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RESUMO 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação (TICs) impacta praticamente todas 
as áreas do conhecimento e processos da sociedade, além da população que as utiliza e das 
instituições governamentais. Isso não poderia ser diferente com a diplomacia e seus 
componentes. A aplicação dessas tecnologias mais recentes recebeu o nome de “diplomacia 
digital”, conceito ainda controverso, sendo necessário apresentar uma discussão acerca de 
algumas das definições existentes na literatura e onde podem ser aplicadas. Ela é hoje 
vastamente utilizada no ciberespaço, especificamente na Internet e na World Wide Web 
(denominada também WWW, ou Web). Algumas das aplicações da diplomacia digital por 
certos países têm sido bem-sucedidas, trilhando um caminho que tem sido seguido por outros. 
Houve principalmente usos na diplomacia pública, mas há países passando para novas 
aplicações, com ganhos variados para o corpo diplomático. Essas novas aplicações, e até o 
incremento da diplomacia pública, foram possibilitadas principalmente pela evolução da 
denominada Web 1.0 para a Web 2.0. No Brasil, o uso da diplomacia digital é feito por diversos 
serviços oferecidos principalmente através da WWW pelo Ministério das Relações Exteriores 
(Itamaraty) e seus braços diplomáticos. Este artigo compara a abordagem dada para a 
diplomacia digital pelo Itamaraty, ilustrando alguns dos serviços atualmente oferecidos e 
comparando-a com a de seus pares externos. Além disso, avalia parte do contexto de 
segurança computacional em que a oferta destes serviços é feita, por meio da leitura de 
documentos abertos como a Política de Segurança de Informação e Comunicação do 
Ministério (POSIC/MRE). 
 

Palavras-chave: Ciberespaço. Telecomunicações. Diplomacia. 

 

ABSTRACT 

The evolution of the Information and Communication Technologies (ICTs) affects all the areas 
of knowledge, and processes within the society, including the people that uses it and the 
government institutions. It could not be different with diplomacy and its components. The 
application of the most recent technologies, received the name of “digital diplomacy”, a still 
controversial concept, for which is necessary to present a discussion regarding some existing 
definitions in the literature, and where can it be applied. It is yet widely used in cyberspace, 
specifically in the Internet, and the World Wide Web (WWW or Web). Some applications for 
digital diplomacy by certain countries have been successful, leading a path followed by others. 
The main uses are related are in public diplomacy, but there are countries using for new 
applications, with different gins for the diplomatic corps. These new applications, and the 
increase in public diplomacy, made possible mainly due to the evolution from the dubbed Web 
1.0 to the Web 2.0. In Brazil, the digital diplomacy happens through numerous services that 
take place especially in the WWW by the Ministry of Foreign Affairs (also known as Itamaraty 
in Brazil, due to historical reasons) and its diplomatic branches. This article compares the 
approach to digital diplomacy by the Itamaraty, exemplifying some of the services currently 
offered, and comparing to the external equivalents. Apart from that, it evaluates part of the 
security context in which the services are offered, through the reading of open documents like 
the Information and Communication Security Policy of the Ministry (POSIC/MRE). 
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1. INTRODUÇÃO 

Na história da humanidade tivemos alguns saltos evolutivos de destaque nas 

tecnologias utilizadas no registro de informações e também na comunicação. Por exemplo o 

uso de registros escritos em placas de barro, em papiros, e posteriormente a criação da 

imprensa. Quanto às tecnologias de comunicação, podemos elencar por exemplo a escrita de 

cartas, as mensagens telegráficas, a telefonia, a comunicação sem fio, a transmissão por 

satélites e a comunicação por computador (a qual pode utilizar vários dos meios citados). 

A evolução dessas tecnologias de informação e comunicação (TICs, do inglês 

Information and Communication Technologies, ICT) nas últimas décadas teve um grande 

destaque de forma que, atualmente, grande parte do mundo as utiliza frequentemente para 

se comunicar, entreter, informar, e podem ser consideradas essenciais no trabalho e na 

tomada de decisões. 

