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Chamada de Propostas para o VIII Fórum da Internet no
Brasil
Título do workshop
Inclusão Digital dos Microempreendedores Individuais (MEI) no Brasil

Formato do workshop
mesa_redonda

Outro

Este workshop é proposto pela entidade a qual faço parte?
sim

Nome do/a proponente
Núcleo de Estudos sobre o Futuro, Universidade de Brasília

Nome do responsável pelo workshop
Neantro SAAVEDRA RIVANO

Estado do/a proponente
distrito_federal

Organização do/a proponente
Núcleo de Estudos sobre o Futuro, UnB

Setor do/a proponente
comunidade_cientifica

Nome do/a co-proponente
Paula LUEDY MENDES

Estado do/a co-proponente
distrito_federal

Organização do/a co-proponente
Ministério Extraordinário de Segurança Pública

Setor do/a co-proponente
setor_governamental

Resumo do workshop
Discutir como os microempreendedores individuais (MEI) no Brasil estão se apropriando das tecnologias de informação e comunicação
(TIC), mais especificamente a Internet, para propor ações com base no maior uso de TIC para o seu aprimoramento nas dimensões de
vendas, compras, propaganda, gestão, capacitação e relacionamento. Em relação com isto, se discutirá também como suprir a falta
de informações sistemáticas que permitirão a avaliação da implementação das políticas públicas a serem propostas.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteúdos que serão discutidos
Objetivos. Em primeiro lugar, entender os motivos da baixa utilização de recursos das TIC pelos MEI nos seus negócios. E, em segundo
lugar, propor políticas públicas para estimular a maior utilização de recursos das TIC pelos MEI e ações para aprimorar a
disponibilidade de informações sistemáticas sobre a inclusão digital dos MEI e a utilização das TIC nos seus negócios. Conteúdos. i.
Discussão sobre as formas adotadas pelos MEI para utilização de recursos das TIC, em particular da Internet; ii. Discussão do potencial
que uma maior utilização dos recursos das TIC oferece aos MEI; iii. Análise dos obstáculos enfrentados pelos MEI para fazer um maior
uso das TIC, em particular da Internet; iv. Exame de propostas de políticas públicas que poderiam atender as necessidades dos MEI
em matéria de utilização das TIC; v. Discussão sobre as fontes de informação existentes relativas a estas questões e sobre propostas
para melhorar a disponibilidade dessas informações.

Forneça uma justificativa sobre a relevância do tema para a Governança da Internet
O número de microempreendedores individuais (MEI) atingiu o valor de 7 milhões em 2017 e o Sebrae estima que este número
alcançará os 12 milhões em 2019. Trata-se de setor com alto impacto social e econômico na vida do país, de maneira que a utilização
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da Internet e outras ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) assumem uma grande importância, dado o
conhecido potencial que estas ferramentas têm para o aumento da produtividade das atividades econômicas. Acreditamos que a
plena incorporação deste grande número de empreendedores à comunidade de usuários da Internet é questão de alta relevância para
a governança da Internet. Da mesma forma, o aprimoramento de indicadores especificamente dedicados ao monitoramento da
participação substantiva deste segmento de usuários poderá dar uma melhora significativa na governança da Internet no Brasil.

Descreva como você pretende estruturar a participação das/os palestrantes no workshop
Um documento-guia será distribuído aos participantes com antecedência com proposições relativas às cinco questões descritas nos
conteúdos acima. A discussão na Mesa Redonda será estruturada em cinco blocos, cada bloco tratando de uma questão, de sorte que
haverá cinco rodadas sequenciais de contribuições dos participantes. Finalmente, uma rodada final permitirá a cada participante fazer
suas considerações finais.

Descreva de que forma você espera envolver a audiência presencial e remota
O documento-guia mencionado acima será tornado público na internet pelo menos dez dias antes do evento. Durante o debate,
questões colocadas previamente e durante o debate serão encaminhadas aos participantes da Mesa Redonda, e cada participante
estará livre para decidir quais questões abordará em sua intervenção.

Descreva os resultados pretendidos com a realização deste workshop
O principal resultado da realização deste workshop será a identificação e a alavancagem de um Grupo de Discussão sobre a Internet e
os MEI. Tal grupo prosseguirá as discussões sobre as questões motivadoras do Workshop, através de reuniões presenciais ou virtuais,
e contribuirá para o conteúdo de um relatório a ser elaborado até abril de 2019.

