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01

e nas últimas décadas, a região fez grandes avanços em termos de conectividade. A revolução 
móvel e a implementação de políticas públicas voltadas para a promoção do acesso universal no 
âmbito das telecomunicações permitiram que, até 2017, quase 438 milhões de latino-americanos 
conseguiram acesso à Internet, o equivalente a quase 55% da população da região1.

Com o passar do tempo, de ser um lugar apenas de busca para se transformar em um meio cotidiano 
para a interação de milhões de indivíduos em suas atividades diárias. Hoje, utilizamos a Internet para nos 
comunicar, organizar e debater, mas também para aprender, promover a eficiência e a transparência dos 
governos e fazer negócios.

Ao mesmo tempo, conforme aumenta a dependência dos indivíduos, governos e empresas pelos serviços 
oferecidos no ciberespaço, aumenta também o risco decorrente de sua utilização. Este risco pode se traduzir em 
interrupções de serviço, ser vítima de fraudes ou crimes informáticos, ou roubo de dados pessoais e credenciais.

Por sua vez, a pandemia global causada pelo 
SARS-CoV-2 (Covid-19) teve como consequência 
a aceleração e aprofundamento do processo de 
digitalização global, bem como a visibilização das 
consequências sociais e econômicas da brecha digital. 
A pandemia encontrou todos os países da América 
Latina em uma situação semelhante em termos de 
cibersegurança: pouco preparados por causa da falta 
de capacidades, recursos e uma institucionalidade 
pouco adequada. Assim sendo, em vista do aumento 
sustentado da conectividade e da dependência de 
governos, empresas e indivíduos do ciberespaço, a 
cibersegurança tornou-se uma necessidade e uma 
prioridade na agenda dos diferentes países da região.

1 Statista (2019)

IntroduçAo

Entretanto, estes avanços no âmbito da conectividade não foram necessariamente acompanhados por políticas 
públicas e por um esforço conjunto e coordenado entre os diferentes atores da sociedade para garantir a 
integridade da infraestrutura, dos sistemas de informação e das interações que ocorrem no ciberespaço. Em 
resumo, a região cresceu em conectividade, mas não colocou a ênfase necessária na promoção da segurança 
cibernética em todos os níveis.

Neste sentido, a criação de uma solução de cibersegurança pode ser um grande desafio, bem como uma 
oportunidade para melhorar a indústria. Como exemplo do setor privado, nas Américas, a Organização 
dos Estados Americanos, o Cisco e a Fundação Citi criaram o Fundo de Inovação Cibernética para apoiar 
e disseminar iniciativas empresariais na América Latina e no Caribe e criar a força de trabalho necessária 
para preencher empregos relacionados à cibersegurança na região. Através deste Fundo de Inovação, apoio 
financeiro e acesso a uma rede de profissionais da área são oferecidos aos projetos vencedores de um longo 
processo de seleção baseado na originalidade, sustentabilidade, impacto e escalabilidade das propostas.



7

A este respeito, o setor público também deve considerar a terceirização sustentável para tratar de questões 
de segurança cibernética. A razão para a necessidade de fundos nacionais de promoção da cibersegurança 
(doravante fundos de cibersegurança) é fornecer os meios para abordar a minimização de riscos, melhorar 
as capacidades de recuperação das partes envolvidas e mitigar os danos causados por possíveis incidentes 
informáticos. Este documento explora a necessidade de tal mecanismo de financiamento e oferece algumas 
opções possíveis a serem consideradas.

No intuito de avaliar a viabilidade de emular a forma 
de funcionamento dos Fundos das Telecomunicações 
(FTs), como explicados abaixo, que sirvam como modelo 
para a alocação do financiamento de iniciativas que 
promovam a cibersegurança na América Latina, este 
documento consiste em um estudo comparativo 
entre os FDTs do Chile, Brasil, Colômbia e Costa 
Rica visando avaliar a viabilidade da adoção de um 
modelo similar para a alocação de recursos para 
iniciativas de promoção da cibersegurança na região. 
Especificamente, o documento analisa os mecanismos 
de governança, integração, arrecadação de recursos 
e análise de critérios para a alocação de recursos 
presentes nos FDTs desses países. 

