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Conectar a rede mundial progressista 
para fortalecer a democracia



módulos

home do planeta 

interação  
sonora 

infra  
estrutura 

organizador  
debates inteligência  

artificial 



#

home do planeta 

noam chomsky | vandana shiva | boaventura 
mais de 500 nomes falam sobre assuntos de 
importância mundial 

home atualizada diariamente com temas  
importantes e atuais



#

interação  
sonora 

• debate feito em áudio 
• opiniões circulam de acordo com interesses 
• robô escolhe quais pessoas da rede poderiam 

ter o que dizer sobre o assunto e faz 
convites 

• pessoas podem entrar livremente  
no debate



#

• debates em tempo real ou assíncrono 
• ficam armazenados 
• podem ser transcritos e circular como 

texto 
• debates podem ser interligados, 

comentados, reabertos

organizador  
debates 



#

• algoritmos acionam os membros 
• i.a. aprende quem pode colaborar mais em 

cada tema 
• plataforma procurará envolver, sem 

incomodar os usuários 
• privacy by design 

inteligência  
artificial 



#

• HOSPEDAGEM NO BRASIL OU REGIAO COM LEIS 
CONTRA ESPIONAGEM 

• VINCULADA A SISTEMA DE EMAILS SEGUROS COM 
CRIPTOGRAFIA 

• EQUIPE DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR ATAQUES 
• REDE DISTRIBUIDA

infra 
ESTRUTURA 



#

MODULO SONORO

1. VOCE CRIA UM AUDIO DE MANEIRA SIMPLES 
2. PLATAFORMA PERMITE EDIÇAO SIMPLES, SONORAS 

3. TRANSCRIÇAO 
4. DISTRIBUIÇAO DAS FALAS | PROMOÇAO DO DEBATE MUNDIAL 

5. ARQUITETURA DA INFORMAÇAO 
6. DESIGN DE QUALIDADE 

7. ARQUIVOS DOS DEBATES 



A plataforma será híbrida: editada por 
comunicadores do FSM, por algoritmos de 
aprendizagem de máquina e por usuários.  

Sua estrutura começa centralizada  
e depois será federada e distribuída.

A plataforma será híbrida: editada por 
comunicadores do FSM, por algoritmos de 
aprendizagem de máquina e por usuários.  

Sua estrutura começa centralizada  
e depois será federada e distribuída.



#

ORÇAMENTO

DESENVOLVIMENTO INICIAL

12 MESES DE FUNCIONAMENTO



#

ORGANIZADOR 
DE 

DEBATES
INTERAÇÃO

SONORA

INFRA 
ESTRUTURA

ANIMADOR 
MUNDIAL

HOME 
DO 

PLANETA 

LOCAL DE FALA 
- você cria um 

conteúdo 
sonoro

Você poderá 
indicar quem 
deverá ouvi-lo

O robô da 
plataforma 

escolherá 
pessoas para 

comentá-lo

A plataforma permite 
que você edite sua fala 

com trilha sonora e 
outros recursos de 

edição.
Também permitirá 

que o usuário insira 
textos e imagens

Os debates poderão ser 
realizados em tempo real ou 

de modo assíncrono

Os algoritmos da 
plataforma farão a 
transcrição 
automática dos 
debates

Os debates ficarão 
armazenados para fácil 
recuperação e 
comentários

O agregador dos debates 
permite que eles sejam 
comentados, interligados 
e reabertos.

A plataforma terá 
uma Home com 

editores 
temáticos

Todos os dias os 
principais 
colaboradores
trarão 
informações e 
opiniões sobre 
acontecimentos, 
causas  e ações

Noam Chomsky, 
Vandana Shiva, e 
mais 500 
colaboradores 
de diversos
países.

A Home será 
convertida 

gradativamente 
em diversas 

línguas
A plataforma 
distribuirá 
conteúdos de modo 
a envolver seus 
usuários, sem 
incomodá-los

Contará 
com uma 
agenda de 

eventos

A plataforma 
seguirá os 

princípios do 
privacy by 

design

A plataforma será 
operada com 
algoritmos de 

aprendizagem de 
máquina que 

acionará os seus 
membros 

conforme seus 
interesses

Uma equipe de 
segurança de alta 

qualidade 
trabalhará para 

manter a 
plataforma  diante 

dos ataques

A plataforma 
deverá estar 

hospedada 
no Brasil ou 

um país com 
proteção 

contra 
espionagem

Será vinculada 
a plataforma 

um sistema de 
e-mail seguro 

com opções de 
criptografia

Este desenho mostra os módulos 
presentes na versão beta da 

plataforma do FSM. 

Plataforma
FSM-beta

Source 1
Source 2
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