Relação com os Príncipios para a Gonvernança e Uso da Internet no Brasil
Universalidade

Relação com os outros temas
Inclusão digital e assessibilidade

Relação com os outros temas
Acesso e conectividade

Relação com os outros temas
Internet para o desenvolvimento e os objetivos de desenvolvimento sustentável

Outro

Nome do/a palestrante do setor governamental
Sahada Josephina LUEDY MENDES PALMEIRA

Estado do/a palestrante do setor governamental
bahia

Organização do/a palestrante do setor governamental
Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação, Governo da Bahia (SECTI-BA)

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Mestre em Comunicação, Imagem e Informação pela UFF (2007). MBA em TV Digital e Novas Mídias (2013). É funcionária pública da
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), desde de 2012. Exerceu à Superintendência Regional da EBC, no Rio (2016) e assessorou a
Diretoria Geral da EBC entre 2011-2016. Foi Diretora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB) (2007-11). Hoje,
assessora a SECTI-BA.

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Eli MOURA

Estado do/a palestrante do setor empresarial
distrito_federal

Organização do/a palestrante do setor empresarial
Iduna

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Formação artes cênicas pela Fac. Artes Dulcina de Moraes, esp. em Music Business (Musicians Institute, LA, EEUU), e Áudio Técnica
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(Instituto de Áudio/Vídeo de São Paulo), trabalha em gestão cultural desde 2004, quando criou Máquina Cultural. Atual sócio-
proprietária de Iduna, primeira aceleradora de carreiras musicais do Centro-Oeste, 85 clientes, 5 dos quais entrarão em Co-lab com
Rizoma.

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Leonardo LAZARTE

Estado do/a palestrante do terceiro setor
distrito_federal

Organização do/a palestrante do terceiro setor
Rede GigaCandanga (DF)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Diretor-Geral da Rede GigaCandanga, rede de instituições de pesquisa e de ensino superior no Distrito Federal implantada em 2008.
Matemático, Professor da UnB, liderou a implantação da Internet no Centro-Oeste. Tem concentrado sua atuação no uso social das
tecnologias digitais, especialmente nos processos de aprendizagem e na conectividade em redes.

Nome do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Neantro SAAVEDRA RIVANO

Estado do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
distrito_federal

Organização do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Núcleo de Estudos sobre o Futuro, UnB

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade científica e tecnológica
Professor Emérito da Universidade de Tsukuba (Japão) e Professor Voluntário do n-Futuros da UnB. PhD pela Universidade de Paris
(França), e em Economia pela Universidade Columbia (NY). Numerosos livros e artigos, trabalhos apresentados em conferencias
internacionais em mais de trinta países dos cinco continentes, consultor para organizações internacionais como Banco Mundial, OEA,
Cepal, BID e APEC

Indique abaixo se o workshop proposto terá outros/as palestrantes além dos/as citados/as acima

Nome do/a moderador/a
Paula LUEDY MENDES

Estado do/a moderador
distrito_federal

Organização do/a moderador/a
Ministério Extraordinário de Segurança Pública

Mini-biografia do/a moderador/a
Mestra em Gestão Social (UFBA, 2014), carreira de mais de 30 anos na gestão de projetos de TIC em organizações como o Sebrae
Bahia, Brasil Telecom S/A, Fundação Luís Eduardo Magalhães, Secretaria da Segurança Pública, Junta Comercial da Bahia, PRODEB e
COELBA. Trabalhou ainda como consultora de TI para várias instituições. Atualmente, gerente de projetos de TI do MESP e consultora
do IBICT.

Nome do/a relator/a
Neantro SAAVEDRA RIVANO

Estado do/a relator/a
distrito_federal

Organização do/a relator/a
Núcleo de Estudos sobre o Futuro, UnB

Mini-biografia do/a relator
Professor Emérito da Universidade de Tsukuba (Japão) e Professor Voluntário do n-Futuros da UnB. PhD pela Universidade de Paris
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(França), e em Economia pela Universidade Columbia (NY). Numerosos livros e artigos, trabalhos apresentados em conferencias
internacionais em mais de trinta países dos cinco continentes, consultor para organizações internacionais como Banco Mundial, OEA,
Cepal, BID e APEC

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intenção de participar dessa
atividade no VIII Fórum da Internet no Brasil?
sim


