Relatório sobre a organização e realização do VII
Fórum da Internet no Brasil
1. Histórico do Fórum da Internet
O Fórum da Internet no Brasil é promovido anualmente pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil
(CGI.br) desde 2011 e consiste em atividade preparatória para o Fórum de Governança da Internet
(IGF). Por meio dele, o CGI.br busca incentivar representantes dos setores que o compõem a
acompanharem e opinarem sobre as questões mais relevantes para a consolidação e expansão de
uma Internet cada vez mais diversa, universal e inovadora no Brasil e que expresse os princípios da
liberdade, dos direitos humanos, da privacidade, dentre outros, tal como apresentados no decálogo
de Princípios para a Governança e Uso da Internet.
O Fórum sempre se colocou como um evento itinerante, sendo realizado em diferentes regiões do
país de modo a engajar cada vez mais pessoas nos debates sobre a Internet no Brasil. Até hoje, o
Fórum já foi realizado nas seguintes cidades: São Paulo (SP) – 2011 e 2014; Olinda (PE) – 2012;
Belém (PA) – 2013; Salvador (BA) – 2015; Porto Alegre (RS) – 2016; e Rio de Janeiro (RJ) – 2017.
Ao longo de sua história, o Fórum desenvolveu e consolidou uma metodologia própria de trabalhos,
baseado no debate aberto, diverso e multissetorial, seguindo o próprio ethos do CGI.br. Um dos
pontos fortes dessa metodologia diz respeito às práticas de documentação e relatoria que sempre
foram características do Fórum e que, de seu início até aqui, foram sendo constantemente
aprimoradas. Basicamente, esse processo contou com equipes que acompanharam, documentaram e
produziram relatórios da maior parte das atividades de cada fórum, identificando as 3 categoriaschave para o método: consensos, pontos a aprofundar e dissensos, que são foco para o diálogo
multissetorial. Ainda como parte da metodologia, os relatórios sintéticos das principais trilhas eram
lidos em plenárias finais de cada edição, de maneira que os participantes se sentissem representados
e que também tivessem oportunidade de contribuir com esses relatos, eventualmente corrigindo e
alinhando informações.
No ano de 2017, quando seria realizada a VII edição do Fórum, houve uma série de discussões entre
os conselheiros do CGI.br sobre um possível desgaste do modelo do evento, em vista da queda de
participação que vinha sendo observada em edições anteriores. Ao analisar o histórico de
participação no Fórum, podemos observar um alto índice de participação nas 3 primeiras edições do
evento, com queda nas 3 edições posteriores. De acordo com os dados de credenciamento durante o
evento, os números totais foram: (i) São Paulo – 786; (ii) Olinda – 738; (iii) Belém – 778; (iv) São
Paulo – 270; (v) Salvador – 593; e (vi) Porto Alegre – 372. O caso do IV Fórum, realizado em São
Paulo, foi um caso bastante específico em que o Fórum foi movido para ocorrer logo após o evento
NETmundial1, em uma proporção mais reduzida que nos demais anos, o que explica o número
menor de participantes. Ainda assim, observamos uma queda de participação no evento realizado
em Salvador (2015) e uma queda maior na edição de Porto Alegre (2016). Por essa e outras razões,
seguiram-se as discussões no pleno do CGI.br sobre uma reformatação para o evento, para que ele
continuasse sendo realizado de forma viável. O Comitê deliberou pela criação de um Grupo de
Trabalho que se debruçou na constituição de um novo formato para o Fórum.
Em reunião do CGI.br realizada em 12 Maio de 2017, o CGI.br aprovou um novo formato para o
Fórum da Internet. Principal formulador e articulador do novo formato, o Prof. Flávio Wagner –
representante da Comunidade Científica e Tecnológica que participava de sua última reunião como
Conselheiro – apresentou ao pleno o novo formato, que tinha por premissa aproximar o fórum
1

O NETmundial foi um evento global, multissetorial, que reuniu diversas pessoas para debater a governança da
Internet. O evento aconteceu nos dias 23 e 24 de abril de 2014, em São Paulo, e reuniu 1.480 representantes com
vozes ativas (incluindo participação remota), de 97 países. Mais informações em <http://netmundial.br/pt/>.

