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Nesta publicação, você encontrará um panorama das atividades realizadas por nós, 
do Instituto Vero, em 2021. Ao longo das páginas, vamos apresentar algumas palavras 
da liderança, bem como os primeiros projetos, publicações e conteúdos do instituto. 
Esta versão da publicação foi desenvolvida para o grande público. Caso prefira ler o 

relatório em uma versão para celulares, pressione aqui.
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de conteúdo comprometidos com a proteção da demo-
cracia, a promoção do discurso online e a construção de 
soluções para o combate à desinformação. Acreditamos 
que a produção de impacto social positivo passa neces-
sariamente pela democratização do acesso à informação 
e à expressão. Por isso, nos empenhamos em traduzir 
nossa área de atuação com o objetivo de influenciar a 
cultura digital e a esfera pública conectada.

Somos pesquisadores e criadores



um convite ao leitorum convite ao leitorum convite ao leitorum convite ao leitor
Nós lançamos o Instituto Vero há pouco mais de um 
ano, com o intuito de minimizar o problema da desin-
formação e dos ataques de ódio no Brasil. Hoje, nossa 
atuação ficou bem maior. Trabalhamos diariamente 
para levar iniciativas de letramento midiático para a 
população, seja por meio de cursos gratuitos, oficinas, 
produção de vídeos, livros e guias e outros conteúdos 
para mídias sociais. Neste pouco tempo, percebemos 
também que precisaríamos de uma atuação estratégi-
ca para a garantia aos direitos humanos na Internet. 
Por isso, hoje temos uma área estruturada para conter 
abusos e contribuir para o debate político, tanto em 
nível legislativo quanto por meio de coletivos. Nos-
so trabalho está só começando e queremos fazer isso 
sempre em rede, em forma de colaboração, trazendo 
mais pessoas e mais ideias para a construção conjunta 
de uma internet mais saudável.
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NetoNeto
Felipe Felipe 
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nossa nossa equipeequipe
Nossa equipe é formada por pessoas de diferentes regiões do Brasil e do mundo, 
que agregam diariamente à missão institucional com suas perspectivas plurais.
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áreas do áreas do institutoinstituto
Nosso trabalho é organizado a partir de três áreas de atuação, com equipes próprias, mas 
com rotinas de interação contínuas. A gestão executiva do instituto gerencia de maneira 
transversal todo o trabalho realizado por essas áreas.

Produz conhecimento 
científico, investigando 
os principais desafios 

emergentes do encontro 
entre a tecnologia digital 

e a sociedade.

Articula redes para
a garantia de direitos 
humanos na internet, 

atuando no debate 
legislativo e na esfera 

pública conectada.

Produz conteúdo para 
traduzir nossas temáticas 
de trabalho e construir 
experiências atrativas 

para o público.

Ciência e Ciência e 
InovaçãoInovação
Ciência e Ciência e 
InovaçãoInovação

RelaçõesRelações
InstitucionaisInstitucionais

RelaçõesRelações
InstitucionaisInstitucionais ConteúdoConteúdoConteúdoConteúdo



mas já temos uma trajetória que nos orgulha muito. 
Neste período, desenvolvemos projetos de educação e 
conteúdo que impactaram dezenas de milhares de pessoas 
e alcançaram milhões. Amplificamos causas sociais e 
ajudamos a conter abusos. Esse trabalho é a base para 
que possamos realizar ainda mais transformação social 
positiva. Sempre a partir do encontro entre pensamento 
crítico, tradução de pautas e colaboração.

