) : citou que o 
Facebook tem a política de não permitir para algumas pessoas, principalmente 
transexuais, drag queen e travestis, o uso do nome que ela se reconhece porque não é o 
nome que está no registro civil, mas o Facebook nunca perguntou se Irina Karla Bacci é 
de verdade o nome, não escaneou o RG e acredita que ninguém o fez para o Facebook, e 
porque o Facebook tem essa política com as pessoas transexuais? Qual o nível de 
identidade que cada uma delas tem? E por que para elas? Quantos perfis fakes eles tem 
no Facebook e que eles não são tirados? Disse não estar criticando o Facebook, mas é 
possível vislumbrar uma política discriminatória e é uma política discriminatória da 
sociedade, então precisa debater que Internet não é um outro mundo, é o mesmo e que 
trata como um mundo que tem que ter uma governança diferenciada, leis diferenciadas, 
expressões diferenciadas e consequentemente possibilidades de falar tudo que pensa de 
forma diferenciada e que aqui não é o que ocorreu, ninguém se agrediu, mas talvez se 
todo esse debate ocorresse online, será que não teria tido algum nível de agressão? 
Pediu para que reflitam sobre isso. 
 
Citou também que existe uma metodologia de anonimato que considera muito 
interessante, em que quando pessoas entram em contato não são registradas no telefone, 
então, se alguém ligar, ninguém irá saber que foi aquela pessoa que ligou se a pessoa 
não quer que apareça o seu próprio nome. Exemplificou quando alguém ligar para fazer 
uma denúncia, por exemplo, em que se pergunta se a pessoa tem a vontade de se 
identificar, e a partir disso, se inicia um diálogo com a pessoa para registrar o que ocorreu 
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e não registra nome ou telefone, apenas o que é importante, ou seja: quem é a vítima? 
Como localizá-la?   Quem é o suspeito?   
 
Se a pessoa souber não do sentido nome, mas se é um vizinho, um pai ou um padrasto, 
por exemplo, quem é a pessoa no sentido da caracterização, exemplificou com os 
moradores de rua, no caso se é um guarda municipal quem está violando o direito, se 
registra e a partir disso se faz os encaminhamentos. Isso em sua opinião é anonimato, 
tanto é que sempre recebem quebras de sigilo do judiciário e respondem que se a 
denúncia foi registrada e anônima, não tem como dar os dados, apenas o nome da vítima 
e do suspeito.  
 
Cláudio Machado (APAI – CRVS - Programa Africano para Fortalecimento Registro Civil)  
respondeu que partindo dessa ideia da perspectiva do direito a identidade, na sua visão, 
entende o anonimato como um dos elementos do direito a identidade, é um direito que se 
tem de preservar a sua identidade pessoal do controle excessivo ou de uma forma de 
prejuízo da sua própria personalidade.  
 
Disse que essa questão é muito importante e acha que essa discussão no Brasil está 
capenga, e só está se discutindo a questão do anonimato e da privacidade, sem discutir a 
questão da identidade. Isso faz com que a discussão no Brasil, em sua opinião, fique 
muito restrita. E acha que é um erro associar identidade com controle, identidade é uma 
dimensão essencial de todo direito de uma pessoa, uma pessoa que não tem seu direito 
de identidade preservado sofre graves problemas de Direitos Humanos, é um direito 
básico que se inicia no direito ao nome, a nacionalidade e daí se desenvolvem vários 
direitos que são associados ao direito a identidade. Sem isso a pessoa fica vulnerável em 
diversos aspectos sobre dos seus direitos fundamentais.   
 
Fez também uma observação sobre a fala de Irina Karina Bacci em relação a política 
do Facebook de não permitir o uso do nome que os transexuais se reconhecem, 
que há casos famosos de artistas famosos que o Facebook bloqueou, pois dizia que não 
era a pessoa. Disse que essa política é orientada pelo governo americano, que tenta fazer 
com que os serviços de Internet tentem ter a identidade real das pessoas. Falou isso 
porque no Brasil não há qualquer política relacionada a identidade na Internet, se não se 
criar uma política de identidade na Internet, todos serão usuários de política de outros 
países. Disse que não está declarando se o Facebook está certo ou errado, apenas que o 
Brasil precisa ter a sua política pública relacionada com o tema.  
 
Disse que a informação de gênero não é considerada mais como principal, pode ser 
considerada como atributo e isso é uma questão legal e política, e acha uma pena que 
não se discuta isso, e acha que seria interessante que o Brasil começasse a fazer essa 
discussão sobre como ter um esquema de identidade baseado nos preceitos hoje 
considerados adequados para identificar uma pessoa. Acha que o melhor exemplo que 
tem é o Marco Civil, em que se todos não forem para frente e pró ativamente, não 
propuser o debate, todos serão capturados por esquemas que são organizados por outras 
pessoas.  
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Thiago Tavares (Conselheiro CGI.br) fez um comentário em relação as identidades 
no Facebook, que fica imaginando caso Fernando Pessoa estivesse vivo e resolvesse 
criar um perfil no Facebook, será que ele conseguiria? Pois tinha 23 heterônimos. Um dia 
iria fazer login com uma identidade e no outro dia com outra, o que será que iria acontecer 
com tantas identidades? Seria uma confusão e talvez fosse proibido de ter uma conta no 
Facebook, sua conta deveria violar a licenças de uso a todo instante, citou apenas para 
ilustrar a importância da discussão trazida e destacar também que existem grandes 
sistemas de identificação positiva, como por exemplo os bancos, citou que antigamente 
para sacar dinheiro era necessário digitar uma senha e passava o cartão, no entanto, hoje 
não tem como sacar dinheiro sem colocar a digital e isso está ocorrendo em todos 
bancos, então é um sistema de identificação positiva, biométrica implantada pelos bancos 
e hoje quantos brasileiros não tem uma conta bancária? Milhões e já há um grande 
sistema de identificação positiva no sistema financeiro, há também um sistema de 
identificação positiva na Receita Federal, quando envia o imposto de renda, tem sistema 
de identificação positiva no Poder Judiciário, hoje só consegue peticionar e exercer a 
advocacia se tiver um certificado digital, assinar a petição digitalmente. 
 
Rafael de Almeida Evangelista (Coordenador do Mestrado em Divulgação Científica e 
Cultural – Unicamp, Campinas, São Paulo): respondeu a Thiago Tavares propondo 
que se elabore um estudo organizado pelo CGI.br que consiga reunir todos os 
sistemas de identificação que são completamente fragmentados, fazer um inventário 
disso, até para conseguir perceber um recorte de classe e social que atravessa isso, 
exemplificou como os advogados que tem a sua carteira da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), os clientes de banco tem sua digital, os que pagam imposto de renda tem 
sua identificação e como o representante do terceiro setor demonstrou boa parte da 
população não consegue nem ter uma identidade, então acha que uma proposta é 
desenvolver pesquisar que consigam inventariar isso, mapear para se ter uma visão mais 
completa.   
 