A evolução do uso dessas tecnologias pela diplomacia, desde a época da diplomacia 

cuneiforme (COHEN, 2012) até a troca de mensagens utilizando a Internet teve um grande 

salto. No primeiro momento havia uma comunicação limitada, relatos dos emissários 

diplomáticos com frequência indefinida e restrita a relatos dados por diplomatas ou seus 

representantes. Atualmente, por sua vez, temos uma situação de acesso a relatos 

instantâneos por diversas fontes e multimídias, contendo não só informações escritas, mas 

também imagens, áudio e vídeo. Entre os dois momentos diversas tecnologias foram 

inventadas, sendo algumas já superadas. Como exemplos de TICs podemos citar o telégrafo, 

rádio, telefone, televisão, satélites, telefonia móvel e a Internet. 

As TICs mais modernas determinaram uma efetiva conectividade global (GILBOA, 

2016) criando, dentro da área da diplomacia, o que tem sido comumente chamado de 

diplomacia digital. A Internet é um dos principais canais de comunicação, estando 

praticamente ubíqua e permitindo uma conectividade mundial, a prestação de diversos 

serviços e troca de informações entre empresas, governos e pessoas. 

Como o Brasil, principalmente através do seu Ministério das Relações Exteriores 

(também denominado historicamente de Itamaraty) e suas representações no exterior têm 

utilizado as TICs mais atuais, principalmente a Internet? E, considerando uma visão mais 

computacional, com que preocupações isso tem sido feito? Este artigo não pretende esgotar 

essas questões, mas trazer à luz preocupações, eventualmente mostrando caminhos 

adotados por alguns países selecionados. 

2. DIPLOMACIA DIGITAL 

Todas as TICs citadas na primeira seção são utilizadas pela diplomacia de diversas 

formas. Desde a mais tradicional, simples e óbvia troca de mensagens entre o governo central 
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e suas unidades diplomáticas, até o exercício da diplomacia pública. A diplomacia pública, 

inclusive, está intimamente relacionada com o conceito de soft power (NYE Jr., 2004). Ela 

corresponde, simplificadamente, à comunicação entre um governo e públicos de outras 

nações, atraindo atenção e difundindo ideias e ideais que sejam de seu interesse. 

Para citar exemplos do uso de TICs na diplomacia pública ainda no século XX, Potter 

(2002) exemplifica rádios (Voice of America, Radio Free Europe, BBC World Service), 

televisões (Deutsche Welle, TV-5 Monde) e as chamadas novas mídias (que utilizam a Internet 

como meio de comunicação, podendo ser desde a simples conexão a ela dos exemplos já 

citados, ou a disponibilização de sítios informativos). 

HUIJG (2016, p. 439) faz um sumário de três estudos sobre as diferenças nos palcos 

da diplomacia pública tradicional do século XX e da nova diplomacia pública do século XXI. A 

diplomacia pública do século XXI seria definida por, dentre outras características, a presença 

de mais atores diplomáticos, uso de tecnologias da era digital (como mídias sociais), e 

comunicação multidirecional com audiência ativa (com participação direta). Essa nova 

diplomacia pública é comumente definida como “diplomacia digital”, por alguns trabalhos, 

relacionados a seguir. 

Para a definição de diplomacia digital (digital diplomacy), GILBOA (2016) mostra 

algumas controvérsias quanto a sua definição, apresentando outros termos utilizados: 

ciberdiplomacia ou diplomacia cibernética (cyberdiplomacy), diplomacia virtual (virtual 

diplomacy), e-diplomacia (e-diplomacy), diplomacia em tempo real (real-time diplomacy), 

diplomacia em rede (networked diplomacy) e diplomacia social (social diplomacy). 

TIIRMAA-KLAAR (2013) mostra como a interseção das TICs e a diplomacia é vasta 

e complexa, o que dificultaria a definição de ciberdiplomacia. Da forma como neste trabalho 

citado, a ciberdiplomacia seria a área da diplomacia que se relaciona com a liberdade de 

expressão da Internet, com luta contra cibercrimes, ou com atos de ciberguerra, por exemplo. 