Nascemos há menos de um ano,



estamos em construçãoestamos em construçãoestamos em construçãoestamos em construção
Olhar para trás após um ano de fundação ajuda a pôr 
muito do que fizemos e queremos fazer em perspectiva. 
Quem conhece a equipe e o conselho do Instituto Vero 
sabe do potencial que esse grupo tem e do nosso desejo 
de gerar um enorme impacto para a melhoria da esfera 
pública conectada, no Brasil e no mundo. Só que esse 
potencial jamais se cristalizará sem que nos atentemos, 
primeiro, aos riscos inerentes da nossa atividade. Traba-
lhamos no terceiro setor, atuamos com pautas e histórias 
sensíveis no contexto político-social Brasil e, parte de 
nós, tem alto grau de exposição.
Nosso foco prioritário neste primeiro ano de existência 
foi garantir estruturas de governança sólidas. Uma base 
firme na qual é possível liberar, e continuar liberando, 
toda a criatividade e vontade de fazer a diferença da 
nossa equipe e parceiros.
A seguir você vai conhecer nossos principais projetos 
executados em 2021.

veroveroveroveroveroveroverovero



+50+50 +100k+100k
matérias publicadas na imprensa

acessos ao website

Cala-Boca já MorreuCala-Boca já Morreu
O projeto nasceu com o objetivo de garantir educação e proteção para que cidadãos possam se expressar com 
liberdade e responsabilidade na Internet.

O Cala-Boca Já Morreu reúne um grupo de pessoas preocupadas com o avanço do autoritarismo no Brasil, 
movidas pelo seguinte princípio: quando alguém é calado no exercício do seu legítimo direito de expressão, a 
voz da democracia se enfraquece. O projeto é realizado pelo Instituto Vero e pela Rede Liberdade.

clique para acessar

2222 460460
 pessoas apoiadas pela equipe

pedidos por apoio recebidos

#projetos#projetos#projetos#projetos#projetos#projetos

https://www.calabocajamorreu.com.br


Conectados e LigadosConectados e Ligados
Curso online gratuito sobre o mundo digital. 
Ao longo do ano de 2021, a cada 15 dias, 
um novo módulo foi lançado, tratando de 
assuntos como desinformação, economia 
digital, ciberativismo, privacidade e muito 
mais. A cada módulo, vídeos, questionários 
e e-books ajudaram alunos a desenvolverem 
uma nova percepção sobre o impacto social 
das tecnologias digitais.

Todo o conteúdo foi desenvolvido em par- 
ceria com diferentes instituições de pesquisa 
brasileiras. O projeto foi realizado pelo 
Instituto Vero e Curso Enem Gratuito. clique para acessar

173173 1414+2.000+2.000
horas de conteúdo consumido alunos impactados vídeos produzidos

#projetos#projetos#projetos#projetos#projetos#projetos

https://www.vero.org.br/curso#modulos


11k11k
leitores

Guia de PrivacidadeGuia de Privacidade
Privacidade é um direito para adolescentes. O 
uso crescente da Internet e das mídias sociais, 
junto com os avanços em técnicas de recuperação 
de dados, estão oferecendo novos desafios para 
a garantia da segurança dos nossos dados e da 
nossa privacidade.

Este guia interativo fornece informações so-
bre as várias ameaças à privacidade online e 
apresenta princípios que adolescentes podem 
tomar na Internet para se proteger. Ele é uma 
adaptação e tradução do framework Teaching 
Privacy/International Computer Science Insti-
tute, licenciado sob Creative Commons 4.0.

clique para acessar

#projetos#projetos#projetos#projetos#projetos#projetos

https://www.vero.org.br/guia/guia-de-privacidade-para-adolescentes


Confiança dos Jovens Confiança dos Jovens na Vacinana Vacina
Com o início da pandemia de covid-19, 
houve um esforço mundial para a criação 
de  vacinas eficazes contra o vírus. Hou-
ve também uma onda de desinformação 
e desconfiança, que dificultou campanhas 
de vacinação globalmente. Neste relatório, 
apresentamos uma pesquisa que objetivou 
revelar fatores e motivos que contribuíram 
para a decisão dos jovens brasileiros sobre 
se vacinarem ou não contra a COVID-19.

