
Novos eventos e avanços fizeram com que novas dinâmi-
cas surgissem este mês. Enquanto algumas tendências 
refletem os debates e tensões que estavam em pauta há 
meses, outras áreas, antes menos visadas, receberam 
mais atenção este mês.

1. A TRANSIÇÃO DA IANA DÁ UM PASSO À FRENTE

Setembro foi a etapa final para o processo de transição da 
gestão da IANA, visto que o contrato entre o governo ame-
ricano e a ICANN expirou no final do mês.

O término desse relacionamento já estava sendo anun-
ciado há algum tempo. Um dos principais motivos foi a 
Afirmação de Compromissos de 2009 entre a ICANN e o 
Departamento do Comércio, que abriu caminho para uma 
organização mais independente. Em março de 2014, a Ad-
ministração Nacional de Telecomunicações e Informação 
(NTIA) anunciou sua intenção de fazer a transição da su-
pervisão das funções da IANA à comunidade de governan-
ça da internet (IG),  solidificando o apoio do governo ame-
ricano ao modelo multissetorial. O anúncio deu início a um 
processo complexo no qual a comunidade trabalhou duro 
para desenvolver uma proposta que fosse ao encontro do 
que o governo americano buscava. A NTIA deu seu consen-
timento em agosto.  

CÚPULA DO G20 ADOTA PLANO
Em sua reunião anual, a cúpula do G20 adotou o Plano so-
bre Crescimento Inovador, enfatizando o papel da econo-
mia digital e a nova revolução industrial. Maiores detalhes 
e atualizações no Observatório, páginas 4-5.

Na última hora, surgiu o risco de atraso para a transição, 
depois que procuradores de 4 estados da federação impe-
traram um mandado de segurança; Na audiência (30 de se-
tembro), um juiz do Texas negou a moção, abrindo caminho 
para que ocorresse a transição. 

Tecnicamente, o governo Americano poderia ter estendido 
o contrato por mais um ano. Porém, como explicado pelo 
próprio governo, protelar a transição poderia diminuir sua 
credibilidade aos olhos da comunidade de governança da 
Internet, incluindo outros governos. A transição irá acabar 
com anos de debate em relação à histórica supervisão do 
governo americano sobre as funções da IANA. Mais na pá-
gina 7 

 2. E‑COMMERCE, COMÉRCIO E INOVAÇÃO

O comércio eletrônico continuou em pauta no mês de se-
tembro, aproveitando o momento de discussões recentes, 
como o novo eTrade for All, da UNCTAD.  O foco ainda é 
relacionar o comércio eletrônico com aspectos do desen-
volvimento, auxiliando para que os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (SDGs) sejam atingidos e diminuindo o 
fosso digital dos países em desenvolvimento.

Publicado em 30 de setembro de 2016 | Além deste boletim, você pode encontrar a cobertura completa no site da GIP Digital Watch (http://
digitalwatch.giplatform.org) e participar de discussões ao vivo na última terça-feira de cada mês, on line, em centros locais ou nas instalações 
da Geneva Internet Platform | O boletim da Geneva Digital Watch publicado pela Geneva Internet Platform e DiploFoundation | Design de Viktor 
Mijatovic, do CreativeLab da Diplo | Autores desta edição: Ana Andrijevic, Stephanie Borg Psaila, Marilia Maciel, Aye Mya Nyein, Tereza Horejsova, 
Jovan Kurbalija, Virginia Paque, Roxana Radu, Barbara Rosen Jacobson, Sorina Teleanu | A versão em português-BR conta com a coordenação 
de Louise Marie Hurel e colaboração de Bruna Veríssimo, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas (CTS-FGV). O DW-BR 
encontra-se disponível em http://digitalwatch.giplatform.org/newsletter ou internet-governance.fgv.br. 
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TENDÊNCIAS NA POLÍTICA DIGITAL IPARA SETEMBRO

NESTA EDIÇÃO

Esta edição comenta as 5 maiores tendências 
para política digital em setembro, incluindo im-
postos, e-commerce e conteúdos extremos.

Debates sobre como as novas tecnologias 
transformaram o comércio e possibilitaram 
seu crescimento.

Aproximando-se do término do contrato, adep-
tos e opositores defenderam intensamente 
seus pontos de vista.

COMENTÁRIOS

FÓRUM PÚBLICO OMC

TRANSIÇÃO DA IANA

Mais na página 7

Mais nas páginas 1 e 3

Mais nas páginas 2, 6
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Você recebe centenas de fragmentos 
de informações sobre a política digital.

Nós também recebemos, decodificamos, 
contextualizamos e analisamos estes elementos.

E depois os resumimos para você.

http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/20160816marby.pdf
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=308
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A Comissão de Banda Larga para o Desenvolvimento Sustentável lançou seu relatório anual, The State of the 
Broadband  durante evento em Genebra, em 15 de setembro. O relatório apresenta os progressos que 
ocorreram ao longo das buscas pelas metas mundiais da Comissão e dá uma visão geral da situação 
atual da indústria de tecnologia para telecomunicações, informação e comunicação, no que diz respeito 
a implantação, acessibilidade e uso de banda larga. De acordo com o relatório, 53% da população mun-
dial ainda estará offline no final de 2016, sendo que China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e 
Nigéria representam 55% das pessoas desconectadas. Em relação à implantação de bandas largas, es-
tima-se que 165 países desenvolveram redes móveis de 4G e que existirão 884 milhões de assinaturas 
de banda larga fixa até o final de 2016 (aumento de 8%, comparado ao ano anterior). 

Lançamento
do The State of the 
Broadband 2016

Um briefing sobre Governança da Internet e Políticas Digitais para novos diplomatas foi organizado pela 
Geneva Internet Platform, em 20 de setembro.  The briefing provided an overview of the main Internet- 
related issues discussed in Geneva; outlined the relevant upcoming events; and introduced key resour-
ces for discussing digital policy, including the GIP Digital Watch observatory and related just-in-time re-
porting projects. A similar briefing for Geneva-based Ambassadors was held on 7 September.

Briefing da equipe 
diplomática sobre 
Governança da 
Internet e Políticas 
Digitais

A iteração 2.0 do Grupo de Trabalho em Cooperação Internacional (WGEC) da Comissão de Ciência e 
Tecnologia para o Desenvolvimento (CSDT) começou com um encontro no dia 30 de setembro para ela-
borar o calendário de atividades e próximos passos.  O WGEC trata de “enhanced cooperation”, um dos 
componentes mais ambíguos da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. Algumas pessoas – a 
maioria de países desenvolvidos – argumentam que cooperação internacional se refere principalmente 
à melhoria de entidades já existentes que lidam com políticas digitais, incluindo ONGs. Outros – sendo 
a maioria de países em desenvolvimento – relacionam cooperação internacional ao estabelecimento 
de uma nova entidade internacional para ser um local onde governos poderão tratar de assuntos re-
lacionados à internet. A iteração 2.0 do WGEC da CSTD da ONU pode acabar com essa ambiguidade no 
novo cenário de políticas digitais, formuladas com base nas novas tecnologias e políticas desenvolvidas. 
Espera-se que o grupo de trabalho encerre suas atividades em maio de 2018.

Grupo de Trabalho 
em Cooperação 
Internacional 2.0 da 
CSTD da ONU   

O Fórum Econômico Mundial organizou uma mesa redonda de alto nível com o tema Internet Para Todos, 
em Genebra, nos dias 30 e 31 de agosto.  A mesa redonda reuniu mais de 60 peritos, pessoas públicas 
e representantes de empresas para discutir como coordenar melhor as iniciativas que buscam desen-
volvimento por meio da internet. O evento resultou na organização de uma Rede para Desenvolvimento 
Digital envolvendo governos, organizações internacionais, ONGs e o setor privado. A rede irá coordenar 
projetos colaborativos nas seguintes áreas: treinamentos em habilidades digitais básicas, investimen-
tos para conectividade, enquadramento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mapea-
mento de falhas na infraestrutura digital, dados e desenvolvimento, gênero e exclusão digital, conteúdo 
em idioma local, identificação de boas práticas focadas em acessibilidade e acesso à justiça. 

