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I - Conselheiro participante
Rosauro Leandro Baretta

II – Nome da Atividade
WEB SUMMIT

III – Frequência da atividade
(  ) Eventual
( x ) Periódica

(   ) Trimestral (  ) Semestral ( X ) Anual (  ) Quadrianual

IV – Tipo da atividade
(X) Feira/Congresso/Conferência
(  ) Curso/Atividade de Formação.

V – Entidade organizadora da Atividade
ITU

VI - Data e local da realização da atividade:

Data Inicio: 01.11.22
Data Final: 04.11.22
Cidade: Lisboa
País: Portugal

https://websummit.com/

VIII - Descrição da atividade:

O WebSummit é o Maior evento de Inovação Tecnológica do Mundo, o WebSummit 2022,
reuniu mais de 70 mil pessoas (recorde de participação e ingressos esgotados) e mais de
2300 Startups estiveram lá apresentando suas empresas e as soluções por elas criadas.

Participações anteriores

Este foi a minha primeira participação no evento da WebSummit.

Agenda na atividades

Os Temas apresentados no WebSummit 2022, foram os mais variados
possíveis, desde que ligados a inovação. No evento possuía aproximadamente
20 salas de apresentações de palestras, divididos por algumas áreas
temáticas: que Destaco algumas: Inovação, Sociedade do Futuro, Novos
produtos, Fintechs, Inovação corporativa, dentre outros.

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
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No WebSummit, foram apresentados diversos temas com referência ao CGI, dos quais
destaco alguns:

Mudanças na Educação através da IA, onde se imagina que se poderá ter professores
especialistas ministrando aulas de qualquer lugar do mundo, para alunos em qualquer
local do mundo, com traduções simultâneas feitas por IA (seja do aúdio ou material
apresentado pelo professor)

Assisti uma apresentação da Presidente do Signal (app para troca de mensagens) onde
ela falava sobre a privacidade dos usuários, onde segundo ela, grandes plataformas
acabam se utilizando de informações captadas para ampliar seus bancos de informações
e auxiliar nos negócios. Onde ela defende que a privacidade seja levada mais a sério, a
fim de diminuir os abusos.

Também se falou do poder da Geolocalização, onde hoje praticamente todo dispositivo
móvel tem esta capacidade de Geolocalização, e isso acaba se tornando novamente um
problema (privacidade) principalmente para crianças que tem menor conhecimento e
acabam sendo mais suscetíveis a algum caso de invasão de privacidade por este item,
segundo apresentaram 1 em cada 10 crianças no mundo que utilizam dispositivos móveis
são vítimas de alguma forma.

Um tópico muito falado foi sobre o Metaverso, onde foi trazido exemplos para a educação
como o que citei acima, e cada vez mais as soluções mais estão caminhando para integrar
o mundo físico com o Metaverso.

Na minha opinião a parte mais forte e considerável é: A Internet hoje é uma base para esta
conexão entre o mundo físico com o digital, e que na Internet cada vez mais teremos
“tribos” ou “comunidades” ou qualquer outro nome que queremos dar, seja por motivações
políticas, religiosas, ou de empresas e produtos que tem entendido que cada vez mais que
queiram aumentar o resultado de seus negócios, precisam ter suas “tribos” extremamente
engajadas.
E como isso à Internet cada vez mais será o palco de tudo isso, e temos o desafio e o
compromisso de continuarmos mantendo a Internet como ela é atualmente, visto que cada
vez mais há empresas/governos querendo ditar o rumo.

X – A importância de minha participação nesta atividade

Para mim foi muito relevante, pois pude também acompanhar melhor os projetos que o
Brasil levou para o Evento, onde Inclusive encontrei o Luis do MRE que participa conosco
no CGI. Como também ver que a grande maioria das empresas que estavam lá, estavam
caminhando e buscando criar ou aumentar suas “tribos”. Além dos itens que já descrevi
acima.

Eventos como este nos auxiliam e incentivam a compreender que o mundo está em um
movimento de inovação muito mais rápido do que podemos imaginar, Inclusive recomendo
que este evento seja colocado na agenda de Eventos do CGI. E este evento terá uma
edição em 2023 no Rio de Janeiro, nos dias 01, 02, 03 e 04 de Abril. Onde acho que
poderíamos ter uma boa participação de conselheiros e também da equipe da assessoria.
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