Afirma, então, que ciberdiplomacia envolveria a governança do espaço cibernético, e não no 

uso deste pelos atores envolvidos na diplomacia para promover, por exemplo, a diplomacia 

pública. 

MANOR (2017) define que haja duas escolas de pensamento para tal assunto. A 

primeira ditaria que a diplomacia digital é o uso das TICs para conduzir a diplomacia pública, 

enquanto outra destaca que ela trataria de uma ampliação das possibilidades de interação, 

permitindo uma comunicação dual entre o corpo diplomático e os diversos públicos (não só 

na diplomacia pública). Assim, “talvez a melhor definição de diplomacia digital seja uma que 

incorpore ambas as perspectivas dizendo que: diplomacia digital é o incremento no uso de 

TICs e plataformas de mídia social por um país com o objetivo de atingir seus objetivos da 

política externa e praticar a diplomacia pública” (tradução minha). 
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Alguns autores questionam se o palco cibernético mereceria investimentos e 

interesse da diplomacia (DUPONT, 2010). Questiona-se se ele não seria mais voltado para 

uso por cidadãos, e não por Estados. No entanto, o que se tem percebido é que há, sim, um 

interesse e que isso não elimina a diplomacia formal (SARUKHAN et al., 2012). A diplomacia 

digital seria mais horizontal e interativa do que a diplomacia tradicional, estabelecendo 

comunicação tanto entre cidadãos e governos; governos e audiência externa (diplomacia 

pública); e entre governos, sendo complementada eventualmente com a participação de 

atores não-estatais nessas interações, tais como organizações internacionais ou ONGs 

(KARNS, 2013). 

Alguns autores, como HOCKING e MELISSEN (2015, cap. 3), definem que 

diplomacia digital pode estar associada à diplomacia pública e a assuntos da Internet, como 

a sua governança, neutralidade da rede, ou liberdade. Eles discutem que a ausência de uma 

definição universalmente aceita causa os problemas. Mais profundamente, discutem que 

diplomacia digital na verdade abrange mudanças na diplomacia que já existiam antes da sua 

“digitalização”. Os autores, então, definem quatro categorias de perspectivas na sua definição 

de diplomacia digital, resumidas a seguir: 

1) Alteração nas políticas externas do país devido ao uso da Internet; 

2) Gestão de conhecimento e recursos da Internet; 

3) Agendas de políticas cibernéticas (abrangendo, por exemplo, 

segurança e guerra cibernética); 

4) Governança eletrônica e participação eletrônica, através de 

mudanças na estruturas, funções e necessidades do corpo 

diplomático. 

A abordagem utilizada por HOCKING e MELISSEN, portanto, é mais complexa e 

completa, abrangendo diversas das definições já relacionadas, o que incluiria a diplomacia 

pública. 

GILBOA (2016) comenta que se poderia definir duas formas de diplomacia digital, 

que ele chamou de diplomacia 1.0 e 2.0. A diplomacia 1.0 consistiria na apresentação e 

consumo passivo de conteúdo (utilizando e-mail e sítios web, por exemplo). A diplomacia 2.0, 

por sua vez, consistiria numa evolução na qual haveria maior interação entre os atores, com 

o uso de plataformas como fóruns, Wikis e mídias sociais. 

Independente da definição a ser dada, o fato é que diversos países têm utilizado as 

TICs na diplomacia para avaliar as possibilidades dentro do trabalho que já é normalmente 

executado, principalmente relacionado com a diplomacia pública. 

GILBOA (2016) discute que os Estados Unidos mudaram de paradigma no uso das 

TICs com Collin Powell a partir de 2002, havendo o maior salto qualitativo durante o comando 

de Hillary Clinton em 2009. Num discurso, Clinton afirmou que a diplomacia digital é “the 21st-
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century statecraft” (LICHTENSTEIN, 2010). Entre suas ações quando assumiu o Department 

of State, por exemplo, ela nomeou conselheiros para modernizar a forma de interação e uso 

do palco cibernético da Internet pela diplomacia dos EUA, e executou diversos projetos para 

explorar novas possibilidades para uso da rede. 