Com base na análise das características, marcos 
regulatórios e a forma de funcionamento dos FDTs 
acima mencionados, foi construído um marco 
conceitual para o desenho de políticas públicas que 
permitam gerar um mecanismo de financiamento 
estável, sustentável e equitativo de iniciativas 
transversais no âmbito da cibersegurança para a 
América Latina. Finalmente, o documento propõe 
uma série de recomendações e ajustes relevantes 
que devem ser considerados na criação de fundos 
nacionais para a promoção e financiamento de 
estratégias nacionais e iniciativas de cibersegurança, 
que devem ser avaliadas de acordo com o contexto 
particular de cada país.

02 Apresentaçao 
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03 Fundos de 
Cibersegurança

Ao contrário de outras áreas econômicas, o ciberespaço é um ecossistema onde participam não apenas 
governos e empresas, mas também outros atores como a comunidade técnica, a academia, a sociedade 
civil e os usuários. Os diversos participantes do ecossistema digital desempenham papéis particulares e 
complementares; isto significa que existe uma oportunidade para a implementação de mecanismos 
conducentes à criação de iniciativas conjuntas para gerar sinergias e externalidades positivas em seu 
funcionamento. Da mesma forma, as diferentes capacidades econômicas desses atores justifica a existência 
de um mecanismo de financiamento transversal de iniciativas de cibersegurança, embora ocasionalmente 
também tenham sido financiadas por projetos específicos de organizações internacionais como a OEA, o Banco 
Mundial, a União Internacional das Telecomunicações (UIT) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Entretanto, não existem mecanismos estáveis, transparentes e acessíveis que busquem financiar 
iniciativas transversais de segurança cibernética na região. 

Ao mesmo tempo, como mencionado acima, à medida que aumenta a dependência dos indivíduos, governos e 
empresas pelos serviços oferecidos no ciberespaço, aumenta o risco relacionado com seu uso. Este risco pode 
se traduzir em interrupções e quedas do serviço,  ser vítima de fraude ou crime informático ou do roubo de 
dados pessoais e credenciais. 

Estes são os aspectos que justificam a criação de um mecanismo eficiente, multisetorial e de longo prazo 
para o financiamento de iniciativas para promover a cibersegurança na região. Desta forma, a região poderá 
evitar a expansão da brecha entre o crescimento do nível de acesso à Internet e as condições de segurança no 
ciberespaço, através de uma política robusta, participativa, multisetorial e multidisciplinar. 
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04 Os Fundos de Desenvolvimento 
das Telecomunicaçoes (FDTs)

Os Fundos de Desenvolvimento das Telecomunicações (FDTs) ou Fundos de Serviço Universal (USF) são um 
modelo de subsídio à oferta que já foram implementados em diferentes países do mundo e da região com o 
objetivo de promover e ampliar a cobertura dos serviços das telecomunicações. A principal forma de intervenção 
regulatória na área tomou a forma de um subsídio para a prestação de serviços telefônicos e de Internet, 
particularmente através da implantação de infraestrutura e operação de rede. Através de diferentes modelos 
de financiamento, geralmente administrados pela agência reguladora das telecomunicações de cada país, os 
FDTs procuram subsidiar empresas das telecomunicações a fim de estender o fornecimento e a cobertura de 
serviços a áreas que não são economicamente rentáveis.

Os FDTs na região têm servido como um mecanismo relativamente estável e bem sucedido para a arrecadação, 
administração e alocação de recursos para financiar projetos que promovem uma maior cobertura dos serviços 
das telecomunicações na região, particularmente aqueles que não são viáveis de acordo com os critérios de 
mercado.