Internet para todos 
em mesa redonda 
de alto nível

Uma mesa redonda sobre a criação de uma ponte para o fosso digital foi organizada, em 26 de setembro, 
pelo Graduate Institute of International and Development Studies, em parceria com a Missão do Reino Unido 
junto à ONU em Genebra e a missão permanente de Israel junto à ONU em Genebra.  Os temas abor-
dados giraram em torno do comércio digital e eletrônico e os desafios que países em desenvolvimento 
enfrentam quando o assunto é crescimento digital (como regulamentações inadequadas, falta de con-
corrência, parâmetros legislativos diferenciados em nível global, dificuldades para fazer pagamentos 
on line ou por dispositivos móveis etc.). Boas práticas já existentes e possíveis soluções para superar 
esses desafios foram ressaltadas, dando foco a: promoção do empreendedorismo, apoio à agilidade do 
comércio eletrônico nos países de baixa renda e maximização do crescimento digital em nível global.

Com o tema Comércio Inclusivo (inclusive trade), o Fórum Público da Organização Mundial do Comércio 
de 2016, o qual ocorreu entre os dias 27 e 29 de setembro,  abordou assuntos como e-commerce e o 
impacto de novas tecnologias para alcançar um comércio global mais inclusivo. ODSs, diminuição da 
exclusão digital, barreiras para o desenvolvimento e o empoderamento de mulheres também foram 
discutidos dentro do contexto do comércio inclusivo. A Geneva Internet Platform elaborou relatórios das 
sessões relacionadas a políticas digitais, veja na página específica..  Um resumo dos temas principais 
pode ser encontrado na página 7.

Como parte do Fórum Público Mundial de 2016, a Plataforma da Internet de Genebra promoveu uma 
sessão sobre Comércio Digital Inclusivo e Desenvolvimento Sustentável: Exploração de Soluções Criati-
vas e Avanços,  visando ações concretas para conquistar um comércio digital inclusivo. Fornecedores 
de oportunidades digitais, como conectividade, podem auxiliar para que os ODSs sejam atingidos. Tais 
plataformas tornam mais barato, mais rápido e mais fácil de lançar um serviço, fornecendo, assim, um 
elemento de inclusão que se encaixa nos ODSs. Entretanto, mesmo com os avanços da conectividade, os 
parâmetros legais estão atrasados. Apesar de regras para o e-commerce não serem ainda prioridade 
para alguns países, foi sugerido que haja um esforço por parte desses para que seja implementada uma 
regulamentação.

Fazendo uma 
ponte no fosso 
digital: Promo-
vendo Empre-
endedorismo 
e Superando 
Obstáculos

Fórum Público da 
OMC 2016

Comércio  
Digital Inclusivo e 
Desenvolvimento 
Sustentável: 
Exploração de 
Soluções Criativas 
e Avanços.

http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2016.pdf
http://digitalwatch.giplatform.org/events/diplomatic-staff-briefing-internet-governance-and-digital-policy
http://www.giplatform.org/resources/geneva-based-ambassadors-briefed-digital-policy
http://digitalwatch.giplatform.org/events/inclusive-digital-trade-and-sustainable-development-exploring-creative-solutions-and-ways
http://www3.weforum.org/docs/High-Level_Roundtable_on_Internet_for_All_Aug_30_31_Programme.pdf
http://graduateinstitute.ch/events;jsessionid=A4C93FE2109733B1D249A0D4A57479FF?detail=events/ctei/2016/digital-growth
http://digitalwatch.giplatform.org/events/wto-public-forum
http://digitalwatch.giplatform.org/events/wto-public-forum
http://digitalwatch.giplatform.org/events/inclusive-digital-trade-and-sustainable-development-exploring-creative-solutions-and-ways
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Discussões no Fórum Público da OMC seguiram uma linha similar. 
Diversas sessões abordaram temas como o comércio digital, regu-
lamentação e crescimento de negócios de pequeno e médio porte, 
enquanto outras sessões exploraram meios pelos quais o fosso digi-
tal pode ser estreitado, de modo a incentivar o comércio eletrônico e 
inclusivo. Vide página 7 para um resumo das discussões,  e encontre os 
relatórios no observatório GIP Digital Watch.

Outros eventos agendados para o quarto bimestre deste ano prometem 
manter o foco em temas como: comércio eletrônico e temas relaciona-
dos a economia e desenvolvimento. Consulte o calendário de eventos 
sobre políticas digitais no observatório GIP Digital Watch..

3. TRIBUTAÇÃO: ACORDOS AMIGÁVEIS E 
IMPOSTOS NÃO PAGOS

A resolução da Comissão Europeia, que definiu que a Apple deve pa-
gar €13 bilhões em impostos à Irlanda por apoios estatais ilegais,  
colocou em pauta a questão das tributações novamente. O Tesouro 
Americano já avisou a Europa que a nova resolução irá esfriar as 
relações. De alguma forma (ainda desconhecida), isso também tra-
rá efeitos negativos para novos investimentos e criação de postos de 
trabalho na Europa (nas palavras do CEO da Apple Tim Cook ).

Qual o ponto dessa discussão? Para multinacionais americanas, é uma 
questão de onde os impostos devem ser pagos. A Apple acredita que 
seus impostos devam ser pagos na Califórnia, de onde sai a maior par-
te de suas pesquisas e desenvolvimentos. Para a Comissão Europeia, 
no entanto, é mais uma questão de concorrência desleal do que a tribu-
tação de fato. `Nossas regras não fazem com que os governos parem 
de aplicar impostos mais baixos para cada uma das empresas`, disse 
a responsável pela concorrência na UE, Margrethe Vestager. ‘O que 
eles podem fazer é selecionar as empresas nas quais eles têm mais 
interesse e dar um tratamento especial, ao contrário de seus rivais.’’

O elevado valor da multa chamou mais atenção na resolução da Apple 
do que a decisão por si só; não sendo esta a primeira vez que isso 
acontece. De acordo com a encarregada Vestager (no ano passado, 
por exemplo, a Starbucks teve que pagar $35 milhões em impostos 
atrasados para a Holanda). E não são apenas os impostos; o Google, 
por exemplo, já está bem acostumado com medidas que desfavore-
cem a concorrência na UE.

E isso não se limita à Europa. O governo da Indonésia também está in-
vestigando o Google,  acusando-o de alocar uma porcentagem muito 
baixa da receita com publicidade, comparado ao que se cobra na In-
donésia, resultando em impostos não pagos da receita com publici-
dade. Novamente surgirá a discussão de onde a multinacional deve 
ser taxada, dependendo do volume de serviço e receita relacionada 
ao país em questão.

4. NEUTRALIDADE DA REDE E AS ORIENTAÇÕES 
DO ORECE

A legislação da UE em neutralidade de redes, adotada em novembro 
de 2015 (Regulamento 2015/2120), colocou regras severas que im-

põem que os ISPs tratem qualquer tráfego de forma igualitária, com 
apenas poucas exceções. As regras, no entanto, deixaram algumas 
questões em aberto, principalmente as relacionadas a forma pela 
qual essas novas regras serão implementadas.

As orientações adotadas pelo Body of European Regulators for Electro-
nic Communication (BEREC)  apretende responder a essas perguntas 
e orientar os envolvidos na estruturação da regulação. Por exemplo, 
exceções para o bloqueio ou diminuição do tráfego estão limitadas a 
apenas três situações: gestão de tráfego em resposta a uma ordem 
judicial, garantia de uma rede íntegra e segura e capaz de gerir con-
gestionamentos.

Entretanto, as orientações são apenas isso – orientações. Elas ape-
nas auxiliam a interpretar a lei. A aplicação das regras depende das 
entidades nacionais. Ainda é necessário aguardar para ver como as 
regras serão aplicadas em casos individuais, em nível nacional.

5. ATACANDO MATERIAIS EXTREMISTAS ON LINE

A necessidade de lidar com conteúdos extremistas está se tornando 
tema recorrente na política internacional. Como a grande parte dos 
conteúdos extremistas e terroristas são distribuídos online, empre-
sas de Internet também se preocupam com esse assunto. Será que 
os esforços do governo e empresas estão trazendo algum resultado?