O Foreign & Commonwealth Office (FCO) do Reino Unido quer se fortalecer mais em 

diplomacia digital, considerando que a habilidade no uso do palco cibernético deva ser algo a 

ser construído e fortalecido junto a seus servidores (REINO UNIDO, 2016). A diplomacia 

digital, no caso do FCO, é definida como o uso de mídias sociais (ou seja, mais relacionado 

a diplomacia pública), mas no relatório percebe-se a preocupação que todos os servidores 

devam ter conhecimento de uso de TICs para que estudem e proponham soluções 

tecnológicas inovadoras que auxiliem a diplomacia incluindo, por exemplo, análise de dados. 

ROZENTAL e BUENROSTRO (2016, p. 6) alertam os ministérios das relações 

exteriores para que estes se atualizem no uso de tecnologias modernas de modo a não terem 

suas atribuições retiradas por outros órgãos estatais. Eles afirmam que países como Canadá 

e Austrália têm se adaptado com rapidez aos desafios que enfrentam. 

A importância dada às novas mídias na Internet por SEIB (2016, p.3) é tal que ele 

afirma: “o futuro da diplomacia está inextricavelmente conectado ao futuro das mídias” 

(tradução minha), e também que “o futuro da diplomacia será moldado por novas mídias, 

novos públicos e novas manifestações de poderes políticos” (tradução minha) (idem, p. 14) 

Interessante destacar que o uso da rede social Twitter por diplomatas e ministérios 

de relações exteriores levou à cunhagem do termo Twiplomacy. Algo que se nota em diversas 

mídias sociais, principalmente no Twitter, é que tais plataformas podem ser utilizadas para 

obter informações, mesmo que de forma passiva (HOCKING; MELISSEN, 2016). 

Neste artigo, será considerada “diplomacia digital” como sendo o uso dado pelo corpo 

diplomático para a Internet como canal de comunicação, ou uso de ferramentas digitais para 

interação, tal como a definição de diplomacia 2.0. (GILBOA 2016) 

3. EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS NA WEB E APLICAÇÕES NA DIPLOMACIA 

Conforme afirmado, houve uma grande evolução nas TICs nas útlimas décadas. A 

Internet possibilitou a conexão e comunicação entre diversos sistemas computacionais e a 

criação de diversas ferramentas, como o e-mail e a World Wide Web (WWW, ou simplesmente 

Web). 

A primeira versão do que chamamos hoje de Web, idealizada por BERNERS-LEE 

(1989), foi chamada de primeira geração, ou Web 1.0. O’REILLY (2005) escreveu o que seria 
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a evolução dela, ou o conceito de Web 2.0, mostrando algumas das diferenças desta para a 

geração anterior.1 

A principal mudança com a Web 2.0 é o posicionamento da Web como sendo a 

plataforma para execução de aplicativos e prestação de serviços aos usuários. Isso significa 

que o serviço é prestado ao cidadão é feito independente do sistema computacional (um 

computador de mesa ou um celular) e do sistema operacional (utilizando o Microsoft Windows, 

Apple iOS, ou GNU/Linux) utilizados. 

Outros exemplos de princípios utilizados na Web 2.0 são a interação e possibilidade 

do usuário consultar e alterar informações na plataforma. Isso permite, por exemplo, a criação 

da Wikipedia, uma plataforma de cadastramento de dados e informações que também permite 

discussões entre usuários quanto ao que é ali apresentado. As mídias sociais, em voga na 

última década, também são serviços que aplicam diversos conceitos da Web 2.0. 

COWAN e ARSENAULT (2006) mostram que as três camadas da diplomacia pública 

são importantes: o monólogo, o diálogo e a colaboração. Todas elas têm seu momento 

apropriado para uso e são efetivas, tanto online quanto off-line. Os mesmos autores 

consideram que a Web 2.0 possibilita formas mais amplas para a colaboração entre os atores 

diplomáticos. 

Importante destacar também que CORMODE et al (2008) elenca alguns dos 

impactos analíticos e técnicos que devem ser monitorados nos serviços prestados, 

importantes para quem for aplicar os serviços Web 2.0. 