A fim de estabelecer um marco comum para comparar as características dos quatro FDTs estudados, seis 
aspectos dos fundos de cada país serão analisados:

Objetivo: Analisar o fundamento e a motivação do regulador de cada país na hora de financiar e 
implementar os FDTs. Os quatro países estudados compartilham um objetivo comum: aumentar a 
cobertura dos serviços de telecomunicações. Entretanto, alguns programas como os do Brasil e da Costa 
Rica incluem objetivos secundários, tais como fomentar a inovação tecnológica, reduzir a brecha digital, 
ou promover a criação de empregos.

Arcabouço jurídico: O documento analisa em profundidade a base jurídica de cada FDT, que em todos 
os casos é baseada em uma lei habilitante. Na Colômbia e na Costa Rica, eles também são guiados por 
planos regulares de desenvolvimento das telecomunicações.

Governança e administração: Os esquemas de governança e participação dos diferentes programas 
receberam atenção especial. Em particular, quais ministérios ou órgãos públicos estão envolvidos na 
tomada de decisões e se há espaço para o engajamento e incidência tanto da sociedade civil quanto da 
indústria e da academia. Em geral, havia pouco espaço para a participação multisetorial, sendo o Chile 
um caso excepcional.

Iniciativas a serem financiadas: Com relação ao espectro de iniciativas que podem ser financiadas 
pelos diversos FDTs, verificou-se um nível significativo de flexibilidade. O Chile tem uma abordagem 
mais focada naqueles projetos que buscam aumentar a cobertura dos serviços de telecomunicações, 
enquanto os outros FDTs permitem o financiamento de iniciativas nas áreas de pesquisa e inovação, 
educação, governo digital, entre outras.

Fontes de financiamento: O documento também analisa as diferentes fontes de financiamento dos 
programas, que muitas vezes são mistas. No entanto, eles são geralmente divididos em três modelos: 
aqueles cuja fonte principal é o orçamento nacional (Chile), aqueles que estabelecem algum tipo de taxa 
ou imposto especial para empresas de telecomunicações (Brasil) e aqueles que têm um sistema misto, 
utilizando uma combinação de ambos (Colômbia e Costa Rica). Em todos os casos, estas receitas são 
complementadas por outras fontes, tais como doações, considerações, cobrança de multas, créditos e 
contribuições do governo local.

01

03

02

04

05
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06 Critérios para alocação de recursos: Da mesma forma, os critérios estabelecidos no regulamento de 
cada FDT são comparados para determinar os projetos que merecem ser financiados. Verifica-se que os 
diferentes países outorgam diferentes níveis de discricionariedade a seus reguladores para decidir sobre 
os critérios usados para a alocação de recursos. Assim, o Chile tem seis critérios estabelecidos por lei 
que devem ser levados em consideração, enquanto a Colômbia, o Brasil e a Costa Rica oferecem maior 
discricionariedade  na preparação das bases de licitação dos projetos.

Finalmente, o documento compara o número de projetos financiados e os valores envolvidos em cada país 
estudado com base nas estatísticas disponíveis.

14 projetos financiados: 12 para a alocação de fundos, 
e 2 para a alocações de espectro radioelétrico em troca de 
remunerações das empresas.

O valor total alocado é de USD$147.667.

18 projetos de natureza diferente, correspondendo a um 
total de USD$133.889.347.

21 projetos financiados. 

Valor alocado de USD$ 210.135.152.

O FONATEL financia 6 programas: Comunidades 
Conectadas, Famílias Conectadas, Centros Públicos Conectados, 
Espaços Públicos Conectados, Banda Larga Solidária e Cidadãos 
Conectados.

Execução orçamentária a partir de 2018: USD$ 44.278.899,39 
(representa 90%).

