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EVENTO: Web Summit, realizada em Lisboa – Portugal, de 4 a 7/11/2019. 
 

Participamos do Web Summit Lisboa - 2019, que aconteceu de 4 a 7 de 
Novembro, na Altice Arena & FIL, e que contou com mais de 70.000 
participantes. 

É um grande ponto de encontro mundial, tanto para empresas de tecnologia, 
com seus propósitos inovadores, como para profissionais e interessados na 
maneira como suas vidas e modelos de trabalho são influenciados pela 

internet e a evolução tecnológica  

Durante os quatro dias, o evento reuniu especialistas, políticos, CEOs e 
executivos das principais empresas mundiais de tecnologia,  apresentando as 

principais tendências tecnológicas no mundo, como o uso da Inteligência 
Artificial, incluindo sob o aspecto socio-comportamental, e buscam, através 
do relato de suas experiências pessoais e profissionais, inspirar e dar 

conselhos a possíveis empreendedores de todo o mundo. 

Existe uma ampla gama de empresas envolvidas, desde aquelas bilionárias, 
estabelecidas em todo o planeta, até startups de fases iniciais, ou de 

crescimento. 

É interessante de observar a tônica comum do empreendedorismo e busca 
da inovação, para resolver todo o tipo de problemas, das empresas e da 

sociedade (mesmo que não tenhamos consciência deles). 

Durante a Web Summit ocorrem simultaneamente palestras, workshops e 
conferências, onde as empresas consolidadas e startups apresentam as 
novidades no mundo da tecnologia. 

A palestra de abertura foi feita, por videoconferência, com Edward Snowden, 
tratando da falta de privacidade ou abuso da boa-fé das pessoas por 
autoridades e plataformas, o que segundo ele, não será corrigido pela lei, 

mas apenas pela conscientização e empoderamento dos cidadãos. 

Vale a pena ver: 
https://vimeo.com/websummit?utm_source=Web+Summit&utm_campaign

=c8eb845b7e-
WS19_191106_att_comms_highlights&utm_medium=email&utm_term=0_d
5e7aad44a-c8eb845b7e-95657325 
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Existe, por parte dos participantes, um grande interesse em trocas e 

networking. Particularmente interessante foi acompanhar várias das 
apresentações feitas no ambiente “Growth”, onde empresários relatavam, em 

4 minutos, a trajetória de sua empresa, indicando os principais desafios que 
enfrentaram, e como os superaram. 

No Palco Principal, ocorreram diversas conversas, com CEOs de empresas, 

políticos, celebridades, discorrendo sobre os grandes desafios da sociedade, 
e da própria humanidade, e como a tecnologia contribui e poderá ajudar ainda 
mais a enfrentar os seus problemas. 

Especialmente interessante, foi escutar o ex-Primeiro Ministro Britânico, Tony 

Blair, falando de regulação das plataformas e uso tóxico das redes, pelos por 
políticos populistas: 

https://www.bing.com/videos/search?q=vimeo+tony+blair+web+summit&v

iew=detail&mid=D91E3242919614893563D91E3242919614893563&FORM
=VIRE 

A realização da Web Summit em Portugal ajuda a fomentar investimentos no 

país e uma oportunidade para empresas brasileiras que desejam se destacar 
no mercado europeu, bem como de empresários brasileiros ali se instalarem. 

O evento se tornou um grande polo de atração a Lisboa, fomentando a 

realização de negócios, e a presença de tantos empreendedores e jovens tem 
contribuído para estimular a renovação da cidade, em termos econômicos, 
sociais, e comportamentais. 

Tivemos a oportunidade de participar de eventos organizados pela Missão 

Summit 2019, que congregou  quase 200 brasileiros, com uma grade própria 
de eventos, anteriormente e em paralelo à feira, destacando, entre outras, a 

visita à EDP (Energia de Portugal), onde foram apresentados: o programa de 
incentivos a startups, programas de incentivo e investimento no país, e 
melhores ‘pitchs’ selecionados. 

Em evento social, tivemos a oportunidade de visitar o Palácio de Belém, 
residência oficial do Presidente da República, Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, 
que nos recebeu muito calorosamente, e que também fez a apresentação de 

encerramento na Web Summit: 

http://www.presidencia.pt/?idc=37&idi=170721  

Por fim, tive a oportunidade de, juntamente com o Conselheiro Henrique 
Faulhaber, de contatar o Sr. Nuno Rebelo de Sousa, filho do Sr. Presidente 

da República, responsável pela organização da Missão Web Summit, a quem 
convidamos visitar o CGI.br, para conhecer as suas atividades e vislumbrar 
algum tipo de atividade conjunta, quiçá na próxima Web Summit 2020. 
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Também tive a oportunidade de identificar empresas brasileiras que estão 

atuando no segmento de Inteligência Artificial e Machine Learning, para 
futuro e eventual aproximação, no âmbito dos trabalhos do CGI.br nessa 

área. 

Anotamos, por fim, que embora sendo absolutamente distinto dos eventos 
tradicionais de Governança da Internet, nossa participação foi de grande valia 

para melhor nos situarmos e entendermos a lógica e dinâmica desse 
ecossistema, que ainda que distinto do “core business” do CGI, é rica fonte 
de informação e inspiração para temas a serem por nós analisados e 

discutidos para o futuro da internet no país. 

 
     São Paulo, 8/11/2019 
 
 

Luiz Fernando Martins Castro 