O Department of State dos Estados Unidos criou diversas aplicações, algumas 

restritas a servidores daquele órgão, as quais aplicam os princípios da Web 2.0. (HANSON, 

2012; EUA, 2017) 

Por exemplo, criaram sua Diplopedia, que consiste no uso de uma arquitetura similar 

à Wikipedia para a inserção e compartilhamento entre seus servidores de conhecimento afeito 

às atividades daquele órgão. 

Aberto a todos usuários da Internet, além do sítio oficial, desde 2007 é disponibilizado 

um blog chamado DipNote, no qual são colocados os comunicados do órgão2. 

Outros serviços criados são a mídia social Corridor, através do qual você consegue 

fazer conexões e trocar informações não-classificadas, descobrir expertises de servidores e 

formar grupos, funcionalidades semelhantes às mídias sociais públicas LinkedIn ou Facebook. 

Como POTTER (2008) afirma, a Web 2.0 é na verdade um novo palco para 

incrementar as interações, com novas ferramentas e possibilidades, sem desconsiderar a 

necessidade da diplomacia clássica. 

                                                
1 Atualmente há uma discussão sobre a Web 3.0 (ou Web Semântica) mas como não existe um 
consenso formado sobre o assunto, ela não é abordada neste estudo. 
2 Sítio: <https://blogs.state.gov/>. Acesso em: 23 fev 2017. 
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4. USO DA INTERNET PELA DIPLOMACIA BRASILEIRA 

Com relação ao uso da Internet pelo Itamaraty, duas áreas de estudo são abordadas 

neste artigo, ambas de forma alguma exauridas por ele. A primeira área trata a forma como o 

ministério e seus braços diplomáticos (embaixadas e consulados) usam o ciberespaço, 

segundo o conceito de diplomacia digital adotado (diplomacia 2.0), e a segunda lida com a 

política de segurança envolvidas nesse uso. 

No Brasil, o Itamaraty propagandeia em seu sítio principal na Internet3 um blog4 e sua 

presença nas mídias sociais Facebook5, Flickr6, Instagram7, Periscope8, Soundcloud9, 

Twitter10 e Youtube11. Na área da imprensa do portal do Ministério há um texto que cita que 

“como política pública, a política externa democratiza-se e, com o apoio da diplomacia digital, 

contribui para que a diplomacia tradicional seja mais eficiente” (BRASIL, 2017). 

Interessante saber que em janeiro de 2014 ocorreu um encontro na Embaixada do 

Brasil em Londres onde se discutiu a importância das mídias sociais e como elas poderiam 

ser mais bem utilizadas (BRASIL, 2014; EMBASSY 50). NAKATA (2014) esclarece que “o uso 

das mídias sociais por postos do Brasil no exterior [serve para]: 

1) facilidade de estabelecer contato com o público local, com a 

comunidade brasileira e com jornalistas; 

2) a rápida difusão das mensagens por meio de compartilhamento 

dos usuários; 

3) a possibilidade de acompanhar a repercussão da divulgação, por 

meio de comentários e de sinalizações como o ‘curtir’; 

4) o estabelecimento de novo canal para respostas a dúvidas e 

atendimento ao público em geral, especialmente às comunidades 

brasileiras. Em diversos Postos, o perfil no Facebook tornou-se o 

principal meio de divulgação de suas atividades.” 

Pelo exposto, a presença do Itamaraty nas principais mídias sociais mostra que este 

ministério não se encontra preso ao modelo de Web 1.0. Ou seja, não é simplesmente um 

apresentador de conteúdo, mas produtor e difusor de conteúdo, inclusive com boa qualidade 

gráfica (o que pode ser observado pelas fotos e vídeos postados), possibilitando também a 