Execução orçamentária total até 31 de dezembro de 2018: 
USD$81.284.304,44

CHILe

BRASIL

COLÔMBIA

COsta rica



11

05 Os FDTs como modelo a seguir 
para o financiamento de 
iniciativas de cibersegurança

Fundamentos 

O relativo sucesso dos FDTs na América Latina pode ser atribuído parcialmente ao fato de que sua 
criação tenha respondido à necessidade de atender uma necessidade social real: estender a cobertura 
das telecomunicações a áreas economicamente inviáveis. Nos FDTs, identificamos dois aspectos que 
servem como base para considerá-los como um modelo para a criação de fundos para a promoção de 
iniciativas de segurança cibernética: 

Efeitos de rede: Um fundo de promoção da cibersegurança poderia ser entendido como uma 
forma de gerar um efeito de rede2 em um sentido diferente aos FDT. Se o objetivo do FDT é 
aumentar a cobertura dos serviços das telecomunicações, um fundo de cibersegurança permitiria 
financiar iniciativas que atualmente não são lucrativas por razões de mercado, gerando assim um 
ecossistema digital mais seguro e resiliente. Em outras palavras, se a confiança dos indivíduos e 
organizações no ciberespaço aumentar, o universo de pessoas dispostas a usar a mídia digital 
para atividades sociais e econômicas e suas interações com o governo3 também pode crescer. 
Isto não só torna possível gerar uma expansão das interações comerciais que ocorrem através 
do ciberespaço, mas também pode servir de incentivo para promover a transformação digital dos 
diversos setores produtivos da região.

Mecanismo de distribuição de recursos: O fundo operaria como uma forma de transferência direta 
de recursos dos membros do ecossistema de segurança cibernética que têm recursos suficientes 
para financiar suas iniciativas de segurança cibernética para aqueles que não têm.

Este efeito redistributivo pode assumir duas formas. A primeira, através de um imposto específico que procura 
fazer com que os membros da indústria internalizem as externalidades negativas de sua atividade econômica. 
Esta alternativa tem sido utilizada, por exemplo, pela regulamentação ambiental, com a finalidade de fazer 
com que a indústria de mineração internalize os custos da poluição, que de outra forma devem ser suportados 
pela sociedade como um todo.

01

02

2 O efeito de rede é definido como o aumento do valor da rede para cada usuário devido ao aumento do número de outros usuários da rede 
(Neuchterlein e Weiser, 2005:352)

3 Por exemplo, uma pesquisa realizada em 2017 pela Administração Nacional das telecomunicações e Informação dos EUA mostrou que 33% dos 
lares americanos se abstiveram de atividades de comércio eletrônico devido a preocupações com a segurança e privacidade dos computadores 
(NTIA, 2017).
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Adaptações necessárias do modelo FDT 
para iniciativas de cibersegurança

Esquema de governança

Caracterização das iniciativas a serem financiadas

O modelo de governança dos fundos de telecomunicações nos quatro países estudados, em geral, é baseado 
na coordenação e alocação de competências em nível interministerial, conforme estabelecido nas leis e 
regulamentos internos correspondentes. Gerar um esquema de governança multisetorial que permita a inclusão 
e consideração de diferentes setores-chave na cibersegurança é estratégico e operacional por três razões: 

Um desafio significativo para a criação de fundos para a promoção da cibersegurança está na descrição 
específica dos projetos ou iniciativas a serem financiadas. Entretanto, um amplo quadro de projetos elegíveis 
para financiamento poderia ser considerado. Assim, ao invés de analisar critérios para a entrega de recursos, 
poderia ser considerada a criação de um fundo com sub-competições, sob categorias ou aspectos como: 

Permite um feedback multidisciplinar de experiências 
que promove a tomada de decisões baseada em 
evidências.

Gera um mecanismo de controle mútuo.

Permite uma execução mais eficiente dos recursos, 
criando as condições para um maior controle sobre os 
recursos, projetos e decisões.

A segunda é materializada - de forma indireta - 
através de um financiamento direto do Estado 
ao fundo através de impostos gerais, desde que o 
país tenha um sistema tributário progressivo e não 
regressivo.