De acordo com o Secretário de Estado do Reino Unido Amber Rudd, 
materiais extremistas são distribuídos pela Internet de maneira tão 
rápida, que o serviço de segurança do Reino Unido não é capaz de 
acompanhar.  O novo ministro acredita que empresas como Google, 
Facebook e Twitter não estão se esforçando o suficiente para acabar 
com a propaganda terrorista e solicitou uma comissão de padrões da 
indústria, que pode agir com muito mais rapidez.

Os comentários de Rudd se assemelham ao relatório da Home Af-
fairs Committee do Reino Unido (publicado no mês passado)  no 
qual não se mediram palavras: `Empresas de mídias sociais estão 
sempre falhando no combate ao uso de seus sites para a promoção 
de terrorismo e assassinatos. Mídias como o Facebook, Twitter e You-
Tube são os meios escolhidos para veicular propagandas e estão se 
tornando plataformas de recrutamento para o terrorismo... A aborda-
gem deve ser de tolerância zero, para o extremismo online…`

Tendo em vista a dificuldade para remover os conteúdos extremistas 
da Internet, o que aconteceria se uma busca online por “propaganda 
terrorista” pudesse redirecionar o usuário para conteúdos contra o 
ISIS? A incubadora tecnológica do Google, Jigsaw, já testou com víde-
os do YouTube, alterando o algoritmo do mecanismo de busca.  Por 
mais que isso não substitua a política de tolerância zero em relação 
a esses conteúdos, o Método de Redirecionamento – que irá lançar 
uma nova fase no próximo mês – vem se tornando eficaz e serve para 
encorajar a indústria a desenvolver métodos inovadores para atacar 
a divulgação de propaganda extremista.

Vide páginas 4–5 para os desenvolvimentos em políticas digitais em setembro.

COMENTÁRIOS
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Continuação da página 1

‘Nossas regras não fazem com que os 
governos parem de aplicar impostos 

mais baixos para cada uma das 
empresas. O que eles não podem 

fazer é selecionar as empresas nas 
quais eles têm mais interesse e dar 

um tratamento especial, ao contrário 
de seus rivais.’

http://digitalwatch.giplatform.org/events/wto-public-forum
http://digitalwatch.giplatform.org/events/wto-public-forum
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/30/eu-apple-ireland-tax-ruling-q-and-a
http://www.apple.com/uk/customer-letter/
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/competition-fairer-society_en
http://uk.reuters.com/article/uk-indonesia-google-idUKKCN11P0OY
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
http://digitalwatch.giplatform.org/events/webinar-net-neutrality-europe-berec-guidelines-and-beyond
https://www.rt.com/uk/358660-extremist-videos-internet-security/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/135/13509.htm#_idTextAnchor053
https://www.wired.com/2016/09/googles-clever-plan-stop-aspiring-isis-recruits/
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OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS DIGITAIS

DESENVOLVIMENTOS EM SETEMBRO

Arquitetura 
do Plano de 
Crescimento

mesma relevância

Durante a cúpula anual, os líderes do G20 adotaram o Plano sobre o Crescimento Inovador,  enfatizando 
o papel da economia digital e da nova revolução industrial. Os líderes, que se encontraram em Hangzhou, 
China, comprometeram-se com uma série de políticas e ações, incluindo a ponte sobre o fosso digital, 
alavancagem de oportunidades que surgem com novas tecnologias e melhoria de treinamentos e habili-
dades para ciências, tecnologia e inovações. Leia nossa análise.

China e Índia tornaram-se os maiores mercados de internet do mundo, de acordo com os novos dados 
país por país, divulgados pela Comissão de Banda Larga da União Europeia. O relatório The State of the 
Broadband 2016  também revela que 55% do total da população que continua offline vem de apenas 6 
nações.

Delegações de 46 países e pessoas influentes se encontraram em Nova Déli para a Conferência em 
Cibersegurança e Governança na Internet da Índia (de 28 a 30 de setembro)  para discutir a emergência 
de normas cibernéticas e o papel da Ásia no processo de governança digital.

Desenvolvimento
sustentável

mesma relevância

As metas para desenvolvimento sustentável não podem ser atingidas sem acesso universal e susten-
tável aos ICTs e conexões de banda larga, disseram os membros da Comissão de Banda Larga, durante 
o encontro anual.  A Comissão tratou de dois assuntos: como a banda larga pode ajudar a prestação 
igualitária de serviços na área de saúde e educação em todos os países e como o nível de investimentos 
necessários para possibilitar uma estrutura de banda larga globalizada, conectando a todos em todos 
os lugares, pode ser atingido.

Acredita-se que o roubo em massa de informações de contas de usuários do Yahoo! foi executado por um 
indivíduo patrocinado pelo Estado..  Mais de 500 milhões de usuários foram afetados.

A Comissão Europeia anunciou medidas para apresentar uma iniciativa com o objetivo de reduzir restri-
ções impostas por Estados membros da UE no que diz respeito a armazenamento de dados e localização.

 De acordo com o vice-presidente Andrus Ansip, a maioria dessas restrições não está relacionada à 
proteção da privacidade, e sim à fragmentação.

Privacidade e 
outros direitos 

humanos

mesma relevância

O quinto Group of Governmental Experts (GGE) sobre os Desenvolvimentos no Campo da Informação e 
Telecomunicações no Contexto da Segurança Internacional da ONU  se encontrou em Nova Iorque; o 
próximo encontro será em novembro, em Genebra.

Os EUA estão investigando se os ataques recentes de hackers no Comitê Nacional Democrático fazem 
parte de uma operação encoberta da Rússia para influenciar as próximas eleições americanas.  A can-
didata democrática à presidência, Hillary Clinton, confirma a preocupação de que a Rússia possa estar 
interferindo no processo eleitoral americano.

Às margens do encontro do G20 na China, o presidente americano demonstrou-se preocupado com a 
“corrida das armas cibernéticas” entre os países com alta capacidade cibernética, o que poderia trans-
formar o ciberespaço em um “Velho Oeste”.

Oficiais dos Estados Nórdicos e Bálticos e os EUA se encontraram para uma consultoria cibernética con-
junta  na qual concordaram que os Estados devem ser os responsáveis por promover cibersegurança e 
direitos humanos online, afirmando também que nenhum Estado deve conduzir ou apoiar a espionagem 
cibernética. Eles também endossaram os relatórios do GGE da ONU.

Associated Press, Vice Media e USA Today processaram o FBI com o intuito de descobrir como a organi-
zação teve acesso ao iPhone.  de San Bernardino. Os advogados querem que o FBI revele a identidade 
do fornecedor responsável, bem como o valor pago pelo FBI. 

Segurança

mesma relevância

A Comissão Europeia está propondo uma reformulação ambiciosa das regras de telecomunicação na UE. 
O presidente Jean-Claude Juncker anunciou o programa WiFi4EU,  Plano de Ação 5G ,  e o Código de Co-
municações Eletrônicas (que irá introduzir, entre outras coisas, novas obrigações legais para prestadores 
de serviços acima dos padrões),  durante o Estado da União de 2016.

Grandes empresas chinesas de telecomunicações estão buscando oportunidades de entrar na ASEAN 
(Associação das Nações do Sudeste Asiático), onde há pouca penetração da Internet.  Isso pode fazer 
parte da política chinesa One Belt One Road, uma iniciativa ,  ade $40 bilhões lançada em 2014 para recriar 
a lendária Rota da Seda..

Nos EUA, a AT&T revelou seus planos de distribuir Internet de alta velocidade e baixo custo por meio de 
cabos elétricos.  O projeto AirGig instalará antenas de plástico, que transmitirão sinais de dados por cabos 
de força já existentes, criando um campo eletromagnético para guiar os sinais pelos cabos.

O Departamento de Transportes americano criou uma política federal sobre veículos automatizados,,  
orientando sobre o desenvolvimento e teste de carros automáticos antes que estes sejam comercializados 
e comecem a operar em vias públicas. O Departamento da Justiça montou uma equipe para análise de 
ameaças para estudar os potenciais desafios para a segurança nacional no que diz respeito a equipamen-
tos conectados à Internet, como carros automáticos e equipamentos médicos. .