                                                
3 Sítio: <http://www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 23 fev 2017. 
4 Sítio: <http://blog.itamaraty.gov.br/>. Acesso em: 23 fev 2017. 
5 Sítio: <http://www.facebook.com/ItamaratyGovBr>. Acesso em: 23 fev 2017. 
6 Sítio: <http://www.flickr.com/mrebrasil>. Acesso em: 23 fev 2017. 
7 Sítio: <https://instagram.com/itamaratygovbr/>. Acesso em: 23 fev 2017. 
8 Sítio: <https://www.periscope.tv/ItamaratyGovBr/1lPKqZrVlzZGb>. Acesso em: 23 fev 2017. 
9 Sítio: <http://www.soundcloud.com/ItamaratyGovBr>. Acesso em: 23 fev 2017. 
10 Existem três contas oficiais do Twitter, em três línguas: @ItamaratyGovBr (português), 
@Itamaraty_EN (inglês), e @Itamaraty_ES (espanhol). 
11 Sítio: < https://www.youtube.com/user/MREBRASIL>. Acesso em: 23 fev 2017. 



A DIPLOMACIA DIGITAL E O SEU USO PELO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL 

9 

interação com os usuários. Quanto a esta interação, no entanto, o autor observou que o 

ministério deixa a desejar, tendo em vista que ela foi bastante limitada no Twitter e no 

Facebook.12 

As postagens do Twitter são em sua maioria relacionadas com a divulgação de 

eventos e fatos nos quais o Itamaraty ou o ministro estão envolvidos, ou mesmo o retweet de 

mensagens do Presidente da República. Não há, por exemplo, interação em uma pesquisa 

de opinião, por exemplo, e foram observados comentários de internautas que não foram 

respondidos. Nos últimos meses, de 2016, no entanto, houve interação quando alguns 

usuários questionaram a atuação do ministério após o acidente do avião do time da 

Chapecoense na Colômbia em 29 de novembro de 2016.13 

Como ponto positivo, percebe-se a criação de contas no Twitter em outras línguas 

como espanhol e inglês. Para comparação, os Estados Unidos, hoje, possuem contas oficiais 

no Twitter em 12 línguas (incluindo a conta oficial em inglês, e uma conta em português). 

Claro que a situação de ambos os países no cenário mundial é bastante diferente. 

Com relação às páginas de representações no exterior, o sítio oficial do ministério 

lista as páginas de representações no exterior (embaixadas, consulados e delegações) com 

links para páginas no Facebook e, com menor frequência, para outras mídias sociais ou 

páginas de assuntos específicos (e.g. programa Ciência Sem Fronteiras). 14 

O autor acessou algumas páginas de representações no exterior na rede social 

Facebook para observar como seria a interação entre os administradores destas páginas e 

internautas, ou mesmo que tipo de postagens são feitas na linha de tempo. As páginas das 

representações apresentaram, principalmente, anúncios de eventos relacionados a cultura 

brasileira, ou notícias como de investimentos brasileiros no país hospedeiro. Destaca-se que 

a análise feita foi feita nos perfis do Facebook de algumas embaixadas localizadas em países 

com os quais o Brasil tem um bom relacionamento.15 

Quanto à interação nas mídias sociais, não se sugere, claro, que táticas e objetivos 

do ministério sejam externadas publicamente, nem que mensagens do Twitter sejam 

utilizadas para se discutir com outros governos e representantes sobre assuntos que devam 

ser tratados em ambientes restritos e em canais seguros, como a diplomacia tradicional 

sempre fez. Também não se deve comparar a estrutura que o FCO e o Department of State 

possuem com a do Itamaraty, sugerindo que o Brasil deva copiá-los e oferecer o mesmo tipo 

                                                
12 E interação é um conceito chave na diplomacia 2.0 e para a diplomacia digital. 
13 Um exemplo dessa interação: <https://twitter.com/ItamaratyGovBr/status/803652586913943552>. 
Acesso em: 23 fev 2017. 
14 A lista está disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/midias-digitais>. Observar que a 
Embaixada do Brasil na China possui sítios nas mídias sociais Weibo e Youku. Acesso em: 23 fev 2017. 
15 Foram escolhidas as embaixadas da Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Índia, Itália, Japão, 
Líbano, México, Portugal, e Reino Unido. 
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de interação que aqueles oferecem. No entanto, é salutar verificar uma forma de os serviços 

prestados serem mais eficazes para se efetivamente afirmar que o uso das mídias sociais, 

como diplomacia pública, está dentro do conceito de diplomacia 2.0. 