Rodrigo (SaferNet Brasil): pediu para ouvir da representante do governo, a proposta do 
#HumanizaRedes com o recém criado grupo de trabalho de educação e também ouvir um 
pouco do representante do setor empresarial quando se fala do Marco Civil, o artigo 26 
com a promoção do uso seguro e responsável da Internet, uma diretriz, um dever do 
Estado na educação e ao que parece ao participante, seria interessante pensar, como 
comentou outro participante, nas diretrizes que o Estado tem, tanto o Judiciário quanto o 
Legislativo.  
 
De fato, sabe-se que o Legislativo tem como referencial e parâmetro a índole de cada um 
e a perspectiva da visão de mundo de cada um, mas evidentemente parece ser 
interessante ter cada vez mais alguns consensos comuns, os consensos possíveis e 
talvez fosse o caso de pensar, e deixou uma pergunta, bem como uma reflexão, o quanto 
se pode amadurecer da mesma forma como foi a discussão do Marco Civil, de repente 
também desmembrar o artigo 26 do Marco Civil em relação a educação para o uso 
seguro, porque o mesmo dispositivo pode ser usado também em nome de ações 
extremamente violadoras de Direitos Humanos em nome da proteção da criança e do 
adolescente, pois sabe-se que esse monstro de pedofilia é instrumento da violação de 
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direitos e na SaferNet se tem muito esse cuidado e tentar equilibrar a promoção de 
Direitos Humanos e a sua diversidade, que inclui a proteção a dignidade sexual, a 
privacidade, a liberdade de expressão e assim por diante, ou seja, de forma mais objetiva 
pensar em parâmetros equilibrados e consensos possíveis, do que seria de fato uma 
educação para uso responsável e seguro da Internet, e que tenha esses equilíbrio dos 
diferentes Direitos Humanos e não apenas recuperados em todo  pânico moral de 
proteção a infância. Avisou a todos que há caminhos possíveis.  
 
Marcel Leonardi (Google): respondeu que educação é dos itens mais difíceis, sabe que 
todos estão de acordo que precisa ter educação digital, mas ninguém sabe exatamente 
como realizá-la e todos tem uma expectativa diferente dos setores, alguns acham que á 
papel exclusivo dos pais fazer isso, outro acham que é papel exclusivo das escolas e do 
Estado, o Marco Civil tentou encontrar uma solução híbrida no artigo 26 e fala que é sim 
dever do Estado colocar essa ideia do uso seguro da Internet como política pública e 
educação, mas sendo sincero acredita que a efetividade disso depende de uma atuação 
conjunta de todos os setores, o governo precisa sim ter essa preocupação de fazer o que 
está fazendo, seja pelo #HumanizaRedes ou via cartilhas, a sociedade civil faz isso por 
meio da conscientização, por meio das suas instruções, das suas campanhas, dos seus 
treinamentos in locu, que é uma iniciativa que tem dado muito certo, a própria SaferNet e 
outras entidades tem feito isso, o setor privado, as empresas de Internet precisam 
mobilizar essas ferramentas e explicar o como isso tudo funciona e principalmente no 
casos das crianças tem que ter o papel dos pais, isso é algo que pratica no dia a dia.  
 
Citou como exemplo sua filha que tem 9 anos e seu filho 6 anos e ele diz que tem sido um 
desafio incrível conseguir lidar com aquilo, pois vê na casa de um amigo determinado 
conteúdo e como pai tenta conscientizar e explicar para seus filhos, o que é bom e o que 
é ruim, dar cartilhas para eles lerem, mas não existe uma solução mágica, é a reunião 
desses elementos todos que pode levar ao cidadão mais consciente, ao cidadão que vai 
saber usar melhor a rede. E também deve vir desde o berço, desde pequeno, o que é um 
desafio para quem chegou mais tarde e tem que aprender a mexer.   
 
Mônica de Oliveira Mota (Rede Anísio Teixeira): iniciou sua fala dizendo o quanto é 
interessante essas discussões que fomentam a aproximação de cidadão e cidadã cada 
vez mais lutando por seus direitos. Citou a proposta da representante do governo, em que 
se pode perceber o quanto tem sido mais gritante a necessidade de estar sempre à frente 
dessas discussões. Citou que todas as falas foram bastante profícuas e fez sua pergunta 
no tocante a disponibilização do material que tem conteúdo didático, apresentado pela 
representante do governo, pois trabalha como licença e livre e gostaria de saber se é 
permitido esse tipo de material, que pretende agregar ao portal em que trabalha?  
 
Bela (Secretaria da Educação do Estado da Bahia, Programa Rede Anísio Teixeira): 
iniciou sua fala explicando que o programa em que atua de difusão de mídias e 
tecnologias educacionais no estado da Bahia, juntamente com a professora Mônica e com 
outra equipe de profissionais da área de educação, comunicação e tecnologia da 
informação.  
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Fez dois questionamentos, um para o representante do setor empresarial, compartilhando 
com ele na ideia de porque não mobilizar pessoas que pensem na Internet de forma 
coletiva em uma sociedade organizada. Citou que recentemente participou de uma 
entrevista com Manuel Castells, um espanhol que falou da mobilização na rede, que é 
muito novo e atual, novo no sentido de agregar o maior número de participantes que tem 
acompanhado movimentos sociais na rede, que sai do off-line para o online, e porque não 
mobilizar isso, através dos Direitos Humanos e por meio da Internet? Porque não criar 
uma rede organizada de pessoas que discutem e que lutam por seus direitos e liberdade 
de expressão e informação.  
 
Acredita que fóruns como este agregam isso e pensa que deve se levar isso para uma 
discussão online de uma forma que se consegue agregar o maior número de pessoas, 
pensando em um momento macro. Esse é um momento de reflexão, de compartilhar, de 
ouvir as diferentes falas, representantes, como há na mesa, pensar em movimentos na 
rede pela rede. 
 
Seu segundo questionamento foi para o representante da academia, quando falou de 
software livre, que é da filosofia do programa de difusão de mídias e tecnologias 
educacionais do estado da Bahia, de licenças livres, pensando em Direito Humano fala do 
direito à informação e tem o questionamento baseado em uma filosofia do programa, 
quando se fala em direito a informação, quantos conteúdos foram disponibilizados na 
Internet, mas que não são livres? Então, pensa que a informação e a educação, se esse 
conteúdo tem um fim educacional e foi financiado pelo dinheiro público, porque não ser 
livre? É direito a informação, a educação e também questiona se conhece o movimento 
dos recursos nacionais abertos, que tem essa discussão, e o ambiente educacional é: 
ambiente.educacao.ba.gov.br, os recursos educacionais são livres e tem acesso a todo 
estado e no Brasil, e já tem indícios de que outros países acessam o conteúdo da Bahia, 
e é preciso divulgar isso, difundir e entrar nesse movimento de culturas e de licenças 
livres porque educação é cultura e informação. 
 