Na tentativa de educar os usuários sobre os riscos de sites não criptografados, o browser Google Chrome 
irá começar a rotular conexões HTTP como ‘não seguras’, a partir de janeiro de 2017.

Infraestrutura

maior relevância
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https://docs.google.com/document/d/14ciKZC2rIHtdKN6Di_GGAZ-tmt_SG9JJ10L3Opvd8o4/edit?ts=57cf10a0
http://www.diplomacy.edu/blog/digital-policy-issues-emphasised-g20-leaders%E2%80%99-summit
http://www.broadbandcommission.org/publications/Pages/SOB-2016.aspx
http://digitalwatch.giplatform.org/events/cyfy-india-conference-cyber-security-and-internet-governance
http://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2016-PR37.aspx
https://help.yahoo.com/kb/account/SLN27925.html
http://www.reuters.com/article/us-eu-data-idUSKCN11Z19Q
http://digitalwatch.giplatform.org/processes/ungge
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/intelligence-community-investigating-covert-russian-influence-operations-in-the-united-states/2016/09/04/aec27fa0-7156-11e6-8533-6b0b0ded0253_story.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-clinton-idUSKCN11B2CQ
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/05/barack-obama-warns-of-cold-war-style-cyber-arms-race-with-russia/
https://www.einnews.com/pr_news/345145353/europe-and-eurasia-joint-statement-on-third-annual-nordic-baltic-u-s-cyber-consultations
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2016/09/16/usa-today-lawsuit-fbi-iphone-hack-san-bernardino/90477540/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en
http://english.china.com/news/business/56/20160913/757129.html
http://nationalinterest.org/feature/chinas-huge-one-belt-one-road-initiative-sweeping-central-17150
http://about.att.com/newsroom/att_to_test_delivering_multi_gigabit_wireless_internet_speeds_using_power_lines.html
https://www.documentcloud.org/documents/3111057-Federal-Automated-Vehicles-Policy.html
http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-justice-idUSKCN11F2FP
https://security.googleblog.com/2016/09/moving-towards-more-secure-web.html
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Em dezembro de 2015 o Fórum da Governança da Internet (In-
ternet Governance Forum) não só chegou a sua décima edição, 
como teve seu mandato renovado pelos próximos dez anos. A 
revisão dos rumos do IGF tratadas no processo WSIS+10 re-
sultou em uma sinalização bastante concreta da estruturação 
de um modus operandi institucional à nível global. O documen-
to reforçou o caráter do Fórum como um espaço multissetorial 
internacional para a governança da Internet. 

Ao longo dos últimos dez anos, o IGF tornou-se um locus im-
portante para que interlocutores dos mais diversos setores 
pudessem dialogar em pé de igualdade. A centralidade do IGF 
na estruturação da governança da Internet - tanto como um 
conceito, como um campo de atuação - e o seu papel como um 
espaço para a consolidação de um modelo de governança - 
espaço de construção de significados, mais especificamente, 
o multissetorialismo - não só entra em consonância com o ca-
ráter difuso e cada vez mais global da Internet mas, por outro 
lado, levanta uma série de desafios para as âmbitos regional 
e nacional. 

Conforme apresentado em um texto anterior, precisamos es-
tar atentos às assimetrias entre esses diferentes stakeholders 
e a potencial exclusão que surge a partir do estabelecimento e 
enrijecimento de critérios para a validação de iniciativas aná-
logas ao IGF. Somam-se a essas preocupações pelo menos 
outros dois desafios - os quais procuro introduzir nesse breve 
texto - a harmonização e troca entre o internacional, regional e 
nacional e a identificação dos processos que contribuem para 
a institucionalização do multissetorialismo na região da Amé-
rica Latina e Caribe

Governança multidimensional e “idealmente” retroalimentar

De forma paralela e sobreposta, a história do IGF é cortada 
transversalmente por série de iniciativas semelhantes ao IGF 
à nível regional e nacional. Na América Latina e Caribe, con-
tamos com o LACIGF e com IGFs nacionais no Brasil, Argen-
tina, Colômbia, Equador, México, Peru, Paraguai e Uruguai. O 
alastramento e reprodução de iniciativas nacionais e regionais 
não só contribui para o estabelecimento desses espaços como 
plataformas de diálogo e inclusão de diferentes atores, mas 
enquadra tais iniciativas dentro um canal multidimensional e 
idealmente retroalimentar. Multidimensional pois, conforme 
iniciativas como essas se proliferam, torna-se mais visível a 
composição de silos de governança a nível nacional, regional e 

internacional. Retroalimentar pois, demandas, agendas, desa-
fios e desenvolvimentos nacionais podem ser compartilhados 
nos IGFs regionais e internacionalmente na reunião do IGF glo-
bal. Por fim, “idealmente” pois, para que essa harmonização 
entre os diferentes níveis ocorra, existem alguns desafios. 

Para além do gradual fortalecimento do IGF como espaço glo-
bal da governança da Internet e a concomitante proliferação 
de iniciativas similares (também denominados NRIs - National 
Regional IGFs), o processo de institucionalização do multisse-
torialismo toma diferentes formas (bem como possui trajetó-
rias diferentes) conforme focamos em cada um desses níveis. 
O LACNIC, LACIGF, e o YouthLACIGF são algumas das expres-
sões regionais. Cada uma delas é composta de formas dife-
rentes, bem como dá enfoque a determinados setores dentro 
do que podemos chamar de ecossistema da Internet. 

No que diz respeito aos recursos críticos, tanto o LACNIC (Re-
gistro de Endereçamento da Internet para a América Latina e 
Caribe) quanto o LACTLD desempenham papéis importantes 
para a governança da Internet na região da América Latina e 
do Caribe. O LACTLD foi fundado em 1998 com o objetivo de 
servir como um órgão capaz de representar e levar adiante 

A GOVERNANÇA INTERNACIONAL,  
REGIONAL E NACIONAL DA INTERNET

Louise Marie Hurel*
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os interesses da região vis à vis as disputas internacionais de 
ccTLD (ex: .br, .ar, .mex, .cr). Criado em 2002, o LACNIC é o ór-
gão encarregado da distribuição dos endereços IPs na região. 
Parte de seu objetivo é elaborar políticas e padrões para a In-
ternet e assim o busca fazer através de processos inclusivos e 
participativos regionais pautados em um modelo multisseto-
rial. A diretoria do LACNIC é composta por 7 membros eleitos 
pelos pool de mais de 4,500 associados. 

Existem também, outras iniciativas, como o LACIGF e o Youth 
LACIGF que procuram dialogar de forma mais direta com o 
Fórum global. O LACIGF, agora se aproximando de sua décima 
edição, é o principal fórum a nível regional. O fórum é orga-
nizado majoritariamente por organizações da sociedade civil 
(mais especificamente a APC) e a cada ano é sediado por um 
país da região. 

Menos de um ano após a primeira edição do programa de ca-
pacitação de jovens da região LAC para participar do IGF 2015 
(Youth@IGF) e da criação do Observatório da Juventude, foi 
organizada a primeira conferência de jovens e para jovens da 
região da América Latina e Caribe em julho de 2016, o Youth 
LACIGF. A conferência preparatória para o LACIGF buscou não 
só reunir jovens das mais diversas localidades e idades, mas 
também de criar um espaço para que elxs pudessem levantar 
os principais desafios em seus países e compartilhar de nos-
sas experiências, dúvidas e vivências. 

LACTLD… LACNOG… LACIGF… Youth LACIGF… Mas o que 
essa quantidade de LAC- representa?

Além de uma série de siglas fáceis de confundir, as iniciati-
vas brevemente mapeadas ao longo desse texto nos ajudam a 
compreender como diferentes estruturas e espaços de coor-
denação são desenvolvidos no âmbito regional. Essas iniciati-
vas surgiram em momentos diferentes, possuem estruturas, 
formas e espaços de atuação específicos, no entanto, todas vi-
sam promover diálogos que promovam e/ou contribuam para 
melhor articulação entre os stakeholders. No entanto, apesar 
de serem favoráveis ao multissetorialismo, suas formas de 
atuação nem sempre “abide by-the-IGF” (seguem o modelo do 
IGF ao pé da letra). 