Os FDTs do Brasil e da Colômbia podem ser 
considerados os modelos mais eficientes para 
alcançar o efeito de rede, e com respeito aos 
mecanismos adotados para a distribuição de 
recursos, desejáveis para a criação de um fundo para 
a promoção da cibersegurança.    
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Infraestrutura Soluções 
tecnológicas

Diagnóstico de 
vulnerabilidade Treinamento Campanhas de 

conscientização

A fim de promover a cooperação entre os diferentes participantes do ecossistema digital, é possível explorar 
a possibilidade de priorizar iniciativas que visem abordar questões que tenham sido estabelecidas como 
prioritárias, através do diálogo entre diferentes atores. Poderiam até ser estabelecidos mecanismos para 
promover a colaboração entre setores ou atores, atribuindo notas mais altas em concursos a projetos 
compostos por diversos participantes (por exemplo: um projeto de pesquisa conjunta entre a sociedade civil 
e as empresas).

Forma de financiamento

A escolha de um mecanismo de financiamento específico é fortemente determinada pela estrutura teórica 
que justifique sua criação, o que pode ter um impacto direto na legitimidade e viabilidade política da 
implementação de tal fundo. A seguir, uma breve descrição dos possíveis mecanismos de financiamento 
para esta política pública:

Taxa ou imposto específico: 

Este sistema de cobrança é o mais utilizado nos TDFs da 
América Latina, e nos estudos de caso da Colômbia e do Brasil 
neste documento. Uma vez estabelecida uma taxa ou imposto 
específico, sua permanência no tempo seria estabelecida 
até que a lei que o promulgou fosse modificada, resultando 
em segurança econômica e jurídica para o financiamento da 
política. Entretanto, ao contrário do FDT (onde existe um número 
limitado e definido de empresas naturalmente sujeitas a esses 
impostos), uma multiplicidade de atores coexiste no ecossistema 
de cibersegurança, sem que haja um critério uniforme sobre 
quem deve suportar essa carga tributária específica e em que 
proporção. Se esta forma de financiamento for escolhida, seria 
essencial - apesar de um desafio - elaborar um critério objetivo, 
transparente e rigorosamente fundamentado para decidir 
quais setores da indústria tecnológica estariam sujeitos a este 
imposto especial e quais não estariam. 
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Imposto redistributivo:

Através deste mecanismo, o fundo é financiado através das 
receitas gerais da nação. Até certo ponto, faz sentido que, 
se a cibersegurança se tornar uma necessidade transversal 
para a sociedade, deve caber à sociedade como um todo 
financiar aquelas iniciativas de cibersegurança que não são 
lucrativas de acordo com os critérios do mercado. Entretanto, 
isto só é viável se o sistema tributário do país for efetivamente 
redistributivo. Além disso, a disponibilidade de recursos 
econômicos é condicionada pelo debate político contingente 
e à alocação orçamentária anual por parte dos governos.

Renda complementar:

Embora as duas opções discutidas acima sejam apresentadas 
como as principais opções para financiar a existência de um 
fundo de cibersegurança, existem fontes complementares 
de financiamento que merecem ser exploradas. Algumas 
alternativas exploradas pelos países estudados na área das 
telecomunicações incluem:

Receitas de licenças de espectro para financiar serviços universais.

Receitas de multas.

Contraprestações (o compromisso da indústria de fazer um investimento público por conta própria ou de 
fornecer um serviço gratuito a uma determinada área rural por um determinado período de tempo, em 
troca da atribuição de uma licença de espectro). 

Existem também outras alternativas, tais como esquemas de benefícios fiscais, parcerias público-privadas 
para projetos específicos e esquemas de subsídios cruzados.

Um dos elementos centrais para dar legitimidade 
institucional à criação de um fundo de cibersegurança é 
que os critérios relevantes para decidir sobre a alocação 
de recursos devem ser transparentes, objetivos, abertos a 
todos os participantes do ecossistema e que o impacto dos 
projetos financiados deve ser mensurável.