Marcel Leonardi (Google): respondeu que seria impossível fazer pesquisa acadêmica 
sem isso, e o surpreende que ainda haja diversas restrições a essa parte. Apontou que a 
Universidade de São Paulo (USP) adotou uma política que ele acredita ser bem 
interessante, se faz o mestrado e o doutorado lá eventualmente sua tese encaminha para 
domínio público, pode até reservar os direitos por quatro anos, não recordando 
exatamente se são dois anos renováveis por mais dois, mas eventualmente a pesquisa 
vai parar no banco de pesquisa e tese. E acredita ser um caminho muito interessante a se 
seguir, um exemplo a ser utilizado.   
 
Rafael de Almeida Evangelista (Coordenador do Mestrado em Divulgação Científica e 
Cultural – Unicamp, Campinas, São Paulo): respondeu que acha importantíssima a 
questão das licenças livres e do material educacional com licenças livres. Enfatizou que o 
mais legal da licença livre não é só a liberdade de uso, é a liberdade de refazer e isso é 
algo importantíssimo, usou a expressão arte livre, que não é apenas uma arte que pode 
consumir, é a arte que pode remixar, que pode usar um pedaço e também ser criador, e 
acredita que isso é algo que emancipador, não apenas o consumir do produto e no caso 
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da licença livre é o poder entrar na linha de produção, contribuir e também colocar a 
subjetividade no processo.     
 
Marcelo Saldanha (Ibes Brasil): perguntou diretamente para a representante do setor 
governamental, uma dúvida sobre o #HumanizaRedes, se de fato dentro do convenio que 
foi estabelecido entre o Governo Federal e o Laboratório de Estudos Sobre a Imagem e 
Cibercultura (Labic), se o #HumanizaRedes está fazendo uma coleta de dados em massa 
para qualquer tipo de a análise ou trabalho e se isso está sendo incorporado nas ações 
do governo, gostaria sabendo se está ou não ocorrendo.   
 
Irina Karina Bacci (Ouvidoria Direitos Humanos, Brasília, Distrito Federal): respondeu 
que no site do #HumanizaRedes, há um mecanismo de busca ativa de violações e que a 
parceria entre a Secretária de Direitos Humanos e o Labic não tem nada a ver com o 
#HumanizaRedes e também não tem nada a ver com a ouvidoria nacional dos Direitos 
Humanos, a parceria foi feita com o departamento de comunicação de divulgação 
temática da secretária de Direitos Humanos e é um hash, está desenvolvendo a parte de 
estudos do Labic e a experiência que tem de anos com um aplicativo que vai mapear 
violações de Direitos Humanos, ou por exemplo, o contrário, em educação e Direitos 
Humanos via hashtag, então, por exemplo, depois que o software estiver em uma fase de 
envolvimento vão ter oficinas dentro da secretária e dentro das coordenações que vão 
dizer, por exemplo, a coordenação GLBT gostaria que o software buscasse a #homofobia 
ou #transexualidade ou #homofobianao ou #matemoshomossexuais, para que possa 
olhar para as redes sociais e identificar como é que ela está lidando com aquele 
determinado tema para que secretária possa fazer o trabalho que ela tem feito via a seus 
portais.  
 
Destacou que obviamente as redes sociais que também a secretária tem de divulgar as 
ações, as políticas públicas e tudo aquilo que tem feito, assim para a criança e o 
adolescente, assim para as pessoas idosas, então é um aplicativo que vai ser usado no 
âmbito da comunicação para instrumentalizar o departamento de divulgação temática a 
melhorar a comunicação com a sociedade e a partir dos resultados do software que 
levanta algumas nuvenzinhas para dizer mais ou menos hashtags, por exemplo, na 
redução da maioridade penal disse que viu pelo Twitter do professor que tinha aplicado 
esse hashtag visto que a partir do #HumanizaRedes o 
#NãoaReduçãodaMaioridadePenal, que era uma das hashtags que estavam ocorrendo na 
Internet, foi mais disseminada que #SimMaioridadePenal, e isso obviamente 
instrumentaliza um marketing,  ferramentas de comunicação social pela Internet e isso 
não possibilita em nenhum momento que possam ver quem fez a hashtag.  
 
Disse também que foi isso que entendeu do projeto, que está em fase final pois a entrega 
do software será em novembro ou dezembro e o pessoal do #HumanizaRedes não terá 
acesso.  
  
Marcel Leonardi (Google): fez uma ressalva em relação à fala do representante do 
setor academia numa visão jurídica pediu um cuidado na linguagem quando disse que os 
serviços on-lines eles dependem de violação de privacidade, o termo violação é 
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carregado, significa que já está fazendo algo errado e ilícito, concorda que a maioria dos 
serviços online depende sim do uso de dados e que isso precisa se conseguir com 
consentimento e também com a discussão da PL de dados, o Marco Civil tem várias 
regras nesse sentido inclusive, mas pediu para tomar cuidado quando fala que é baseado 
na violação da privacidade, pois ele não é. É baseado na ideia do uso dos dados e pode 
ser consentido ou não e quando não consentido eventualmente pode se levar ai sim, a 
violação, mas a premissa é que não houve violação.  
 
Irina Karina Bacci (Ouvidoria Direitos Humanos, Brasília, Distrito Federal): fez uma 
provocação respondendo a Marcel Leonardi exemplificando se entra no Google e faz 
uma pesquisa sobre o preço de passagem, e então vai para o Facebook ver sua timeline¸ 
a primeira coisa que aparece de página patrocinada é o preço de passagem, preço de 
hotel, para quem não entende nada e não sabe o que está por trás disso vê aquilo e sente 
que o anúncio mostrado é algo que está sendo dado para a pessoa ver, acha que talvez 
tenha um sentido com o que o representante do setor academia quis dizer na questão de 
violação, acha que de fato a palavra violação pode ser um pouco carregada em um 
determinado conceito, mas em nenhum momento, até porque regras de uso ninguém tem 
o costume de ler, talvez a comunidade acadêmica e técnica devem ler, confessou que só 
leu o principal.  
 
E disse que deve ter aceitado que receberia aquela informação, acha, mas não é uma 
coisa consciente, então talvez, os usuários e usuárias possam provocar as empresas no 
sentido de fazer comunidades abertas e dizer pontualmente aquilo que se tem o interesse 
de receber de informações deles ou não, até porque disse que usa a Internet desde a as 
salas da tela preta com as letras verdes e era completamente diferente do que era hoje,  e 
sente que hoje a Internet é cansativa por conter muita informação, sendo que não 
escolheu nenhuma. E como se inventa outra Internet que não é isso? E que acha que 
também é de interesse das empresas que prestam serviço.   
 