Todavia, alguns desafios permanecem e devem tomar parte 
de nossa atenção. A pergunta que deve ser (re)feita a cada 
momento é: Tendo em vista que o objetivo dessas iniciativas 
é o de promover a apresentação de pautas, boas práticas e/
ou desafios dos países, estamos, de fato, construindo espaços 
(seja no internacional, como no regional e no nacional) capazes 
de promover as interlocuções entre esses diferentes níveis da 
governança da Internet? Com isso em mente, o objetivo final 
dessa breve reflexão é de nos levar a pensar sobre as comple-
xidades permeando a visualização da governança da Internet 
como um conjunto de níveis (multidimensionais e retroalimen-
tares). Ao mesmo tempo parte, mas ao mesmo tempo parte 
de um todo. 

Pensar sobre governança da Internet como uma conversa en-
tre conjuntos de níveis nos permite compreender com maior 
clareza o que está sendo desenvolvido nessas instâncias. No 
entanto, o exercício aqui é o de, para além da “compartimen-
talização”, entender que quando falamos sobre governança da 
Internet, nos referimos a processos que não só remetem a um 
fórum e/ou fóruns, mas a dinâmicas que transbordam para 
além de uma noção internacionalizada. Por último, vale des-
tacar que, apesar de retratado como um conceito que remete 
a níveis geográficos, o aspecto multidimensional retroalimen-
tar não se restringe a essas classificações, mas pode e deve 
ser encarado como uma forma de visualizarmos, também, a 
inserção de temas e atores. Tendo essa breve ressalva e os 
desenvolvimentos desse texto em mente, podemos, por con-
seguinte, mapear e entender de forma mais abrangente, a ins-
titucionalização do multissetorialismo e como, por exemplo, 
discussões regionais se refletem ou não em espaços como o 
IGF global.

* Louise Marie Hurel, é bacharel em Relações Internacionais e 
atua como pesquisadora no projeto Privacidade na Era Digital do 
Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas 
(CTS-FGV); Faz parte do Núcleo de Análise de Conjuntura do Cen-
tro de Estudos Político-Estratégicos da Escola de Guerra Naval o 
qual é pesquisadora na área de cibersegurança e governança da 
Internet. As informações e opiniões expressas nesse texto não 
representam as instituições supracitadas e o conteúdo e texto são 
de responsabilidade da autora. O artigo foi previamente divulgado 
no Observatório da Internet no Brasil. 
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Em 30 de setembro de 2016, extinguiu-se a relação contratual 
existente entre o Departamento de Comércio dos Estados Uni-
dos e a Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e 
Números (ICANN),  por meio da qual o país tinha a prerrogati-
va de supervisionar a execução das chamadas funções IANA.  
A data é um marco para a governança global da Internet, pois 
introduz uma mudança bastante significativa no ecossistema 
institucional que engloba a coordenação técnica dos elemen-
tos que garantem que a Internet funcione como uma rede úni-
ca em todo o planeta.

A Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

As funções IANA envolvem, fundamentalmente, um conjunto 
de tarefas técnicas que giram em torno da identificação dos 
dispositivos e das redes que integram a Internet, bem como 
da sistematização e organização dos parâmetros atribuídos 
aos protocolos fundamentais que a estruturam. Em linhas 
gerais, a IANA trata da raiz do sistema de nomes de domínio 
da Internet,  inclusive a tarefa de geração e atualização do 
arquivo-raiz (uma espécie de lista mestra para a localização 
de grupos de máquinas na Internet). Ela envolve, também, o 
ponto de coordenação central da sistemática empregada para 
a alocação de identificadores numéricos (os endereços IPs e 
números de sistemas autônomos) para entidades regionais 
conhecidas como Regional Internet Registries – RIRs,  que 
repassam tais endereços para os administradores de redes 
espalhadas pelo mundo. E, finalmente, a IANA assegura a 
manutenção da listagem atualizada de códigos e números de 
protocolos que definem o funcionamento da Internet.  É um 
conjunto de tarefas estritamente técnicas que é praticamente 
imperceptível para os usuários.

Historicamente, as funções IANA foram desenvolvidas pelo 
grupo de acadêmicos – capitaneados por Jonathan Postel

 – envolvidos com os projetos de pesquisa financiados, so-
bretudo, pelo Departamento de Defesa e pela Fundação Na-
cional de Pesquisa dos Estados Unidos, que culminaram com 
a Internet que hoje conhecemos. Quando, na década de 1990, 
a Internet ganhou em escala, complexidade e viés comercial, 
a responsabilidade pela garantia de correta execução das fun-
ções IANA foi repassada, durante a administração Clinton, ao 
Departamento de Comércio. Como forma de acomodar a tam-
bém a crescente complexidade decorrente para a gestão do 
sistema de coordenação dos sistemas de endereçamento da 
Internet, o Departamento de Comércio conduziu um processo 
de desenho institucional envolvendo a então pequena comu-
nidade técnica envolvida com a Internet no país e no restante 
do mundo, que culminou com a criação da ICANN  em 1998. 

Por meio de uma relação que perdurou de 2000 até os dias atu-
ais, o Departamento de Comércio manteve, para si, a prerroga-
tiva de supervisionar as atividades da ICANN na execução das 
funções IANA, com a justificativa de assegurar a observância 
estrita das orientações adotadas no âmbito chamadas “comu-
nidades operacionais”: de nomes (a própria ICANN), números 
(organização  que congrega Regional Internet Registries) e pro-
tocolos (um fórum chamado IETF ). Note-se que a ICANN, nes-
ses termos, serve tanto como fórum de definição de políticas 
para os nomes, quanto a entidade responsável por operar – em 
favor de todas – a IANA. 

A posição privilegiada dos Estados Unidos, como garantia de 
que a IANA trabalharia de acordo com as políticas desenvolvi-
das pelos diferentes fóruns especializados, sempre foi um alvo 
da contestação por parte de atores das relações internacionais,

 que se valeram, por exemplo, da Cúpula Mundial sobre a So-
ciedade da Informação (2003–2005) para pressionar pelo fim 
do unilateralismo dos Estados Unidos relativamente à raiz da 
Internet (uma questão que passou a integrar permanentemente 
a pauta mais ampla da governança da Internet). Ao longo da últi-
ma década, cresceu a complexidade do assunto, uma vez que a 
rede passou a servir como o ponto de convergência de todas as 
tecnologias digitais e transformou-se em estrutura que tende 
a permear (efetiva e potencialmente) todos os aspectos da vida 
em sociedade. E passou a ser bastante comum a confusão con-
ceitual entre a prerrogativa de ação direta dos Estados Unidos 
sobre a coordenação da raiz da Internet e a preponderância do 
país na economia política da era digital como um todo.

O processo de transição da supervisão estadunidense

Em 2014, tendo como pano de fundo a proliferação de reações 
ao caso Snowden no ano de 2013,  o governo estadunidense 
anunciou,  em março, sua intenção de repassar a tarefa de su-
pervisionar a execução das funções IANA à chamada comuni-
dade multissetorial da Internet. O anúncio foi feito pouco mais 
de um mês antes de o Brasil sediar o Encontro Multissetorial 
NETmundial,  voltado à discussão sobre o futuro da governan-
ça global da Internet em abril do mesmo ano. Para conduzir 
a transição, o Departamento de Comércio, atribuiu à ICANN a 
tarefa de coletar e compilar as propostas provenientes de cada 
uma das comunidades operacionais da IANA (IETF para pro-
tocolos; NRO  para números; e um Grupo de Trabalho Trans 
Comunitário da ICANN [CWG-Stewardship] para os nomes de 
domínio). Essa permissão veio com uma condicionante  digna 
de nota: a “transição IANA” seria inaceitável caso projetasse o 
repasse da responsabilidade detida pelo país para outro go-
verno ou para outro arranjo intergovernamental qualquer. 