VINTER e KNOX (2008) propõem e aplicam um arcabouço para verificar o alcance 

da diplomacia pública, enquanto RICHTER (2012) faz a mesma avaliação considerando a 

existência das ferramentas possibilitadas pela Web 2.0. Tais avaliações podem ser utilizadas 

pelo Itamaraty para verificar se os objetivos estratégicos traçados para sua política pública na 

Internet estão sendo alcançados. 

Com relação à segunda área do estudo, relacionada com a política de segurança 

pelo Itamaraty no uso de tecnologia, é desnecessário afirmar que, atualmente, todo órgão 

governamental deve preocupar-se com a segurança computacional contra, por exemplo, 

ações de hacking, furto de dados, ou ciberterrorismo. O maior uso de TICs e a disponibilidade 

de equipamentos (especialmente móveis), além de uma Internet ubíqua, traz àqueles que 

cuidam da segurança dos equipamentos governamentais uma preocupação adicional, tendo 

em vista que não há como retornar a um passado menos conectado (COOPER, 2013). Essa 

preocupação deve ser precípua em todas as redes e sistemas computacionais, e não só aos 

sistemas conectados à Internet. 

Os recentes escândalos do Wikileaks e similares mostraram o que pode acontecer 

quando a segurança é desprezada (COPELAND, 2013). 

Foram obtidos, para este estudo, três documentos relacionados com segurança 

computacional e segurança da informação no âmbito do Itamaraty. 

A Política de Segurança de Informação e Comunicação do Ministério das Relações 

Exteriores (POSIC/MRE) (BRASIL, 2015) foi publicada em janeiro de 2015 e define diversos 

itens relacionados à segurança computacional, tais como exigência de controle de acesso a 

recursos, existência de uma equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes 

computacionais, segurança de instalações físicas, dentre outros itens. A existência (e 

aplicação) de uma política de segurança (NAKAMURA; DE GEUS, 2007) demonstra que há 

no Itamaraty uma certa maturidade no tratamento da segurança computacional e de 

informação. 

Importante destacar que a POSIC/MRE, no que tange o uso das mídias sociais 

institucionais do ministério, define em seu item 7.2 que “[o] uso institucional das redes sociais 

pelas unidades da SERE [Secretaria de Estado das Relações Exteriores] e pelos postos no 

exterior deve pautar-se pelos princípios que orientam esta POSIC e ajustar-se aos objetivos 

estratégicos do MRE e à sua estratégia de comunicação social, conforme definida pela área 

competente”. Ou seja, há áreas às quais compete determinar de que forma as mídias sociais 

podem ser utilizadas, seja para diplomacia pública, seja para outros objetivos. É esperado, 
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portanto, que os responsáveis dessas áreas apliquem a POSIC/MRE quando de suas 

determinações. 

O mesmo documento, no entanto, não deixa claro se o uso de tecnologias essenciais 

para a segurança computacional, tais como criptografia, é incentivado. 

Outro documento relacionado com a segurança computacional no ministério é o 

PDTI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação (BRASIL, 2016a). Analisando este 

documento, percebe-se que a preocupação dos gestores da área de recursos computacionais 

na aplicação de práticas de segurança computacional, como por exemplo a própria 

disseminação da Política de Segurança de Informação e Comunicações, a implementação de 

sítio de contingência, a utilização de criptografia em sistemas internos e gerenciamento de 

riscos. Como esperado, o documento não entra em detalhes como isso afetaria a diplomacia 

ou estratégias diplomáticas, tendo em vista que esta não é a sua área de aplicação. 

Por fim, o PDA, Plano de Dados Abertos (BRASIL, 2016), define a abertura e 

disponibilização de dados do ministério, o que tem sido feito através de diversos sítios ou 

páginas16. O PDA cita, inclusive, que existem dados estruturados disponibilizados na 

“Diplopédia”17, indicando que o ministério já utiliza tecnologias recentes classificadas como da 

Web 2.0. 