brasileiro – dentro das possibilidades e viabilidade de adaptação local – do Fórum de Governança
da Internet global (Internet Governance Forum – IGF), evento itinerante promovido pela ONU
desde 2006, que foi realizado no Brasil por duas vezes – em 2007, no Rio de Janeiro (RJ); e em
2015, em João Pessoa (PB). Nesse sentido, buscou-se trabalhar algumas características principais
do formato do IGF global e adaptá-las para o Fórum brasileiro. O cerne desse novo formato
proposto foi: (i) programação majoritariamente construída pela comunidade; (ii) chamada aberta de
workshops; (iii) comissão externa de avaliação e seleção dos workshops a comporem a
programação do evento; (iv) inserção, na programação, de um “Dia Zero”, em que atividades
diversas e autogestionadas compõem uma programação prévia ao início oficial do evento. Além
disso, a estrutura dos workshops seguiu os principais modelos utilizados no IGF global.
A sétima edição do Fórum da Internet no Brasil foi realizada entre os dias 14 e 17 de novembro de
2017 na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com o tema “Moldando seu futuro digital”, mesmo tema
do IGF global deste ano, em Genebra, Suíça. Além dos workshops e do Dia Zero mencionados, a
programação contou com uma sessão de abertura tratando do passado, presente e futuro da Internet
e com uma sessão principal (Main Session) sobre o tema de cibersegurança. Uma particularidade
desse fórum é que ele ocorreu no contexto de um processo de consulta pública em andamento no
âmbito do CGI.br, sendo que o último dia do evento foi dedicado à realização de uma audiência
pública sobre a consulta. Nesta edição, também, foram concedidas bolsas de participação para
jovens, entre 18 e 25 anos, seguindo o programa que foi inaugurado na VI edição em Porto Alegre
(programa Youth@ForumBR). Todas as atividades da programação oficial do evento contaram com
transmissão ao vivo pela web e, com exceção da Audiência Pública do último dia, todas contaram
também com a possibilidade de participação remota.
De maneira geral, o novo formato foi muito bem recebido, com engajamento e participação dentro
das expectativas de planejamento e organização do evento, conforme descrito a seguir.

2. Dados sobre a chamada de workshops e o processo de seleção
O CGI.br realizou uma chamada para que representantes de todos os setores interessados enviassem
propostas de workshops. Entre 24 de julho e 3 de setembro foram recebidas 78 propostas, das quais
foram selecionados 21 workshops que integraram a programação do VII Fórum da Internet no
Brasil.
Pela primeira vez a programação do Fórum da Internet no Brasil foi construída dessa forma
colaborativa a partir de uma chamada de propostas de workshops aberta à participação de
representantes do setor governamental, setor empresarial, terceiro setor e comunidade científica e
tecnológica. Como exigência da chamada de propostas, todos os workshops precisariam contar com
painelistas/debatedores dos quatro setores representados no CGI.br, garantindo-se, assim,
diversidade de perspectivas no debate. Como exigência do modelo, os proponentes também tiveram
a responsabilidade de entregarem, em até um mês após a finalização do evento, um relatório
resumido da sessão que organizaram, a ser publicado no sítio do evento. Para isso, cada workshop
contou com, no mínimo, um relator dedicado, indicado pelo proponente da atividade. Foi adotada
uma metodologia comum, com orientações para todos os relatores e padronização mínima para a
documentação a ser entregue.
Foi assegurado, pelo CGI.br, o apoio financeiro (passagens e diárias para estadia e alimentação) à
participação no Fórum de até seis pessoas para cada um dos workshops a serem selecionados, sendo
no máximo quatro painelistas / debatedores (necessariamente de distintos setores) e no máximo três
pessoas da organização do workshop (proponente, moderador, relator). Esta medida certamente
contribuiu para a obtenção de uma diversidade de participantes entre os setores, nesta edição do
Fórum, bastante maior do que em anos anteriores, conforme detalhado mais adiante neste relatório.

Abaixo algumas estatísticas relativas à participação na chamada de workshops:

Avaliando a chamada do ponto de vista local, é possível dizer que ela superou as expectativas da
organização, com um número alto de submissões, com diversidade regional e de gênero e com um
relativo equilíbrio multissetorial, dentro dos padrões do IGF global.
O processo de avaliação e seleção dos workshops foi conduzido por uma Comissão de Avaliação
composta por 24 pessoas, todas elas externas ao CGI.br e experientes em diferentes aspectos da
governança da Internet. Desta Comissão participaram seis pessoas de cada um dos quatro setores
representados no CGI.br – setor governamental, setor empresarial, terceiro setor e comunidade
científica e tecnológica. Para compor a comissão, além do critério de equilíbrio multissetorial exato
(seis integrantes por setor), foram considerados os seguintes aspectos: (i) equilíbrio de gênero; (ii)
equilíbrio regional; (iii) equilíbrio de áreas do conhecimento; (iv) equilíbrio de perspectivas dentro
dos setores.
As avaliações das 78 propostas submetidas ao Fórum da Internet consideraram quatro critérios:
relevância para a governança da Internet, qualidade e consistência da proposta, diversidade de
setores entre os palestrantes e formato apropriado para o workshop. Cada uma das propostas foi
avaliada por quatro avaliadores, representando os quatro diferentes setores que compõem o CGI.br.
Assim, as notas atribuídas a cada proposta procuraram capturar a diversidade das percepções dos
diferentes setores sobre o mérito da proposta.
No decorrer dos trabalhos da comissão, foi evitado todo e qualquer potencial conflito de interesse
entre os avaliadores e os proponentes dos workshops. Além disto, as avaliações foram inteiramente
"cegas", de tal modo que os avaliadores não conheciam as identidades, as entidades e os setores dos
proponentes.
A mesma Comissão de Avaliação tomou a decisão final em relação à seleção de 21 propostas,
considerando em primeiro lugar os critérios de qualidade acima referidos, mas também seguindo
diretriz expressa aprovada pelos conselheiros do CGI.br, relativa à promoção da diversidade de
setores, regiões, entidades e temas no conjunto das propostas selecionadas. As 21 propostas,
portanto, contemplaram uma diversidade de temas, dentre regulação, privacidade, liberdade de
expressão, jurisdição, sistema de nomes de domínio, tecnologias emergentes, direito ao
esquecimento, inclusão digital, dentre outros.
Ao final do processo de avaliação e seleção, todos os proponentes de workshops tomaram
conhecimento das avaliações de suas propostas, sendo informados das notas e comentários feitos
pelos avaliadores, mas preservando-se o sigilo destes.

3. Atividades e Participação no Dia Zero (14/11)
Como parte do novo formato proposto para o VII Fórum da Internet no Brasil foi introduzido um
“Dia Zero” antecedendo a abertura oficial do encontro e dedicado a atividades em formato livre
propostas por diferentes entidades multissetoriais. A existência desse dia inspirou-se no Fórum de
Governança da Internet (IGF) que institucionalizou um espaço similar ao longo de suas edições. Ao
mesmo tempo, no caso do Fórum brasileiro, o Dia Zero acomodou atividades que normalmente
ocorriam no formato de “desconferências”, propostas por organizações que aproveitavam o
encontro para apresentar seus projetos ou propor debates.

O Dia Zero este ano ocorreu no dia 14 de novembro e contou com a seguinte programação:
Corcovado 2
9h-10h30

Corcovado 3

Privacidade e
I Encontro da Rede de
proteção de dados
Pesquisa em Governança
de crianças na
da Internet
Internet

11h-12h30

Privacidade e
I Encontro da Rede de
proteção de dados
Pesquisa em Governança
de crianças na
da Internet
Internet

14h-15h30

Câmara de
Universalização e
Inclusão Digital

I Encontro da Rede de
Pesquisa em Governança
da Internet

16h-17h30

Câmara de
Universalização e
Inclusão Digital

I Encontro da Rede de
Pesquisa em Governança
da Internet

Corcovado 4

Corcovado 5

Encontro Anual da
Internet Society Brasil

Encontro Anual da
Internet Society Brasil

Como deve ser o
ambiente regulatório para
a internet das cidades
inteligentes? Qual será a
nova realidade legal e
salvaguardas juridicas de
cidades e cidadãos cada
vez mais conectados e
inteligentes?
Dados: Inovação e
Benefícios para a
sociedade Brasileira

No total, foram realizadas seis (6) atividades propostas por diferentes organizações, incluindo o
encontro da Câmara de Universalização e Inclusão Digital do CGI.br. As entidades que realizaram
atividades no Dia Zero foram:
•
•
•
•

Instituto Alana (terceiro setor)
Rede de Pesquisa em Governança da Internet (comunidade científica e tecnológica)
Internet Society, capítulo brasileiro (comunidade científica e tecnológica)
Associação das Empresas de Serviços de Processamento de Dados – Assespro (setor
empresarial)
• Associação Brasileira de Empresas de Tecnologias da Informação – Brasscom (setor
empresarial
Toda a organização das atividades do Dia Zero ficou a cargo das entidades proponentes, sendo que
o CGI.br ofereceu o espaço e dois coffee breaks (um pela manhã e outro à tarde). Além disso, a
programação do Dia Zero foi divulgada na página e redes sociais do VII Fórum da Internet no
Brasil.
As atividades foram realizadas em 4 salas paralelas e contaram com os totais de participantes a
seguir:
•
•
•
•