Diego R. Canabarro*

O FIM DA TRANSIÇÃO IANA E O INÍCIO DE UMA NOVA 
ERA PARA A GOVERNANÇA GLOBAL DA INTERNET

https://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order
https://www.icann.org/en/system/files/files/functions-basics-07apr14-en.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/ruling-root
https://www.nro.net/about-the-nro/regional-internet-registries
https://www.iana.org/protocols
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jon_Postel
https://www.icann.org/
https://www.nro.net/
http://ietf.org/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/114399
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/140410/000991194.pdf?sequence=1
https://www.academia.edu/13717502/The_Brazilian_Reactions_to_the_Snowden_Affairs_Implications_for_the_Study_of_International_Relations_in_an_Interconnected_World
https://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
http://netmundial.br/
https://www.nro.net/
https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-transition-scoping-08apr14-en.pdf
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A IANA após transição

De 2014 a meados de 2016, criou-se um plano de transição  
em um processo que envolveu, na ICANN, centenas de pesso-
as  trabalhando voluntariamente em uma base multissetorial 
(segundo o levantamento do CIS India, um processo, na verda-
de, bastante assimétrico  em termos de participação). 

A solução institucional adotada  definiu que a execução das 
funções IANA será repassada a uma entidade subsidiária da 
própria ICANN, formal e organizacionalmente diferente da úl-
tima, dedicada exclusivamente às funções IANA (hoje denomi-
nada Public Technical Identifiers, para manter, propositalmen-
te, a sigla PTI, de Post Transition IANA). A PTI será incorporada 
também sob as leis da Califórnia, e manterá acordos contratu-
ais singulares com o IETF (no que toca os parâmetros de proto-
colo); com o conjunto dos RIRs (no que toca aos identificadores 
numéricos); e com a ICANN (no que diz respeito ao sistema 
de nomes de domínio). Essa estrutura se baseia na noção de 
“separabilidade”, segundo a qual a entidade executora da IANA 
pode ser substituída em cada uma dessas parcelas recém-ci-
tadas caso não atenda os níveis de serviços contratados.

Reformas adicionais na ICANN

Por ocupar a condição de controladora da nova entidade, a 
ICANN desenvolveu ao longo de 2015, também, um processo 
de reformas de seu próprio arcabouço institucional,  com a 
finalidade de desenvolver mecanismos de fiscalização e pres-
tação de contas das ações da própria corporação no desempe-
nho das funções IANA diante da ausência da supervisão exerci-
da pelo governo estadunidense. Esse processo foi dividido em 
duas trilhas: uma voltada ao conjunto de soluções de accou-
ntability que deveriam ser postas imediatamente em prática 
para viabilizar a transição IANA (trilha “1”); e outra que deli-
mitou aspectos ulteriores, que deverão ser enfrentadas após 
a transição se efetivar (trilha “2”): garantia de diversidade; 
accountability do staff da ICANN e das SOs e dos ACs; acesso 
à informação e transparência; compromisso com direitos hu-
manos; jurisdição; e o papel do Ombudsman). A trilha “2” segue 
em desenvolvimento  e tem previsão de finalização em 2017. 

A trilha “1” produziu um relatório adotado em março de 2016, 
que criou sete instrumentos de poder para empoderar a co-
munidade da ICANN (empresas, mais de 160 governos, enti-
dades técnicas, usuários individuais, organizações governa-
mentais e não governamentais de todos os tipos) frente ao 
corpo funcional e ao Conselho Diretor da corporação. E criou, 
adicionalmente, mecanismos de freios e contrapesos na par-
ticipação e articulação política desses diferentes constituintes 
no âmbito da organização. 

Em maio de 2016, um grupo de trabalho ad hoc formulou todas 
as emendas necessárias no estatuto da ICANN para acomodar 
a transição. Em junho passado, o Departamento de Comércio 
aprovou o plano de transição. De junho a setembro, a questão 
passou para o âmbito do Congresso do país,  ao qual o Depar-

tamento de Comércio presta contas de suas ações por força 
da Constituição do País. Apesar do esforço de alguns parla-
mentares capitaneados por Ted Cruz,  a atual legislatura não 
adotou nenhum empecilho legal ao fim do contrato, nem obri-
gou – por força de lei – sua renovação, o que efetivou o fim da 
relação histórica.

O horizonte que se abre com a transição

Ao mesmo tempo em que, entre 2014 e 2016, foram inúmeras 
as rupturas institucionais introduzidas no campo da governan-
ça da Internet (entendida por uma perspectiva estritamente 
voltada à coordenação dos sistemas de identificação na rede), 
são inúmeras as continuidades observáveis no processo. En-
tre outras coisas, a raiz da Internet não está mais sob a super-
visão direta do governo dos Estados Unidos; nem ficou a cargo 
de uma solução intergovernamental. Entretanto, a ICANN e a 
nova IANA continuam sediadas sob a jurisdição – e regidas na-
quilo que suplementa seus estatutos pela legislação – da Ca-
lifórnia. A nova IANA é uma entidade independente, mas que 
continua controlada pelos constituintes da ICANN. 

Ainda é cedo para projetar os significados que decorrerão das 
mudanças descritas acima e os desafios que pautarão a go-
vernança da Internet daqui para frente. Há muito o que acom-
panhar e estudar a respeito do futuro que foi inaugurado há 
uma semana. A despeito da pluralidade de visões e aborda-
gens possíveis a respeito,  deve-se lembrar que a Declaração 
NETmundial  provê um quadro de referência contra o qual se 
pode contrastar a realidade empírica. O evento de São Paulo 
foi um dos principais gatilhos para a transição. E fornece uma 
carta principiológica somada a um roteiro normativo que tra-
ta da coordenação dos parâmetros técnicos que estruturam 
a rede, do desenvolvimento de parâmetros técnicos e políti-
cas operacionais. Mas trata, sobretudo, da interface dessas 
questões com questões mais amplas, como direitos humanos, 
diversidade cultural e linguística, desenvolvimento socioeco-
nômico e inclusão digital, e a própria participação política na 
governança da Internet.

* Diego R. Canabarro é  Doutor em Ciência Política pela UFRGS. 
Pesquisador do GT Governança Digital do CEGOV/UFRGS. Atual-
mente, trabalha no NIC.br e integra a equipe de Assessoria do CGI.
br.  As informações e opiniões expressas no texto são de res-
ponsabilidade do autor e não representam e não se confundem 
– em nenhuma medida – com posicionamentos das instituições 
citadas. Parte delas foi divulgada em outras publicações sobre o 
assunto veiculadas em textos produzidos pelo autor para o Bole-
tim CEGOV e o Observatório da Internet no Brasil.

As opiniões expressas nesta secção são da exclusiva responsabilidade dos autores.

https://www.ianacg.org/
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=49351381
http://cis-india.org/internet-governance/blog/global-multistakeholder-community-neither-global-nor-multistakeholder
https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-transition-proposal-final.pdf
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/WS1+-+Enhancing+ICANN+Accountability
https://community.icann.org/display/WEIA/WS2+-+Enhancing+ICANN+Accountability+Home
http://observatoriodainternet.br/post/a-transicao-para-alem-da-iana
http://observatoriodainternet.br/post/desenvolvimentos-recentes-no-processo-de-transicao-iana
http://observatoriodainternet.br/post/a-transicao-para-alem-da-iana
http://netmundial.br/netmundial-multistakeholder-statement/
http://lattes.cnpq.br/4980585945314597
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Neutralidade

maior relevância

As novas orientações da UE para implantar a regra da neutralidade das redes, lançada pelo Body of 
European Regulators for Electronic Communications (BEREC),  são bem recebidas por aqueles a favor da 
neutralidade de redes. ).

EVENTOS EM OUTUBRO

Para maiores informações sobre os próximos eventos,  
visite http://dw.giplatform.org/events

A resolução da Comissão Europeia, que definiu que a Apple deve pagar até €13 bilhões em impostos à 
Irlanda por apoios estatais ilegais,  deixou o mercado tecnológico em choque, com debates ocorrendo 
ainda este mês. Tanto a Apple quanto a Irlanda devem recorrer.

Espera-se também que o governo da Indonésia inicie uma investigação sobre o Google,  aacusando-o 
de não pagar impostos sobre a receita de publicidade do Estado da Indonésia. Apenas em 2015, estima-
-se que o valor dos impostos não pagos ultrapasse $400 milhões.

Discutiu-se bem a fundo a questão do comércio eletrônico durante o Fórum Público da OMC de 2016. Mais 
sobre este assunto nas páginas 2 e  6.