Critérios para a alocação 
de recursos
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Finalmente, também é recomendado 
que os projetos sejam submetidos a 
uma avaliação técnico-econômica 
antes da licitação pública. Na medida 
do possível, esta avaliação deve 
estudar a viabilidade técnica dos 
projetos, estimar seus custos e possíveis 
benefícios, levando em consideração - 
como mencionado acima - uma ampla 
gama de indicadores de impacto, tanto 
quantitativos quanto qualitativos.

Os FDTs do Chile, Costa Rica, Brasil e Colômbia fornecem experiência valiosa na concepção de mecanismos de 
financiamento para iniciativas de cibersegurança; tanto nos aspectos dos FDTs que merecem ser assimilados 
ou replicados, quanto naqueles que precisam ser adaptados ou modificados de acordo com as particularidades 
desafiadoras da cibersegurança. 

Ao contrário das iniciativas das telecomunicações, um fundo 
de cibersegurança seria responsável pelo financiamento de 
iniciativas de natureza muito variada e cujo impacto pode ser 
extremamente difícil de medir usando exclusivamente critérios 
quantitativos. Para este fim, as metodologias de avaliação 
qualitativa do impacto podem ser úteis ao avaliar o impacto dos 
projetos financiados. Entretanto, no nível regulatório, o desafio 
continua sendo estabelecer esses critérios de impacto em 
termos de licitações públicas, para que os critérios de alocação 
sejam transparentes, objetivos e não arbitrários, especialmente 
quando iniciativas de natureza diversa estão competindo.

Acreditamos que a experiência na operação dos FDTs pode servir 
como referência para a concepção de um fundo de promoção 
de iniciativas de segurança cibernética. Desta forma, é possível 
projetar um mecanismo que procura fortalecer as condições de 
segurança no ciberespaço, lado a lado com políticas destinadas a 
reduzir a brecha no acesso à Internet.

Este documento analisou conjuntamente a forma de funcionamento 
das iniciativas financiadas, sua eficiência no uso dos recursos, a 
heterogeneidade nos tipos de iniciativas financiadas, a democratização 
da participação e da tomada de decisões e a obtenção de resultados 
com impacto positivo para o país e para as múltiplas partes interessadas 
que compõem ou intervêm no ciberespaço. Neste sentido, os FDTs 
estudados neste documento têm vários elementos que acreditamos 
que devem ser incorporados ao desenho e operação de um fundo 
para a promoção de iniciativas de cibersegurança cujo funcionamento 
seja eficaz, eficiente, participativo e sustentado ao longo do tempo. 
Entretanto, enfatizamos que será sempre necessário considerar os 
diversos desafios e particularidades inerentes à cibersegurança e fazer 
os ajustes relevantes para o contexto local no qual se pretende criar 
tal fundo de promoção.

06 Conclusões 
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07 Recomendações 

Identificar a base conceitual para a criação de um fundo para promover iniciativas de 
segurança cibernética e seu mecanismo de financiamento.

Adotar o modelo de governança multisetorial para discussão e tomada de decisões baseadas 
em uma perspectiva multidisciplinar e participativa.

Promover o financiamento de projetos de natureza diversa e heterogênea, através da criação 
de subcategorias de concursos que descrevam de forma detalhada, objetiva e transparente 
o tipo de iniciativas a serem financiadas

Inicialmente, usar fundos públicos como mecanismo de financiamento para iniciativas de 
injeção de recursos em políticas públicas.

Adotar metodologias qualitativas para avaliar o impacto das iniciativas de treinamento, 
campanhas de conscientização e outras iniciativas, para a elaboração de critérios de 
alocação de recursos e a avaliação objetiva das iniciativas. 

Identificar as necessidades de financiamento dos diferentes atores do ecossistema de 
cibersegurança da região, com ênfase nos atores que pertencem ou representam grupos 
vulneráveis.

Mapear as alternativas atualmente disponíveis para os atores do ecossistema de 
cibersegurança na região ao buscar financiamento para seus projetos de segurança 
cibernética.

Construir uma metodologia qualitativa para avaliar o impacto da implementação de 
medidas de segurança cibernética através de mecanismos objetivos e transparentes.
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