132 pessoas no horário das 9h às 10h30 (dividas em três salas simultâneas)
95 pessoas no horário das 11h às 12h30 (divididas em quatro salas simultâneas)
150 pessoas no horário das 14h às 15h30 (divididas em três salas simultâneas)
145 pessoas no horário das 16h às 17h30 (divididas em duas salas simultâneas)

A reunião da Câmara de Universalização e Inclusão Digital reuniu 43 pessoas na primeira parte e 70
pessoas na segunda parte.
A chamada de atividades para o Dia Zero ocorreu via divulgação na página do VII Fórum da
Internet no Brasil. As entidades interessadas em propor uma atividade deveriam entrar em contato

com a organização do evento por e-mail indicando o título, duração e público estimado para a
atividade que pretendiam realizar. Todas as propostas recebidas foram acomodadas no espaço do
Fórum e, ao final, dois espaços na programação ficaram livres: Corcovado 5, das 9h às 10h30, e
Corcovado 4, das 14h às 15h30. A utilização das salas Corcovado 4 e 5, das 16h às 17h30, foi
bloqueada pela organização para reacomodação do espaço que seria utilizado para a Abertura do
evento e para o painel “Presente, Passado e Futuro da Internet”.

4. Inscrições e participação nas atividades oficiais do VII Fórum da Internet no
Brasil
1. Inscrições
O VII Fórum da Internet foi planejado para uma capacidade máxima de 450 pessoas. Houve um
número total de inscrições de 603 pessoas, sendo que 409 pessoas estiveram efetivamente presentes
durante o evento.
2. Participação nas atividades
Para o Fórum deste ano foi introduzido um sistema de registro de presença por código de barras nas
salas de modo a permitir uma análise mais detalhada da participação nas atividades. A seguir
detalhamos a presença na abertura/painel de abertura e na sessão plenária:
• Abertura do VII Fórum da Internet no Brasil e Painel “Presente, Passado e Futuro da
Internet” (14/11, 17h30 - 19h00): 159 pessoas presentes;
• Sessão Plenária sobre Cibersegurança (15/11, 14h00 – 16h00): 173 pessoas presentes.
Abaixo, indicamos os picos de participação registrados durante os dias 15 e 16:
• 15/11 – 190 pessoas presentes no horário das 16h30 – 18h00 quando havia atividades
simultâneas em três salas;
• 16/11 – 220 pessoas presentes no horário das 11h00 às 12h30 quando havia atividades
simultâneas em três salas.

5. Números de participação na audiência pública e relatoria
A audiência pública que foi realizada em 17 de novembro, parte do processo de consulta pública
conduzido no âmbito do CGI.br, teve uma participação média de 133 pessoas ao longo do dia. A
sala foi dividida de modo a orientar uma distribuição dos espaços por setores, sendo que as pessoas
participaram da audiência utilizando microfones predeterminados para cada setor. A participação
por eixo foi a seguinte:
• Primeiro eixo | Competências do CGI.br: 145 participantes
• Segundo eixo | Composição multissetorial do CGI.br: 139 participantes
• Terceiro eixo | Eleições e Mandatos: 131 participantes
• Quarto eixo | Transparência e Outros temas: 120 participantes
Para a audiência, foi organizado um processo de relatoria por eixos, com relatores dedicados para
cada eixo. Os relatores acompanharam e documentaram a audiência e, em seguida, consolidaram
relatórios específicos de cada um desses eixos. Todos os relatórios foram objeto de análise por parte
do pleno do CGI.br.

6. Detalhamento da participação no Fórum
A seguir estão compilados os dados detalhados das inscrições e participação por setor, região,
gênero e faixa etária.
6.1. Setor
A distribuição das inscrições e participação por setor foi relativamente equilibrada, com exceção da
comunidade científica e tecnológica que apresenta inscrições e participação superiores,
provavelmente devido a jovens e estudantes que tendem a se identificar com este setor.