E-commerce 
e economia 
da internet

maior relevância

A Electronic Frontier Foundation (EFF) argumenta que autoridades legais (law enforcement agencies - 
LEA) estão cada vez mais usando de forma errada endereços de IP como evidências eletrônicas, para a 
investigação de crimes,  e dá sugestões de como utilizar os endereços com responsabilidade.

A Comissão Europeia publicou uma série de propostas para modernizar as regras de direitos autorais.
 . As regras devem impactar na forma como serviços eletrônicos, como vídeos sob demanda e sites de 

notícias, lidam com materiais com direitos autorais.

A Corte de Justiça da União Europeia (CJEU) decidiu  que um comércio que ofereça wi-fi livre aos seus 
clientes não pode ser considerado responsável por quebra de direitos autorais por parte dos usuários, 
seguindo o conselho dado anteriormente pelo advogado-geral.  . Em caso separado, a Corte decidiu  
que operadores de sites relacionados a materiais que infrinjam qualquer direito autoral possam ser con-
siderados culpados pela infração, caso seja possível que eles saibam que o material divulgado constitua 
quebra de direitos autorais.

Jurisdição

mesma relevância

Aproximando-se do término do contrato da IANA, organizações como a Sociedade da Internet e o Comitê 
de Arquitetura de TI, bem como empresas de tecnologia como Google, Yahoo!, Amazon e Facebook pedi-
ram urgência no apoio à transição por parte do Congresso Americano. O candidato à presidência Donald 
Trump é contra a transição. 

Dois dias antes de o contrato expirar, procuradores entraram na justiça em quatro Estados Americanos 
para que a transição fosse adiada. No dia 30 de setembro, a moção foi negada por um juiz do Texas, per-
mitindo a continuidade da transição. Mais sobre este assunto na página 7 

Transição 
da IANA

maior relevância

OUTUBRO NOVEMBRO

17–18 OUT
Freedom Online 
Conference 2016 

(San José)

25 OUT – 3 NOV 
Assembleia Mundial 
de Padronização das 

Telecomunicações 2016 
(Hammamet)

 

5–6 OUT
Inclusão na internet: 

Global Connect 
Stakeholders Advancing 
Solutions (Washington)

10–14 OUT 
Encontros dos 

Grupos de Trabalho 
do Conselho ITU 

(diversos)
(Genebra)

5–8 OUT
AoIR 2016 Berlin: 

Internet Rules! 
(Berlin)

5–7 OUT
eCrime: 

Cyber-Security 
symposium
 (Bratislava)

3–4 OUT
ENOG 12 / RIPE NCC
Encontro Regional 

(Yerevan)

30 SET – 2 OUT
Cúpula IGMENA 

(Tunísia)
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http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/6160-berec-guidelines-on-the-implementation-by-national-regulators-of-european-net-neutrality-rules
http://www.diplomacy.edu/calendar/webinar-net-neutrality-europe-berec-guidelines-and-beyond
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/30/eu-apple-ireland-tax-ruling-q-and-a
http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/16/govt-turns-to-google-as-tax-collection-remains-low.html
http://uk.reuters.com/article/uk-indonesia-google-idUKKCN11P0OY
https://regmedia.co.uk/2016/09/22/09_sept_2016_ip_address_white_paper.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183363&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=816744
http://digitalwatch.giplatform.org/updates/ecj-decision-might-significantly-expand-wifi-across-europe
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=183124&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=808369
http://digitalwatch.giplatform.org/events/igmena-summit-2016
http://digitalwatch.giplatform.org/events/enog-12-ripe-ncc-regional-meeting
http://digitalwatch.giplatform.org/events/internet-inclusion-global-connect-stakeholders-advancing-solutions
http://digitalwatch.giplatform.org/events/aoir-2016-berlin-internet-rules
http://digitalwatch.giplatform.org/events/ecrime-cyber-security-symposium
http://digitalwatch.giplatform.org/actors/international-telecommunication-union
http://digitalwatch.giplatform.org/events/freedom-online-conference-2016
http://digitalwatch.giplatform.org/events/world-telecommunication-standardization-assembly-2016
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Uma chamada para a inclusão: Colocando negócios 
no mesmo patamar

nclusão no contexto do comércio digital global é um tema 
recorrente. Os comércios eletrônico e digital (utilizados de 
forma intercambiável durante o fórum) devem colocar em-
presas, empreendimentos de pequeno e médio porte e mi-
croempresas tanto de países desenvolvidos como países em 
desenvolvimento no mesmo patamar ou, pelo menos, em ní-
veis mais próximos possíveis.  Para que isso aconteça, al-
gumas barreiras devem ser superadas: os negócios devem 
ter acesso a infraestruturas, tecnologias e distribuições de 
canais; eles também precisam operar em um ambiente com 
regulamentações claras e apropriadas.

O desenvolvimento de um ambiente inclusivo foi descri-
to como essencial. Ele deve incluir estruturas regulatórias 
mais claras, mais previsíveis e, até certo ponto, mais liberais 
(em áreas como proteção do consumidor, privacidade e pro-
teção de dados, direitos intelectuais de propriedade e tribu-
tação), bem como políticas que apoiem a inclusão das SMEs 
em atividades de comércio eletrônico.

Pediu-se que os países evitassem o protecionismo  e regu-
lamentações com foco exclusivo em perspectivas nacionais, 
visto que isso pode gerar uma fragmentação da economia 
digital global.  Levantou-se a questão dos impedimentos o 
fluxo livre de dados através das fronteiras e as consequên-
cias negativas que as políticas de localização de dados po-
dem trazer para o comércio digital globa.  

Promovendo o comércio eletrônico e digital

As regulamentações internacionais precisam ser mais co-
erentes, proporcionando um ambiente mais aberto e com-
petitivo, visto que as fronteiras nacionais estão falhando na 
economia digital. A OMC poderia ter o papel de incorporar o 
comércio eletrônico e a economia digital como um todo com 
mais intensidade a sua agenda.  

Sugeriu-se  que a OMC trabalhasse em um amplo pacote de 
medidas que pudessem aumentar a competitividade e capa-
cidade para o comércio eletrônico, facilitar o comércio digital 
e aumentar a confiança entre fornecedores e consumidores.

Políticas de mercado são elementos importantes para o de-
senvolvimento do comércio digital. Elas devem atingir diver-
sos níveis, refletindo questões específicas em níveis nacionais 
e globais.  A elaboração de políticas mais eficazes irá de-
mandar evidências e informações adicionais e capacitação.

Comércio digital e desenvolvimento sustentável: 
diminuindo o espaço entre oportunidade e realidade

Muitos países em desenvolvimento deparam-se uma dicoto-
mia entre oportunidades na revolução digital e a realidade de 
inúmeros desafios e barreiras para o crescimento digital.

Os desafios incluem má infraestrutura e logística, falta de 
mecanismos de pagamento ou falta de confiança nestes, 
procedimentos alfandegários muito complexos, dificuldades 
com licenças de comércio e outros aspectos regulamentá-
rios, além da falta de habilidades digitais. 

O comércio digital está relacionado a diversas ODSs e, enquan-
to existem muitos esforços para que estas sejam atingidas, 
discutiu-se sobre a responsabilidade dos governos em suas 

implantações.  Cooperações entre acionistas e coerência 
nas políticas também foi apontada como pré-requisito para 
que as ODSs sejam atingidas. Outras sugestões para superar 
esses desafios incluem o encorajamento de parcerias públi-
co-privadas, para que estas invistam em ICTs, desenvolvendo 
a capacidade de comércio de LDCs,  e promovendo platafor-
mas acessíveis.  Neste contexto, muitos oradores aproveita-
ram para citar os esforços do  UNCTAD e a iniciativa do eTrade 
for All,  lançada em julho, a qual promete liberar o potencial 
do comércio eletrônico em países em desenvolvimento.

Algumas ODSs foram ressaltadas e detalhadas. Por exem-
plo, uma das sessões teve como tema a necessidade de dar 
mais suporte e encorajamento para a inclusão de mulheres 
em campos da ciência, inovação e tecnologia em instituições 
públicas.  A inclusão das mulheres pode ser estimulada 
criando mais proximidade, melhores práticas e trabalhando 
na ideia de sistemas de cotas.