Rafael de Almeida Evangelista (Coordenador do Mestrado em Divulgação Científica e 
Cultural – Unicamp, Campinas, São Paulo): se manifestou em relação ao termo 
“violação”, concordando que a palavra violação não é o termo correto juridicamente, mas 
acha que essa palavra reflete um sentimento de que esse consentimento que foi dado 
para o uso, é dado em cima dos termos de serviço e uso que todos sabem que é uma 
piada, está lá, todos assinam, pois se não o fizer não pode usar. E citou que muitas 
pessoas que querem uma vida profissional são obrigadas a usar os serviços, a sociedade 
te demanda isso, então sempre será levado a aceitar essas condições.  
 
Declarou que pensou também nessa situação numa visão dos pesquisadores, que para 
se fazer uma pesquisa científica precisa do outro um consentimento informado, um 
processo que considera muito complicado e que é necessário explicar ao outro, bem 
como garantir que entendeu todas as consequências daquele dado que está sendo 
dando. Disse que para a comunidade científica se torna cada vez mais rígido, a ponto de 
inviabilizar diversas pesquisas e os dados dos pesquisadores são motores de pesquisa e 
de funcionamento do sistema.  
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Marcel Leonardi (Google): comentou que entendeu a percepção da violação que todos 
os setores apontaram, considerando um problema clássico e que ninguém lê os termos 
de serviço, mas que eles têm força vinculante. Ressalvou que o próprio Marco Civil diz 
isso expressamente, então se isso vai mudar a cultura de ler os termos e se empresa tem 
um dever de tornar esses termos mais claros, mais rápidos e objetivos, é outro ponto, 
mas não é a não leitura que vai inviabilizar esse não consentimento, destacou que isso é 
um ponto importante.  
  
Irina Karina Bacci (Ouvidoria Direitos Humanos, Brasília, Distrito Federal): destacou que 
durante sua fala citou muito mais de educação em Direitos Humanos do que em 
denúncia, e entendeu que os participantes da trilha traduziram o #HumanizaRedes como 
denúncia, porque será? Ela acredita que porque internamente para muitos a marca da 
agressividade esteja tão forte que vê aquilo como um canal de socorro e para outros a 
marca da liberdade da expressão de dizer tudo que pensa é tão forte que vê o programa 
como censura e ai surge a palavra denúncia e é preciso refletir para isso. Apontou, ainda, 
que o #HumanizaRedes é uma hashtag social.  
 
Reiterou que o programa é interministerial, que tem noventa dias de atuação e que irá sair 
da rede, está sendo implantado um grupo de trabalho em parceria com o MEC e mais 
cinco universidades federais, cada uma de uma região do país para contemplar as 
diversidades regionais, no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), na região Sudeste, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na 
região centro-oeste Universidade de Brasília (UNB), na região nordeste Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) e do norte, a Universidade Federal do Pará (UFPA), quem 
escolheu as universidades foi o MEC. 
 
Disse que para o grupo de trabalho são convidados vários parceiros e exemplificou o 
SaferNet dentre eles que já participou de reuniões, também há uma parceria com o 
Google para a questão de educação, algumas ferramentas que estão pensando e está se 
dialogando, há uma experiência do Google já na área de educação indo nas escolas, e 
este grupo de trabalho vai pensar em materiais educativos, obviamente conteúdos livres, 
que já estão disponíveis alguns no SaferNet que é conteúdo livre, tudo respeitando a 
propriedade intelectual obviamente, mas são conteúdos livre que podem ser baixados, 
modificados para adaptar cada um a sua realidade. E mesmo assim quando tiver o 
resultado dos conteúdos produzidos, programas etc., também não vai ser a solução, pois 
a solução tem que partir de todos, do setor privado, do setor público e da sociedade.  
 
Falou de um aplicativo que não sabe se todos conhecem, da Secretária de Direitos 
Humanos chamado Proteja Brasil, um aplicativo voltado para crianças e adolescentes no 
sentido de entender o que é uma violação de Direitos Humanos para a criança e o 
adolescente, onde tem um serviço de proteção e de acolhimento de criança na sua 
região, já é referenciado e a grande maioria da população não conhece, acredita que por 
além do fato da secretaria não conseguir alcançar a sua divulgação como gostaria, apesar 
de nas campanhas de carnaval falar inclusive desse programa na televisão, as pessoas 
também não se interessam em buscar nos serviços públicos ou nos sites do governo 
aquilo que ele tem, do governo eletrônico, dados abertos, da carta de serviços que todo 
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site do governo é obrigado dependendo do Ministério ter uma carta de serviços dizendo 
exatamente todo serviço que ele presta, exemplificou outro aplicativo, o Sinesp Cidadão, 
do Ministério da Justiça, onde é possível buscar se o carro tem placa falsa, se ele é ou 
não registrado, informações outras que são públicas obviamente para saber em relação a 
registros de segurança pública. E assim sucessivamente vários aplicativos, como o 180 e 
está sendo desenvolvido o aplicativo do #HumanizaRedes, diversos aplicativos que 
pretendem oferecer a população  essa possibilidade de interagir mais. Destacou que o 
governo em relação aos aplicativos e investimentos está um pouco atrás da iniciativa 
privada, em razão da diferença de verba disponível do pode público que é menor, por isso 
destacou a importância de parceria com o setor privado que o poder público tem buscado 
em muitas ações.  
 
Citou outra parceria que tem em relação à parte de denúncias sendo da própria 
experiência da ouvidoria de Direitos Humanos, que é o disque 100, existente desde 1997, 
que colhe denúncias passivas, ou seja, o cidadão que liga e informa o que viu não se faz 
uma busca ativa de denúncia, portanto a Secretária não liga para a residência das 
pessoas questionando se viram ou não algo, mas se alguém presenciar e identificar quem 
é a criança, consequentemente os pais e quiser denunciar, existe um canal para isso, 
nesse caso a lógica é inversa, e consequentemente essa mesma tecnologia foi colocada 
na Internet, com o site que apresentou durante sua explanação. Destacou que no site do 
#HumanizaRedes existem dois banners, ou seja, duas possibilidades na hora de realizar 
a denúncia, uma que denúncia a violação na Internet e a segunda que foi fora da Internet, 
inclusive com possibilidades de anexar vídeo, fotos, documentos e assim 
sucessivamente.  
 
Também respondeu a fala do Leandro Chemalle na apresentação dos grupos que 
uma das preocupações e que foi até o pessoal da SaferNet e da UFBA que colocou em 
relação aos materiais e tudo aquilo que for produzido por esse grupo de trabalho é na 
perspectiva da educação digital, seja no formato dos materiais ou seja exatamente isso, a 
partir do artigo 26 do Marco Civil, como desenvolver a perspectiva de uso responsável e 
seguro da Internet, garantindo que a criança e o adolescente use cada vez mais para a 
educação, para diversão, lazer, para tudo, mas de forma segura, responsável sem ter a 
sua intimidade e a sua privacidade violadas, que é o que infelizmente se vê, como por 
exemplo, quando uma criança entra em uma sala de jogo online, o que se sabe por 
investigações e denúncias que já receberam que em geral boa parte dos abusadores 
sexuais estão lá dentro com nomes infantilizados, com fotos de desenho animado, 
provocando e seduzindo as crianças a partir de uma imagem, de um palavreado, uma 
aproximação que consequentemente no futuro gera uma violação.  
 