Setor

Inscritos

% do Total
(de inscritos)

Presentes

% do Total
presentes)

Não informado

1

0,17

1

0,24

Comunidade científica
e tecnológica

254

42,12

165

40,34

Setor empresarial

107

17,74

74

18,09

Setor governamental

100

16,58

68

16,62

Terceiro setor

141

23,38

101

24,69

Total

603

100%

409

100%

(de

6.2. Região
A distribuição regional teve predominância da região Sudeste, principalmente de pessoas
provenientes do Rio de Janeiro – sede do evento – que representou 66,51% dos inscritos e 60,55%

dos presentes da região Sudeste. Em seguida, a maior participação ficou com a região Centro-Oeste,
com grande presença de pessoas do Distrito Federal.

Região

Inscritos

% do Total
(de inscritos)

Presentes

% do Total
(de presentes)

Não informado

5

0,82

5

1,22

Centro-Oeste

58

9,61

48

11,73

Estrangeiros

4

0,66

2

0,48

Nordeste

57

9,45

37

9,04

Norte

23

3,81

8

1,95

Sudeste

430

71,31

289

70,66

Sul

26

4,3

20

4,88

Total

603

100%

409

100%

6.3. Gênero
Houve equilíbrio entre a participação de homens e mulheres no VII Fórum da Internet no Brasil,
com um número ligeiramente maior de homens presentes. Além disso, registrou-se a participação de
três pessoas de outros gêneros.

Gênero

Inscritos

% do Total
(de inscritos)

Presentes

% do Total
(de presentes)

Não informado

63

10,44

50

12,22

Feminino

269

44,61

175

42,78

Masculino

268

44,44

181

44,25

Outros

3

0,49

3

0,73

Total

603

100%

409

100%

6.4. Faixa etária
A seguir os dados completos de inscrição e participação por faixa etária:
Faixa etária

Inscritos

% do Total
(de inscritos)

Presentes

% do Total
(de presentes)

Não informado

55

9,12

46

11,24

10-25

112

18,57

70

17,11

26-35

178

29,52

115

28,11

36-45

130

21,56

85

20,78

46-55

68

11,28

47

11,49

56-65

43

7,13

31

7,57

> 66

17

2,82

15

3,66

Total

603

100%

409

100%

7. Apoios para participação
Para fomentar a participação no evento, conforme decisão do pleno do CGI.br, foi oferecido um
apoio para palestrantes, organizadores, moderadores e/ou relatores de workshops selecionados para
o Fórum. Segundo as regras estabelecidas, o CGI.br ofereceu ajuda de custo (passagem aérea e
diárias para estadia e alimentação) a no máximo seis participantes por workshop. Cabe ressaltar que
entre os palestrantes, a organização concederia apoio para no máximo uma pessoa de cada setor,
buscando manter um equilíbrio de participação entre setores no evento.
A projeção inicial de apoios foi para até 126 pessoas (até 6 pessoas em cada um dos 21 workshops).
Ao final, foram solicitados apoios para 84 participantes de workshops, sendo que dois se referiram
apenas a uma ajuda de custo para deslocamento dentro do Rio de Janeiro.
Setor

Número de participantes que
receberam ajuda de custo

Comunidade científica e tecnológica

19

Setor empresarial

17

Setor governamental

16

Terceiro setor

17

Não informado

2

Total

15
84

Todas as pessoas que receberam apoio para participação no VII Fórum da Internet comprometeramse formalmente – por meio da assinatura de um Termo de Compromisso – a participar das
atividades nas quais estavam envolvidas e assistir outras atividades que ocorreram nos dias para os
quais haviam recebido auxílio.
Além dos participantes de workshops, receberam apoio para participação os conselheiros do CGI.br
presentes no Fórum e os membros das mesas de abertura, do painel “Passado, Presente e Futuro da
Internet” e da sessão plenária sobre Cibersegurança (apenas aqueles provenientes de outras cidades
que não a cidade-sede).

8. Links úteis
*Sítio do Fórum*
<http://forumdainternet.cgi.br/>
*Vídeos*
<https://www.youtube.com/watch?v=A00k85Dqt7Y&list=PLQq89yVHyObFMUqa_Aa4qV4jyqjBLAVw>
*Fotos*
<https://www.flickr.com/photos/nicbr/albums/72157689568735554>

2

Os organizadores de workshops foram responsáveis por indicar os beneficiários da ajuda de custo e seus respectivos
setores. No entanto, quando se tratava de moderadores e relatores de workshops não havia uma obrigatoriedade de
indicação explícita de setores. Nos casos em que não foi feita essa indicação expressa, os participantes foram
classificados em separado dos demais setores.