Esta pesquisa faz parte do “Youth Vaccine 
Confidence Project”, um esforço de pesquisa 
interdisciplinar lançado pelo Movimento 
#MoreViralthantheVirus e HILA Alliance 
(UNESCO).

clique para acessar

#2#2
#3#3

#1#1#1#1

#2#2
#3#3

30% dos jovens brasileiros consideram a transparência 
dos dados da vacina importante como fator de decisão

29,6% dos jovens brasileiros querem se vacinar para proteger os outros

OMS é a fonte de informação mais confiável entre os jovens

#pesquisas#pesquisas#pesquisas#pesquisas#pesquisas#pesquisas

https://www.vero.org.br/pesquisa/confianca-dos-jovens-na-vacina-contra-a-covid-19


#1#1

#2#2

#3#3

#1#1

#2#2

#3#3

Parlamentares de base governista buscam restringir os poderes de moderação de conteúdos sistematicamente;

Conceito de liberdade de expressão é o mais distorcido 

em defesa da desinformação;

O Marco Civil da Internet é o principal alvo dos PLs levantados.

Desinformação PrivilegiadaDesinformação Privilegiada
O uso de mídias sociais para a dissemina-
ção de desinformação tem sido amplamente 
combatido, em um esforço que envolve a so-
ciedade civil, o setor público e as plataformas. 
Como maneira de frear o avanço do comba-
te a essa prática, formou-se uma base parla-
mentar no Congresso Nacional. Este grupo, 
a partir de um esforço organizado e intenso 
de propositura de projetos de lei (PLs), tenta 
desmantelar restrições contra a dissemina-
ção de desinformação na Internet.

A pesquisa analisou os resultados políticos e 
jurídicos almejados com tais PLs, a partir de 
uma leitura sistemática dos textos.

clique para acessar

#pesquisas#pesquisas#pesquisas#pesquisas#pesquisas#pesquisas

https://www.vero.org.br/pesquisa/desinformacao-privilegiada


e amplificar causas que envolvam direitos humanos na 
internet, bem como práticas de educação midiática. A 
transformação social positiva passa pela construção de 
uma esfera pública conectada mais sensível às necessi-
dades do presente. Podcasts, newsletters, mídias sociais 
e atuação na imprensa são elementos que se articulam 
para um mesmo fim: influenciar.

Produzimos conteúdos para traduzir



Como a tecnologia funciona e nos afeta? Este 
podcast traz uma perspectiva crítica sobre 
temas relacionados a cultura digital a partir 
de grandes acontecimentos. Cada episódio 
é repleto de informações e tendências, com 
muitas referências ao universo da internet. 
Além disso, uma arte visual sempre acom-
panha os eps, levando as discussões para 
além do toca-fitas e estimulando a intera-
ção com o público nas mídias sociais.

Episódios publicados quinzenalmente, apre- 
sentados por Caio Machado e Letícia Duarte.  
Colaboração de Vitor Hirtsch e Sasha Brito. 
Duração média de 30 minutos.

Podcast Bug do MilênioPodcast Bug do Milênio
#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos

a sociedade está mudando a internet (e vice-versa)

atual, curto, explicativo e divertido

1212
episódios publicados 

na 1ª temporada

clique para acessar

https://www.vero.org.br/conteudo/podcast/bug-do-milenio
https://www.vero.org.br/conteudo/podcast/resumido


1º1º
lugar na categoria Notícias & 

Comentários da Apple Podcasts

150150
episódios já publicados

Sempre com uma visão pragmática e alerta 
sobre o impacto que a digitalização tem 
no modo como trabalhamos, estudamos e, 
principalmente, nos relacionamos. O podcast 
conecta as notícias e artigos mais relevantes 
da semana no universo da cultura digital, 
explicando como a tecnologia impacta todos 
os aspectos das nossas vidas.

Podcast semanal de 20 minutos, criado e 
apresentado por Bruno Natal, publicado toda 
quarta-feira.

Podcast ResumidoPodcast Resumido
crítica rápida e afiada sobre os principais

acontecimentos do universo digital

as melhores dicas de músicas e obras
audiovisuais para os ouvintes.

clique para acessar

#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos

https://www.vero.org.br/conteudo/podcast/resumido
https://www.vero.org.br/conteudo/podcast/resumido


650650
notícias comentadas

150150
episódios já publicados

Newsletter diária com um resumo das princi-
pais notícias sobre tecnologia do dia anterior.