Concluiu que por um lado além de desenvolver como se pensa a partir dos espaços que 
as crianças e o adolescente usam frequentemente como protegê-los para que os pais não 
queiram ficar todo o tempo querendo saber o que estão fazendo na Internet.  
 
Rafael de Almeida Evangelista (Coordenador do Mestrado em Divulgação Científica e 
Cultural – Unicamp, Campinas, São Paulo): ressaltou que achou interessante a fala dos 
grupos, bem como as discussões realizadas, acha que existe uma preocupação muito 
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grande com educação e acha essa preocupação extremamente válida. Contrapôs que é 
também é preciso se preocupar com as estruturas em que a comunicação acontece, pois 
a comunicação em si sozinha não vai resolver a questão toda ou o mercado vai produzir 
diversas opções que interessam ao mercado, ele irá criar diversas opções, mas isso não 
basta como sociedade deve atuar na base dessas estruturas e produzir também ou pelas 
coisas que ajudem a equilibrar essa situação.  
 
Cláudio Machado (APAI – CRVS - Programa Africano para Fortalecimento Registro 
Civil): ressaltou que acha que tem muita confusão nessa questão da identidade e frisou a 
questão do direito a identidade, as pessoas confundem identidade com documento, com 
identificação única, como uma única forma de identidade, mas identidade não é apenas a 
forma utilizada pelo estado para controlar aquela informação sobre a individualidade da 
pessoa. E destacou que o direito da identidade embarca diversas direções, disse também 
que infelizmente no Brasil essa discussão é muito pouco feita, mas internacionalmente há 
uma ampla discussão sobre esse conceito do direito a identidade.  
 
Citou que se partir do princípio que identidade só está relacionada a controle, acredita que 
fique difícil de entender isso, então acha que é uma confusão muito frequente.  
 
Cláudio Machado (APAI – CRVS - Programa Africano para Fortalecimento Registro 
Civil):  fez uma ressalva ao representante do setor empresarial que explicitamente 
falou: identidade e controle, acha que não é correto associar identidade e controle, e 
que se trata até de uma associação de senso comum, e que se pretende fazer um debate 
qualificado sobre esse assunto é necessário tentar mostrar que identidade é mais do que 
simplesmente um controle do estado sobre a informação da pessoa, é um direito que as 
pessoas tem de se apresentar de diversas formas e ser reconhecido pelo estado como 
tal. 
 
Disse que vê a identidade como um ponderamento do cidadão e da cidadã frente ao 
Estado e não a subjugação do cidadão e da cidadã frente ao Estado, então acha que é 
necessário que se equalize essa questão de identidade.  
 
Também disse que é necessário diferenciar a identidade profissional dos documentos que 
se tem, sendo uma questão muito importante também e relembrando que está se 
discutindo uma identificação na Internet, que não há iniciativas ou debates.  
 
Fátima Conti: esclareceu que quando fez sua primeira intervenção, que alguém poderia 
ter ficado com a ideia de que quem entrou depois na Internet é pobre, é ruim e 
preconceituoso, mas na verdade estava falando de aparelhos mais fáceis de usar e mais 
baratos, então pediu para não acharem que ela pensa que os pobres são ruins e aliás, diz 
que o que tem de pior no Brasil é a elite. E reiterou que não acha que as pessoas mais 
pobres e excluídas são as piores e acha ainda, que são as melhores.  
 
Luis Augusto Silva (Serviço Federal de Processamento de Dados – SEPRO): ele disse 
que tem alguns anos trabalhando com sistemas e nos sistemas há um código de 
identificação da usuária e do usuário, então tem um sistema A com uma identificação B e 
também a questão de serviços públicos há uma identificação e um RG, CPF, certificado 
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digital que reúne várias informações, titulo eleitoral, então deve criar uma identidade única 
para tudo ou bastaria uma identidade para entrar na Internet, uma identidade para ter na 
rede social, isso não basta? Precisa criar uma identidade única para todos os serviços? O 
certificado digital já é utilizado no sistema, mas ainda assim é necessário outras 
identidades e por enquanto, não vê a necessidade de se criar um cadastro geral para uma 
pessoa usar todos os sistemas do mundo inteiro.  
 
Cláudio Machado (APAI – CRVS - Programa Africano para Fortalecimento Registro 
Civil): respondeu que acha que a ideia de identificação de Internet não basta em um 
cadastro único, nem no Brasil e nem no mundo todo e que modelos de identificação das 
pessoas na Internet são descentralizados, são outras abordagens, não se fala num 
cadastro único, mas se fala em ter esquemas de identificação que garantam o direito da 
pessoa de se identificar e preservar aspectos de identidade. 
 
E caso tenha ficado a ideia de um cadastro único da Internet, para entrar na Internet, para 
navegar não, acha que um dos maiores erros no Brasil é tentar aplicar os conceitos da 
identificação tradicional para a identificação na Internet, talvez a proposta que mais 
avançou no Congresso sobre esse tema tenha sido tão equivocado quanto o projeto 
Azeredo de exigir apresentação do CPF para navegar na Internet. Portanto, concluiu que 
seria tentar pegar um conceito do sistema financeiro tradicional para a Internet, é um 
equivoco, e mesmo que aquilo fosse aprovado não iria funcionar.  
 
Ele acredita que tem que aprofundar o tema, mas olhando a Internet e não os modelos 
tradicionais e reiterou que esse assunto não é discutido no Brasil como o mundo está 
discutindo, então essa abordagem nova deve ser construída e não tentar aplicar conceitos 
do sistema de documentação tradicional para a Internet acredita que esse é o caminho do 
fracasso.  
 
Marcel Leonardi (Google): comentou que em relação a fala do representante do 
terceiro setor, que não ficou claro para ele o que se deseja em relação a identidade e se 
poderia sugerir alguns exemplos de como essa identidade na Internet seria utilizada, pois 
disse que deve ser debatido esse tema e citou que sua perspectiva como usuário é que 
lhe daria muito mais tranquilidade por ser um elemento de segurança da informação e 
citou que não é ele quem diz isso, mas Brush Nader, que sistemas descentralizados 
evitam desastres maiores, exemplificou que é muito conveniente para si que seu 
certificado digital só possa ser usado para assinar petições e não para fazer quaisquer 
outras coisas, porque se tiver algum comprometimento nele, como no caso invadido, se 
tiver qualquer problema com ele, não será utilizado para outros atos da vida civil e 
também disse que não estariam concretos o como poderia se utilizar essa identificação na 
Internet.  
 
