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Educação, construção e 
reconstrução do 

diálogo digital 
omos como águias rumo ao arrebol da tec-
nologia, trocando raios com os raios do sol. 
Estive neste mês de julho na delegação de 
empresários canadenses em busca de opor-
tunidades no Brasil, dentre elas as de cunho 
tecnológico. A tendência da tecnologia visa 

a criar novas ferramentas de entretenimento que possam 
oferecer condições nas quais determinadas mentes possam 
desenvolver naturalmente suas aptidões. 

Não são aqueles que mais rapidamente constroem no-
vas ferramentas e aparelhos ligados a tecnologia da infor-
mação que serão os maiores na cadeia de distribuição, mas 
aqueles que mais rapidamente se adaptarem às novas mu-
danças e tecnologias. 

As novas tecnologias têm sido adotadas de maneira ace-
lerada pela sociedade brasileira em vários segmentos e ativi-
dades. É notório que tais tecnologias possuem um enorme 
poder transformador, mas torna-se 
necessário criar uma agenda de desen-
volvimento de componentes, produtos 
e sistemas, que inclua a padronização 
e governança das mesmas. 

Em decorrência dos bons resulta-
dos, visando propor ações concretas 
para que o Brasil assuma um papel pre-
ponderante nessas tecnologias, é ne-
cessário o diálogo entre empresas e consumidores. As redes 
sociais assumem essa nova tendência. 

Esse novo contato, sem fronteiras, focalizará temas cen-
trais para o mercado brasileiro abordando aspectos tecno-
lógicos e mercadológicos e as dimensões de padronização 
e governança que são essenciais para garantir a aceitação 
dos produtos desenvolvidos no Brasil pelo mercado. As re-
des estrangeiras estão a caminho e o consumidor brasileiro 
aprecia a gama dos pacotes de vantagens. 

As novas redes de comunicação trarão forte sincronis-
mo com o contexto internacional, procurando identificar 
tendências de consumo e os novos projetos de impacto na-

cional que se transformam em oportunidades de negócios 
para as empresas brasileiras. Essa cadeia buscará também 
promover a sinergia entre mercado, governo, centros de 
pesquisa e universidades. 

Profissionais responsáveis pelo debate acerca da implan-
tação e tendências do IPV6 no Brasil estiveram em junho na 
OAB/SP e foram unânimes em mencionar que o Governo 
deve, nos próximos anos, lançar cada vez mais incentivos e 
linhas especiais de apoio, para que o arcabouço jurídico ajude 
o trabalho da cadeia de distribuição de TI do Brasil. Aliás, esta 
é uma tendência em todo o mundo, considerando a evolução 
das vendas realizadas pelas empresas através da internet. 

A estátua cega da Justiça dá lugar a uma Justiça como fim 
ideal do Direito que enxerga os problemas sociais e, ao mes-
mo tempo, passa a estudar os mecanismos de alcançarmos 
cada vez mais um universo real e digital mais solidário, per-
meado de justiça sócia, solidariedade e proteção da dignidade 

da pessoa humana. As supremas ideias 
de nossa Constituição são vistas como 
regras de aplicabilidade imediata. 

O direito está se tornando mais 
humano, as negociações e notificações 
são feitas de forma discreta no ambien-
te de redes sociais, sem expor o consu-
midor, demonstrando que as negocia-
ções entram na era da tolerância e, ao 

contrário do que muitos imaginam, fortalece e motivam os 
consumidores a quitarem o quanto antes as suas prestações. 
Com a evolução, caminhamos para a autorregulação da in-
ternet e, cada vez mais, aumenta a procura por qualidade, 
dignidade e educação e surgem os cursos de pós-graduação 
que estudam o direito do entretenimento. 

Todos os projetos de pontuação, descontos, incentivos 
e apoio a esse consumidor são bem-vindos e quem antes 
souber criar e transformar projetos criativos estará passos 
à frente. Tudo isso se fortalece se pensarmos que estamos 
prestes a receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas. As 
oportunidades se apontam no horizonte. A ut
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 331, p. 46, jul 2011. 




