
Carta com indicação de propostas para compor o CGI.br – Setor Empresarial: 

Provedores de acesso e conteúdo da Internet 

 

A presente proposta foi desenvolvida com base em uma visão de gestão 

transparente e participativa, norteada por princípios de governança e  

pautada no diálogo, na colaboração e na interação entre todos os 

stakeholders envolvidos com a Internet no Brasil, sobretudo dos 

representantes do segmento empresarial, governamental, comunidade 

cientifica e tecnológica, terceiro setor e sociedade civil. 

As propostas visam, principalmente, o fiel e eficaz cumprimento das 

atribuições e finalidades do Comitê Gestor da Internet (CGI), que estão 

intimamente ligadas às diretrizes estratégicas de uso e desenvolvimento da 

internet, promoção de estudos, pesquisas e padrões técnicos para a 

segurança das redes e serviços de Internet no Brasil. 

Como representante do setor empresarial, no segmento de provedores de 

acesso e conteúdo da Internet, propõe-se a defesa incondicional da ampla 

liberdade de expressão e informação na internet, com as respectivas 

responsabilidades advindas com tais direitos. 

Propõem-se, também, discussões sobre a segurança da rede, privacidade, 

proteção de dados, neutralidade de rede e defesa dos princípios 

estabelecidos no Marco Civil da Internet, cujos temas entende-se de 

relevância máxima. 

Propõe-se, ainda, discussões não menos importante de temas afetos às 

novas tecnologias, convergência tecnológica, leilão do 5G, economia e 

educação digital, serviços de streaming e inteligência artificial, todos 

fundamentais para o uso e o desenvolvimento da Internet no Brasil. 

Finalmente, propõe-se manter com afinco as discussões sobre os serviços de 

internet no país, sobretudo pós-pandemia do COVID-19, cuja crise e 

isolamento social vêm demonstrando o quanto a internet se tornou 

indispensável para a conexão das pessoas. 
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Carta de motivação de candidatura às eleições do Comitê Gestor da Internet 

no Brasil - CGI.br 2020 

 

O Comitê Gestor da Internet, CGI.br, sabidamente é um espaço de 

representação e participação social para definição de diretrizes basilares na 

governança da Internet no Brasil, com notável capilaridade e participação de 

diversos setores envolvidos. 

É justamente pelo interesse em contribuir e incrementar a participação 

multissetorial do CGI, que me sinto motivado a participar do processo 

eleitoral 2020, com o objetivo de ampliar e fortalecer a representatividade 

dos provedores de acesso e conteúdo, segmento indispensável para o 

desenvolvimento da internet. 

Sabe-se que o progresso da tecnologia endereçou o surgimento de novas 

formas digitais de divulgação e produção de conteúdo, tornando-se de 

forma imperiosa e notória uma movimentação dos veículos de comunicação 

no caminho da convergência tecnológica.  

Vê-se, por exemplo, um processo natural de convergência da radiodifusão 

com a internet, na qual as funcionalidades e limitações do rádio e televisão 

se integram aos recursos interativos digitais, num viés de 

complementaridade de serviços. 

Além disso, a ascensão das mídias eletrônicas produziu mudanças 

fundamentais no consumo, na produção e na distribuição de conteúdo, fato 

que fomentou uma revolução em todo o setor de comunicação social. 

Por isso, no exercício profissional de defesa dos interesses das entidades 

representantes do setor de provedores de acesso e conteúdo, participo 

ativamente de discussões de temas envolvendo a internet no Brasil, tais 

como audiências e consultas públicas, eventos, congressos e reuniões 

diversas com inúmeros atores da rede. 

Em razão dessas atividades, mantenho, também, constante contato com 

profissionais que atuam em setores ligados diretamente à internet, nas 

áreas de engenharia, tecnologia, pesquisadores, produção, programação, 

distribuição, publicidade, entre outros. 



Nesse contexto e, ainda, com a experiência adquirida como membro de 

diversas entidades relacionadas com o ambiente de provedores de acesso e 

de conteúdo da internet, tais como, a Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão – ABERT, o Grupo de Implementação do Processo de 

Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – GIRED, o Conselho 

Executivo das Normas-Padrão – CENP, o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária – CONAR e, principalmente, como 

membro suplente da atual composição do CGI.br, sinto-me extremamente 

motivado a contribuir ainda mais para o desenvolvimento da Internet no 

Brasil. 

Por fim, imperioso destacar que, uma vez eleito, pautarei minha atuação 

como membro do CGI de forma democrática e colaborativa, com ética e 

responsabilidade, com o propósito precípuo de desenvolver a Internet no 

Brasil.  
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