Cláudio Machado (APAI – CRVS - Programa Africano para Fortalecimento Registro 
Civil): respondeu que o cadastro na Internet não significa um cadastro único, um modelo 
centralizado, esse modelo de identificação tradicional com uma abordagem da 
identificação da Internet ser feita de maneira descentralizada e federativa. 
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Citou que seus exemplos são internacionais e para ele o melhor de todos é o Chile, em 
que se tem um esquema de identificação para a Internet público que o Estado prove um 
serviço de OpenID e que pode ser integrado com outros esquemas de identificação como 
o Google ou Facebook que usam como protocolo o OpenID de forma descentralizada, 
modelo que se integre diversos serviços de identificação, alguns públicos e alguns 
privados, pois a Internet tem uma participação expressiva do setor privado.  
 
Mas acredita que tem que ser um esquema com regulação do Estado, não pode se criar 
algo vazio. Conforme exemplificou com o aplicativo da saúde, acredita que seja ótimo, no 
entanto o Estado ele não consegue ver o erro e as implicações disso, e não regular isso e 
acha que essa regulação é necessária. Também acha que esse esquema descentralizado 
de identificação é desejável.  
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5. DEBATES DOS GRUPOS DE APROFUNDAMENTO  
 
 
Grupo A 
 
Integrantes do Grupo  
 

• Luis Augusto Silva 
• Ricardo Vieira de Souza 
• Nilton Lopes 
• Sarah Linke 
• Liz Beatriz Sass 
• Bárbara B. Vanzella 
• Fabiano Barreto 
• Roberto Carlos Valeio 
• Tatiane Oliveira 
• Monica de Oliveira Horta 
• Osmerio Almeida Carneiro. 

 
Assuntos onde houve consenso  
 

• Combater a postura das pessoas na Internet, com educação nas escolas, 
palestras; 

• Questão da utilização do #HumanizaRedes não resolve o problema da postura dos 
brasileiros nas redes sociais. Ela é uma ferramenta alternativa; 

• A questão das pessoas que ultrapassam o limite do direito de manifestação do 
pensamento e, consequentemente, a penalização na forma da lei.  

• Questão do próprio usuário pensar no que escreve na Internet, com medo das 
consequências. 

• Autocensura em temas sensíveis como políticas;  
• Intolerância na Internet;  
• Pseudodemocracia na Internet, a pessoa quando fala de política, por exemplo, às 

vezes não é respeitada. 
• Internet como melhor meio democrático. 

 

Assuntos onde NÃO houve consenso  
• Não foram explicitados.  

 

Assuntos a serem aprofundados  
• Quais alternativas a Internet possui como forma de instrumento de 

conscientização, evitando violação dos Direitos Humanos por parte de seus 
usuários, com novas ferramentas, iniciativas que auxiliam as pessoas a como se 
portarem na Internet, nas redes sociais. Trabalho de conscientizar as pessoas. 
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• Utilização de campanhas e falta de políticas públicas. Políticas governamentais de 
educação para o uso da Internet.  

• Uso democrático da Internet como ferramenta de educação de conscientização dos 
Direitos Humanos. A Internet dá conta por si só de educar os seus usuários a não 
violarem os Direitos Humanos e respeitarem a dignidade da pessoa humana.  

 
Participante que submeteu o relatório  
 

• Não foi explicitado. 
 
Grupo B 
 
Integrantes do Grupo  
 

• Margareth 
• Rebeca 
• Chemalle 
• Flor 
• Veronica 
• Nelson 
• Clara 
• Elizangela 
• Enison 
• Pedro. 

 
Assuntos onde houve consenso  
 

• Inclusão digital: necessidade de educação digital com foco em Direitos Humanos; 
• Sugerir que o NIC.br/CGI.br crie divisão, departamento, setor etc. (talvez no âmbito 

da CETIC) voltada para a proteção de Direitos Humanos na Internet, que sirva de 
catalisador de informações sobre o tema. Pensar se o NIC.br/CGI.br poderia criar 
algum setor voltado à proteção de Direitos Humanos na Internet (não ouvidoria de 
denúncias). Por exemplo, receber relatórios qualificados para eventualmente levar 
ao pleno do CGI.br, reunir dados que atualmente ainda se encontram um tanto 
pulverizados, contribuir para reunir massa crítica e tornar pauta do CGI.br 
(tradicionalmente comitê essencialmente técnico); 

• Incluir questão racial nas pesquisas do CETIC.br. A questão racial é pauta urgente; 
• Crítica: as relações de Direitos Humanos na Internet não podem ser apenas de 

denúncia, mas de articulação com mediadores/intermediários (plataformas, redes 
sociais, por exemplo), para que se construam outros espaços, blocos de 
enfrentamentos a violações a Direitos Humanos, para que se estimulem narrativas 
plurais, fortalecimento de minorias, e mesmo políticas públicas. Destaque, nesse 
sentido, para a necessidade/importância de articulação também com instituições 
(como o Ministério Público, por exemplo); 

• Necessidade de conferir e garantir publicidade e transparência sobre os critérios de 
seletividade nas mídias (por exemplo, redes sociais); 
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• Sugestão de que o domínio .org.br seja liberado também para pessoas naturais. 
CGI ainda exige CNPJ e estatuto social para participar (para usar esse domínio). 
Embora inicialmente tenha representado uma proteção importante, esse requisito 
deveria atualmente ser revisto, já que hoje não apenas entidades, mas também 
pessoas físicas se engajam em campanhas, por exemplo. E nesse âmbito é 
importante ampliar o acesso ao domínio .org.br – sobretudo para finalidades como 
a defesa de campanhas de Direitos Humanos. 

 
Assuntos onde NÃO houve consenso 
 

• Determinar se a Internet seria de fato tão global, diante de tanta diversidade de 
meios físicos que possibilitam a conexão e o acesso. A Internet estaria hoje cada 
vez mais concentrada – por exemplo, a questão dos conteúdos audiovisuais 
restritos. A discussão do global da Internet é relativa; 

• Determinar se todos estão de fato preparados a usar a Internet. E, nesse âmbito, 
de discutir o que seria efetivamente a inclusão digital (não pode ser entendida 
como simplesmente ter sinal de wifi, ter uma conta no Facebook). Foi no âmbito 
desse dissenso, porém, que se desenvolveram as discussões que chegaram na 
proposição (no consenso) sobre a importância e a necessidade de educação digital 
voltada para os Direitos Humanos, de modo a assegurar uma inclusão digital 
qualificada. 