Os debates que acontecem no governo afetam 
o modo como a gente usa a internet profun-
damente. Nessa newsletter, você acompanha 
as principais movimentações do setor pú-
blico que impactam a nossa vida conectada. 
Enviada de segunda à  sexta, às 7h15.

Newsletter[on]temNewsletter[on]tem

clique para acessar

100100
edições já publicadas

Notícias sobre tecnologia e direitos
digitais do Brasil e do mundo

A melhor forma de saber tudo
que você pode ter deixado passar

#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos

https://www.vero.org.br/conteudo/newsletter/ontem
https://www.vero.org.br/conteudo/podcast/resumido


100100
propostas de projetos 

de lei mapeadas

4040
edições já publicadas

Os principais acontecimentos da política e 
tecnologia, explicados semanalmente. De-
bates que acontecem no governo afetam o 
modo como a gente usa a internet profun-
damente. Nessa newsletter, o leitor acom-
panha as principais movimentações do setor 
público que impactam a nossa vida conec-
tada. Enviada toda segunda-feira, às 7h30.

Newsletter DescodificadoNewsletter Descodificado

monitoramento perfeito para analistas 
e profissionais de políticas públicas

mapeamento sólido de propostas de projetos
de lei que impactam direitos digitais

clique para acessar

#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos#conteúdos

https://www.vero.org.br/conteudo/newsletter/descodificado
https://www.vero.org.br/conteudo/podcast/resumido


+10k seguidores

+8 MI pessoas alcançadas

mídias sociaismídias sociais
Nossos canais digitais são espaços de diálogo 
com o público amplo. Produzimos conteúdos 
com rotina e sistematização. Acreditamos na 
tradução de agendas complexas, simplifican-
do-as sem que haja perda de sutilezas.

Utilizamos nossos canais digitais como espa-
ço de diálogo com um público amplo, produ-
zimos conteúdos em diversas mídias sociais 
com rotina e sistematização. Acreditamos na 
tradução de agendas complexas simplifican-
do-as sem que haja perda de sutilezas. Para 
isso buscamos diferentes formas de media-
ção didática, seja por meio de vídeos ou tex-
tos, que aproveitam as “trends” para facilitar 
a comunicação.

@veroinstituto

@veroinstituto

https://www.instagram.com/veroinstituto/
https://twitter.com/VeroInstituto


imprensaimprensa
Construímos relacionamento com a mídia especia-
lizada e grandes portais para contribuir e amplificar 
debates sobre direitos digitais e educação midiática. 
Desde a nossa fundação, contribuímos ou fomos re-
tratados pelos principais veículos brasileiros.

lista de conectados:lista de conectados:



a partir de trabalho em rede. Por isso, nos articulamos 
com diferentes institutos de pesquisa, coletivos e coalizões. 
Trabalhamos com pessoas que nos inspiram a avançar 
na agenda de proteção aos direitos humanos na internet 
diariamente. Aprendemos muito com isso.

Impacto social positivo só é possível



parceirosparceiros
Contamos com um grupo bastante diverso de organizações par-
ceiras para a construção de nossas ações. Todas ao seu modo 
buscam o mesmo objetivo: a construção de um ambiente mais 
saudável e que garanta os direitos humanos online.



apoiadoresapoiadores
Nosso trabalho só é possível graças à confiança de parceiros es-
tratégicos, que aportam recursos financeiros para a realização de 
atividades de pesquisa-ação. Nos apoiamos em uma rede de ins-
tituições parceiras, que contribuem imensamente para o nosso 
desenvolvimento institucional.

Felipe Neto



@veroinstituto @VeroInstituto

contato@institutovero.org

https://www.instagram.com/veroinstituto/
https://twitter.com/VeroInstituto
mailto:contato%40institutovero.org?subject=

