
Campinas, 16 de abril de 2020 

 

Aos 

Membros do CGI.br, Dirigentes das Entidades que compõe o Colégio Eleitoral e todos os 

colegas que dão vida à cadeia de valor da Internet no Brasil 

 

Ref. Carta com a indicação de propostas 

 

A Internet tem sido um terreno fértil para o desenvolvimento da inovação e empreendedorismo 

da cadeia de valor composta por provedores de acesso e conteúdo, que em última análise, dão 

vida à sua operação e funcionalidade. Neste contexto, a linha de trabalho proposta inclui: 

 

• Manutenção de um ambiente propício ao empreendedorismo e inovação na Internet; 

 

• Condições para ampla competição e livre iniciativa na oferta de conectividade, 

aplicações e conteúdos; 

 

• Apoio a eventos e produção de conteúdos técnicos e educativos das entidades do setor; 

 

• Canal permanente de comunicação com as entidades representativas do setor 

empresarial; 

 

• Apoio ao desenvolvimento de iniciativas estruturante, como o IX.br, expandindo sua 

infraestrutura e abrangência; 

 

• Posicionamento do setor em relação a políticas públicas, legislação e definições 

regulatórias que coloquem em risco o desenvolvimento da Internet no Brasil; 

 

• Apoio incondicional a iniciativas que promovam o desenvolvimento da Internet no Brasil. 

 

Não se trata aqui de um rol estático de propostas, mas a linha básica de partida para uma 

trajetória sempre aberta ao debate e contribuições do setor. 

 

Obrigado.   

 

Antonio Eduardo Ripari Neger 



Campinas, 16 de abril de 2020 

 

Aos 

Membros do CGI.br, Dirigentes das Entidades que compõe o Colégio Eleitoral e todos os 

colegas que dão vida à cadeia de valor da Internet no Brasil 

 

Ref. Carta de Motivação da Candidatura às Eleições do CGI.br 2020 

 

Inicialmente gostaria de parabenizar a todos que tiveram a iniciativa em participar do processo 

eleitoral do CGI.br, demonstrando interesse pelo desenvolvimento da Internet no Brasil. 

Comigo não é diferente. Tenho acompanhado o desenvolvimento da rede desde o início dos 

anos 90, quando ainda estudante na universidade pública tive as noções propedêuticas da então 

nascente tecnologia. 

Na sequência da minha trajetória acadêmica tive a oportunidade de estudar, aprender e publicar, 

compreendendo a Internet não só em seus aspectos de engenharia, mas em seus aspectos 

socias e jurídicos. 

Como profissional, tenho tido a Internet como alicerce para rascunhar o que 

despretensiosamente chamamos de inovação. E como é fértil este terreno. Os desafios da 

conectividade em áreas rurais, as aplicações para área de segurança, drones, antenas e as mais 

inesperadas aplicações e conteúdos. Enfim, a Internet das coisas e as coisas da Internet. 

E dentro do espírito colaborativo, que não podemos esquecer é a essência fundadora da rede, 

tenho participado voluntariamente de entidades empresariais da cadeia de valor da Internet 

brasileira há quase duas décadas. Seja como dirigente, seja como associado, admito que é 

recompensador poder agregar e compartilhar experiências com os colegas do setor (é um 

aprendizado diário, já que em geral os colegas são muito mais sabidos que eu). E assim 

tentamos contribuir com a o desenvolvimento da Internet no Brasil. 

Atualmente presido a Abranet, entidade empresarial mais longeva do setor, que congrega um rol 

de associados tão heterogêneo quanto a profícua cadeia de valor da Internet no Brasil, também 

representada por outras entidades que atuam com excelência em suas especialidades setoriais 

e geográficas. É a ação destas entidades que contribui para o protagonismo das empresas 

provedoras de acesso e conteúdo no crescimento sustentável da rede. 

Neste contexto, coloco meu nome como opção para avaliação dos colegas. Não é uma 

candidatura isolada, mas uma alternativa a ser considerada para manutenção da 

representatividade dos provedores de acesso e conteúdo. E nos debates que virão, certamente 

não prescindirei do apoio às iniciativas que tragam consenso e convergência ao setor. 

 

Obrigado.   

 

Antonio Eduardo Ripari Neger 
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