 
Assuntos a serem aprofundados  

• O grupo sentiu falta de uma abordagem (mais específica ou mais detida, ao 
menos) sobre o tema da violência contra mulheres – no caso, no ambiente digital; 

• Também sentiu falta de uma perspectiva crítica sobre as redes sociais – e mesmo 
sobre os temas tratados no painel; 

• Aprofundar o debate sobre a necessidade de se criar ou de se permitir criar 
narrativas, de criar e conectar intermediários nas discussões que envolvem as 
relações de Direitos Humanos; 

• Aprofundar a questão da liberdade de expressão na Internet – e suas 
consequências;  

• É preciso ter cuidado quando se fala de Internet e acesso. A experiência hoje é 
outra. Atualmente, a Internet é essencialmente uma experiência encapsulada em 
um aplicativo, em filtros, e não aberta e neutra. 
Essa questão relaciona-se com a necessidade de educação digital – educação 
desde cedo, para jovens e crianças. É preciso ter direito de escolher o que se quer 
ver. Mas, atualmente, essa escolha não é o default; 

• Preocupação do grupo com o que seria um modelo de diversidade e Direitos 
Humanos na Internet, como valorizar estruturas, além de simplesmente coibir, de 
simplesmente se preocupar com mecanismo de denúncia; 

• Necessidade de se pensar em mecanismos de estimulo à valorização de gênero, 
em como essa diversidade consegue se potencializar como narrativa mais 
predominante; 

• Necessidade de construção de laços de solidariedade para enfrentar violência, 
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violações a Direitos Humanos;  
• Necessidade de criar formas para mulheres circularem na Internet sem serem 

agredidas; 
• Necessidade de desconcentrar, de criar novas plataformas, novos protocolos, até 

de construção física; 
• Possibilidade de fomentar outros espaços de comunicação (Internet não é só 

Facebook, por exemplo) ou pensar criticamente a plataforma já usada;  
• Iniciativas de campanhas de educação digital para ensinar as pessoas a viverem a 

Internet como ela é; 
• Crítica ao encapsulamento das redes sociais. Mesmo com a Internet aberta, muita 

gente não sabe mesmo como é a experiência de usar, por exemplo, o Facebook no 
navegador;  

• Construir mecanismos de mediação, que conectem lutas de Direitos Humanos. A 
preocupação central é a de incentivar o debate público;  

• Construção de tecnologias, plataformas, mídias para construir esses fluxos mais 
livres de comunicação – para que não sejam bloqueadas, filtradas;  

• Políticas e termos dos sites – dificuldade de reportar abusos.  
 
Participante que submeteu o relatório  
 

• Não foi explicitado. 
 
 
Grupo C 
 
Integrantes do Grupo  
 

• Coordenador: Marcelo Saldanha 
• Relator: Gustavo Diógenes de Oliveira Paiva 
• Fa Conti 
• Raul Bissau 
• Natali 
• Graça Santiago 
• Rodrigo 
• Osimara da Silva Barros 
• Samuel Atademo 
• Fernanda de Oliveira 
• Vinicius Augusto da Silva Vasconcelos.  

 
Assuntos onde houve consenso  
 

• Público vs. Privado: Grandes empresas de telecomunicação controlam a 
infraestrutura de rede, o que tem por consequência indireta o controle do conteúdo 
da rede e do poder significativo de mercado. Na perspectiva proporcionada por 
esse ambiente comercial, a Internet é posicionada como somente um produto de 
consumo, um objeto a ser retirado de uma prateleira. Essa visão primariamente 
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econômica entra em confronto com um pensamento mais focado em Direitos 
Humanos. Nessa, compreende-se a rede como acesso a informação, como meio 
para o exercício efetivo da liberdade de expressão do pensamento, como 
ferramenta para a cidadania e debate democrático, logo essencial para 
democracia. Seria a garantia de acesso à rede uma responsabilidade do Estado? 
Será que deve se permitir ao setor privado o controle da infraestrutura? Defendeu-
se que esse é o dever constitucional do Estado. Após o término do evento, 
ocorreram discussões posteriores. Defendeu-se que a ineficiência do Estado é 
evidente na garantia deste direito, já que a banda larga encontra-se somente em 
regime privado, o que não obriga as operadoras a cumprirem com deveres de 
universalização conforme a lei. Ademais, defendeu-se que é de poder do Executivo 
Federal, via decreto presidencial, com base na própria LGT (Lei Geral de 
Telecomunicações) instituir o serviço de banda larga em regime público, 
concomitante com o atual regime privado, e imputar obrigações via contratos de 
concessão para universalização do acesso, modicidade tarifária e continuidade, 
aplicando também recursos públicos em infraestrutura reversível para a União 
quando se terminarem os prazos destes contratos de exploração dos serviços. 
Após discussões, chegou-se a um consenso: o Estado deve assumir o dever 
efetivo de garantia de universalização do acesso à rede, o que não se limitaria 
somente à perspectiva de uma rede fundamentada no mercado. Seria a gestão do 
Estado para a universalização do acesso.  

• Denúncia vs. Coleta em massa: Na questão dos crimes e delitos virtuais, levantou-
se uma dicotomia. Seria preferível um sistema que busque prejudicar os delitos por 
meio de uma coleta massiva de dados, ou um que se limite a usar as denúncias 
prestadas pelos usuários? Houve intensa discussão. A princípio, havia uma seção 
minoritária que defendeu o potencial benéfico de uma coleta massiva de dados. 
Chegou-se a um acordo inicial de que a coleta seria aceitável em circunstâncias 
restritas — isto é, que o usuário concordasse em ter seus dados coletados e que a 
coleta não ferisse sua privacidade e intimidade. Esses dados seriam usados para 
fins estatísticos — estudo dos locais de maior incidência de delitos, perfil da vítima, 
potenciais políticas públicas efetivas etc. No entanto, discussões posteriores 
convenceram a minoria de que seria preferível a inexistência de coleta massiva de 
dados devido ao risco potencial de se abrir mão de direitos mais consagrados 
como a privacidade e liberdade de expressão. Sendo assim, o consenso obtido é 
de que, no contexto de delitos e crimes virtuais, é preferível um sistema baseado 
apenas em denúncias voluntárias e, daí sim, o uso destas denúncias para estudos 
e pesquisas sobre o tema.                               m    

• Educação do usuário: O debate foi extremamente polarizado. Uma parcela 
majoritária defendeu a necessidade de educação do usuário e usuária para 
venham a usar a rede de maneira responsável. Tal prática teria por fim a inibição 
de delitos e abusos no mundo digital. Uma parcela minoritária questionou a eficácia 
e necessidade de programas educacionais nessa área. Prestou-se oposição à ideia 
de disciplinas universitárias e ensino escolar para o uso da Internet, defendendo-se 
que essas não chegariam a ser eficazes. A parcela minoritária, porém, foi 
convencida quando se esclareceu que a educação em estudo deve assumir 
sentido amplo, atuando, por exemplo, no ambiente familiar e comunitário. Sendo 
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assim, o consenso obtido é que é necessário o incentivo de um processo de 
educação em sentido amplo no acesso à rede. Esse não deve se limitar ao 
ambiente escolar, deve ser multidisciplinar e desenvolvido sob diversos ângulos 
com o fim de estabelecer no usuário, desde a juventude, a base e estrutura para 
que venha a usar a rede de modo responsável e cidadão, culminando numa 
mudança gradual da cultura de uma sociedade em rede. O usuário deve estar 
ciente de toda a rede de suporte ao seu redor, tal como os meios acessíveis para 
efetuar denúncias. 