5. CONCLUSÃO 

NYE Jr. (2008) mostra como no decorrer do século XX a diplomacia pública usada 

para promover o soft power por países, e como seu custo diminuiu nas últimas décadas 

(durante a Era da Informação). Isso foi possibilitado pelo incremento no uso da Internet em 

todo o mundo. 

A evolução da a plataforma Web na Internet se mostrou um novo e rico palco para a 

diplomacia, sendo cunhada a expressão “diplomacia digital”, cuja definição ainda é alvo de 

discussões. Algumas propostas de definição estão relacionadas, por exemplo, com a 

governança da Internet e a guerra cibernética. Neste artigo considera-se como sendo o 

regramento do uso do palco cibernético pelo corpo diplomático e a aplicação da diplomacia 

pública. Nesse sentido, todos os países têm aplicado a diplomacia digital e o Brasil não é 

diferente. 

Alguns países têm explorado melhor esse palco a partir do desenvolvimento de 

ferramentas da Internet. Mais recentemente a Web 2.0 criou novas possibilidades, dentre as 

quais se incrementou a possibilidade de haver uma melhor colaboração entre os diversos 

                                                
16 Os sítios onde os dados são informados podem ser consultados em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-
BR/dados-abertos>. Acesso em: 11 fev 2017. 
17 Disponível somente para usuários cadastrados em: <https://diplopedia.itamaraty.gov.br/>. Acesso 
em: 11 fev 2017. 



A DIPLOMACIA DIGITAL E O SEU USO PELO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL 

12 

públicos e atores envolvidos. Como COWAN e ARNAULDT (2008) mostram, a colaboração é 

uma prática importante da diplomacia pública. 

Avaliando-se o que Brasil tem feito, percebe-se que há aplicação da diplomacia digital 

nas mídias sociais. NAKATA (2014) mostra diversos usos que o Ministério das Relações 

Exteriores tem para elas. No entanto, avalia-se que esse uso pode ser ainda mais efetivo. Um 

dos fatores observado foi a falta de diálogo e de colaboração, de modo a interagir melhor com 

os atores da diplomacia pública, como por exemplo o público externo. 

Os Estados Unidos e o Reino Unido têm valorizado o palco cibernético não só para 

a diplomacia pública, mas também para outras atividades diplomáticas. A criação de 

ferramentas como mídias sociais restritas, ou uma Diplopedia são bons exemplos da 

aplicação da Web 2.0 por corpos diplomáticos. O Ministério das Relações Exteriores também 

parece ter interesse nesse tipo de uso. Por exemplo ele aparenta ter uma Diplopedia própria 

mas, por restrição no seu acesso, a avaliação dessa plataforma não foi executada. 

Para haver um incremento no uso na diplomacia digital pelo Brasil, principalmente no 

que tange a diplomacia pública da Internet, deve levar em consideração alguns fatores como 

qual o papel que o país quer exercer, e qual imagem quer apresentar. Também se deve 

continuamente avaliar a segurança na disponibilização de serviços e dados, segundo política 

estabelecida. 

A análise dos documentos disponíveis relacionados à segurança no uso da Internet 

pelo Itamaraty e de seus recursos computacionais permite concluir que o Ministério tem certa 

maturidade nas suas políticas de segurança, e que seus planos relacionados à tecnologia da 

informação são compatíveis com a importância do órgão. Importante destacar que estes 

documentos não abordam a política da diplomacia pública pelo órgão. 

Uma auditoria que avalie se estas políticas de segurança estão sendo efetivamente 

implementadas, no entanto, é interessante, tendo em vista que informações sensíveis e 

estratégicas são normalmente tratadas pelo Itamaraty e devem ser protegidas. Pelo mesmo 

motivo, canais seguros de comunicação entre o ministério e suas unidades diplomáticas 

devem ser utilizados, bem como a conscientização da segurança deve ser disseminada entre 

os usuários (conforme descrito na POSIC/MRE e no PDTI). 
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