• Anonimato na rede: Em discussão posterior à Trilha, o presente grupo retomou o 
tema do anonimato na rede, proposto inicialmente pelo relator durante o evento. Na 
oportunidade, o relator citou Brasil (2002), do Ministro Celso de Mello, e Estados 
Unidos da América (1995), no caso Mcintyre V. Ohio, para ilustrar o potencial 
benéfico do anonimato e seus usos violadores de Direitos Humanos. 
Durante a Trilha, foi exposto o potencial do anonimia para contribuir no 
desenvolvimento da identidade do indivíduo. Foi usado o exemplo dos indivíduos 
transexuais, que podem fazer uso da anonimato para explorarem faces de sua 
identidade sem medo de repressão de uma maioria intolerante. O mesmo se 
aplicaria ao restante do espectro LGBT, cujos integrantes podem usar a anonimia 
para a constituição de espaços virtuais onde podem discutir assuntos que, 
tradicionalmente, seriam repreendidos. O grupo reconheceu o potencial do 
anonimato como ferramenta para o desenvolvimento da identidade. Não obstante, 
discutiu-se sobre quais seriam as situações nas quais o anonimato seria proibível, 
em quais seria danoso aos Direitos Humanos. Nesse contexto, o relator, baseando-
se no Artigo 5, IV, da Constituição Federal, expôs um algoritmo jurídico que 
determina se um fenômeno anônimo pode ou não ser proibido. Esse Algoritmo de 
Ponderação de Anonimato é produto das pesquisas em desenvolvimento no Grupo 
de Estudos de Direito da Internet (GEDI), na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). O fenômeno somente pode ser proibido, com base no Artigo 5, 
IV, da Constituição Federal, se cumprir aos seguintes três critérios: a. O fenômeno 
propicia uma situação de não-coordenabilidade de traços em determinado aspecto 
que torna impraticável ou impossível a determinação do sujeito responsável. 
Compreende-se que não é adequado estabelecer o anonimato como apenas 
ausência de nome. Faz-se necessária uma definição mais rigorosa, que venha a 
discernir de maneira mais seletiva as gradações do anonimato. Sendo assim, 
propõe-se o arcabouço desenvolvido por Kathleen A. Wallace (1999) (2008). Não-
coordenabilidade de traços refere-se à impossibilidade de relacionar traços 
conhecidos de um sujeito a outros em grau suficiente a ponto de identificá-lo com 
razoável certeza. A anonimia deixaria de ser compreendida como um estado 
binário, passando a ser um gradiente determinado pela possibilidade de 
identificação, pelo número e coordenabilidade de traços conhecidos de um 
determinado sujeito. O tema em questão é desenvolvido  b. O fenômeno se 
encaixa no contexto da liberdade de expressão do pensamento. O presente critério 
se obtém a partir da escolha do legislador originário em posicionar a proibição ao 
anonimato no mesmo artigo em que estabelece a liberdade de expressão do 
pensamento. Essa escolha não pode ser tomada como mero acaso, mera 
arbitrariedade. Deve se enxergar nela o sentido de que o anonimato é passível de 
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ser proibido em sua ocorrência na expressão do pensamento, o que é apoiado pela 
jurisprudência anteriormente citada (BRASIL, 2002). Ademais, referencia-se a 
produção de Walter Capanema (2011) acerca do assunto, que serviu como base 
para o estabelecimento desse critério. c. O fenômeno é antijurídico. Por esse 
critério, pretende-se propor espaço razoável ao legislador e jurista para que estude 
quais os danos que o fenômeno pode trazer e de que modo são contrários ao 
Direito. Sem dúvida seria possível estabelecer critérios mais específicos para o que 
constitui "antijurídico", porém se prefere deixar o critério sucinto para que não 
venha a interferir negativamente no processo legislativo e judiciário. Cumpridos os 
três critérios, o fenômeno é tido como proibível de acordo com o Artigo 5, IV, da 
Constituição Federal. Resumindo o exposto, o grupo obteve consenso: ao 
reconhecer a necessidade de se proteger o anonimato na rede, visto seu uso no 
desenvolvimento da personalidade do indivíduo; ao afirmar a importância de 
defender os Direitos Humanos contra abusos cometidos sob o véu do anonimato, e 
ao recomendar o uso do Algoritmo de Ponderação de Anonimato no processo 
legislativo e judiciário. 
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Assuntos onde NÃO houve consenso 
 

• Não houve tópico no qual não se obteve medida apreciável de consenso. Houve 
questões que não foram levadas adiante devido a limitações de tempo, que 
passaram para o tópico seguinte.  
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Assuntos a serem aprofundados  
• Criptografia e rastreabilidade de dados:  Devido ao curto tempo do evento, não 

ocorreu discussão extensa sobre questões de criptografia. Recomendou-se, em 
discussões após o debate, a análise da aplicação de criptografia com chaves 
públicas e privadas de total controle do cidadão para o uso de serviços digitais, 
sejam quais forem, de forma a garantir sua privacidade. A ideia proposta está 
alinhada com a iniciativa do governo sobre o RCN (Registro Civil Nacional), que 
poderá garantir ao usuário o mecanismo de criptografia de seus dados, permitindo 
que seu uso esteja protegido por tais mecanismos, incluindo no uso em serviços 
eletrônicos públicos e privados. Nessa mesma linha é recomendável, também, que 
se estabeleçam mecanismos tecnológicos para rastreabilidade dos dados, uma vez 
que são eletronicamente armazenados. A rastreabilidade daria arcabouço legal 
para que o uso indevido e não autorizado de dados de cidadãos possa ser inibido 
no âmbito administrativo e judicial. O espaço para se discutir este tema se encontra 
na proposta do Anteprojeto de Lei do Executivo Federal sobre Proteção de Dados 
Pessoais; 

• Visto que não houve tempo para discussões mais detalhadas, não se estabeleceu 
consenso. Também é relevante posicionar, no presente documento, que dois 
integrantes do grupo não conseguiram acompanhar a discussão por motivos de 
força maior, o que impediu parcialmente um debate prolongado e detalhado. 
Decide-se, logo, por classificar o presente tópico como questão a ser aprofundada 
em futuras discussões. 

 
Participante que submeteu o relatório  
 

• Não foi explicitado. 
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6. ANEXOS  
 
6.1. Lista de Participantes 
 
Nome Instituição Cidade Estado 
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Leandro B. de Oliveira  SPM  Salvador BA  

Luís Augusto Silva  Serpro Salvador BA  

Marcelo Saldanha  Ibes Brasil  Campos RJ  
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