Privacidade e informação na era do comércio digital

A relação entre comércio digital, privacidade e o fluxo livre 
de informações foram enfatizadas em muitas sessões. Uma 
forma de contribuir para uma economia digital mais inclusi-
va é garantir que indivíduos possam aproveitar totalmente 
os benefícios do fluxo livre de informações, com disposições 
apropriadas para o direito de privacidade.

O sucesso do comércio eletrônico depende muito da confian-
ça dos consumidores nas transações eletrônicas. A garantia 
de que os dados pessoais dos consumidores estão devida-
mente protegidos ao fazer uma compra online é uma peça 
chave. Entretanto, a necessidade de seguir regras legislati-
vas, que frequentemente são inconsistentes ao abordarem 
a proteção de dados, representa um desafio às empresas. 
Uma forma de lidar com isso poderia ser a adoção de uma 
estrutura global para a proteção da privacidade e dados.  

A necessidade de integrar provisões relacionadas aos direitos 
humanos em acordos de mercado também foi tema. Apesar 
de a maioria reconhecer o valor de tais provisões, enfatizou-
-se que acordos mercantis não podem atacar a questão da 
proteção dos direitos humanos, visto que estes ainda são mui-
to dependentes das políticas nacionais e regulamentações.

A Plataforma da Internet de Genebra criou relatórios das ses-
sões relacionadas a políticas digitais; visite a página.

O Fórum Público de 2016 da Organização Mundial do Comércio (OMC)  dominou as discussões deste 
mês no que diz respeito a comércio eletrônico e digital. O fórum relacionou o tema do comércio inclusi-
vo com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (SDGs), diminuição do fosso digital, superação 
de barreiras ao desenvolvimento e soluções para outras questões relacionadas ao mercado digital.

No Fórum Público da OMC deste ano, as discussões relacionaram o tema do 
comércio inclusivo com vários setores de políticas digitais. A Plataforma da 
Internet de Genebra gerou relatórios das sessões sobre políticas digitais.
Crédito: OMC/Studio Casagrande
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http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/e-commerce-tool-inclusiveness-developing-countries-dissecting-argentine-case
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/bridging-digital-divide-facilitate-inclusive-global-trade
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/connecting-world-through-digital-trade
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/inclusive-power-digital-trade-why-combatting-digital-protectionism-crucial-wto’s-mission
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/new-landscape-inclusion-digital-trade
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/e-commerce-changing-dynamics-sme-growth-and-profitability-asia
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/bridging-digital-divide-facilitate-inclusive-global-trade
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/updating-multilateral-rulebook-foster-development-digital-trade-and-beyond
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/inclusive-digital-trade-and-sustainable-development-exploring-creative-solutions-and-ways
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/implementing-sdgs-and-achieving-inclusive-trade/
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/implementing-sdgs-and-achieving-inclusive-trade
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/inclusive-digital-trade-and-sustainable-development-exploring-creative-solutions-and-ways
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/eTrade-for-All.aspx
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/building-case-sdgs-whats-women-engineers-scientists-call-act
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/enabling-human-rights-inclusiveness-through-digital-trade
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/inclusive-e-commerce-and-cyber-security-supporting-digitalization-process-french-speaking
http://digitalwatch.giplatform.org/sessions/enabling-human-rights-inclusiveness-through-digital-trade
http://digitalwatch.giplatform.org/events/wto-public-forum
http://digitalwatch.giplatform.org/events/wto-public-forum
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• 8 Set. Os presidentes dos Comitês de Comércio e Judici-
ário no Senado Americano e Câmara dos Representantes 
enviou uma carta  ao Procurador Geral Americano e ao 
Secretário do Departamento de Comércio, solicitando que 
estes reconsiderassem os planos de transição da USG em 
relação às funções da IANA, em 1º de outubro.   

• 12 Set. O Departamento de Responsabilidade do Governo 
Americano concluiu  que ‘é pouco provável que tanto o 
Sistema de Nomes de Domínio quanto o arquivo de zona 
raiz oficial […] sejam propriedades do Governo America-
no’. 

• 12–14 Set. Organizações da sociedade civil,  empresas 
de tecnologia e associações de comércio  e organizações 
da comunidade técnica  pedem pela finalização da tran-
sição da IANA. 

• 14 Set. É feita uma audiência  no congresso Americano, 
sob iniciativa do Sen. Ted Cruz, para investigar ‘os possí-
veis riscos da transição’.

• 28 Set. Os procuradores gerais do Arizona, Oklahoma, 
Texas e Nevada entram com processo  solicitando que 
o tribunal distrital federal proibisse que a USG permitisse 
que houvesse a transição da gestão da IANA.

•  30 Set. A USG entra com uma oposição  à moção de or-
dem judicial temporária. Um Amicus curiae  também foi 
iniciado por uma coligação de organizações técnicas, em-
presas privadas e organizações da sociedade civil. O juiz 
que acompanhou o caso negou a moção, permitindo que a 
transição tivesse continuidade.

•  30 Set. O contrato da IANA expira; Não há nenhuma rela-
ção contratual entre o Departamento Americano de Co-
mércio e a ICANN no que diz respeito à supervisão das 
funções da IANA. functions.

77

ANÁLISE

A TRANSIÇÃO DA GESTÃO DA IANA: PRINCIPAIS ARGUMENTOS E 
ÚLTIMOS AVANÇOS

Nas últimas semanas, surgiu o receio de que o Congresso 
Americano interrompesse a transição, ampliando a proibi-
ção atual para que a USG usasse os recursos apropriados 
para encerrar sua supervisão sobre as funções da IANA. 
Aproximando-se do final do mês, ficou claro que isso não 
ocorreria. Porém, dois dias antes do término do contrato, 
procuradores gerais do Arizona, Texas, Oklahoma e Nevada 
deram entrada em um processo solicitando que um tribunal 
federal distrital congelasse a transição.

Os requerentes solicitaram uma ordem judicial temporária 
para evitar que o contrato expirasse na data determinada, 
bem como uma liminar permanente exigindo que a USG pa-
rasse de tomar as medidas necessárias para encerrar suas 
atividades como gestora da Internet antes que houvesse de 
fato a aprovação do Congresso. Dois dos argumentos utili-
zados no processo são os próprios argumentos citados an-
teriormente pelos opositores à transição: que acabar com 
a autoridade da USG para validar mudanças à zona raiz do 
Sistema de Nomes de Domínio (DNS)  poderá representar 
riscos à liberdade de expressão online e que as funções do 
contrato da IANA envolvem propriedade da USG, as quais 
não podem ser descartadas com aprovação do Congresso. 

Em uma audiência, a qual ocorreu no exato último dia do 
contrato, 30 de setembro, um juiz do Texas negou a moção 
para a ordem judicial temporária, permitindo que a transição 
fosse continuada.

Diversos argumentos contra e a favor da transição foram co-
locados em pauta. Seguem alguns deles:

• Riscos à Liberdade na Internet. O contrato entre a ICANN e o 
governo americano (USG) foi visto por alguns como ferramen-
ta para que a USG pudesse proteger a liberdade de expres-
são na Internet. Com o encerramento do contrato, a liberdade 
na Internet correria riscos: a ICANN poderia ser tomada por 
governos autoritários, os quais poderiam usar a organização 
para expandir seu controle de conteúdo e políticas de censu-
ra a nível mundial. Críticos a esse ponto de vista ressaltaram 
que o contrato era limitado demais em escopo a ponto de se 
tornar uma ferramenta para proteger a liberdade na Internet. 
A liberdade de expressão está relacionada ao conteúdo da In-
ternet, ficando fora do escopo da missão da ICANN. 
• Maiores poderes a ‘governos estrangeiros’ dentro da 
ICANN. De certa forma, a transição diminui o poder da USG 
em relação à ICANN e aumenta o poder de ‘governos estran-
geiros’. A USG admitiu que teria os mesmos poderes que 
outros membros do governo do Comitê Consultivo Governa-
mental (GAC) , mas explicou que qualquer conselho do GAC 
que o Conselho da ICANN tivesse que dar maior atenção teria 
que ser consensual (ou seja, o USG teria que estar de acor-
do). Além disso, não existe risco algum de outros governos 
capturarem a ICANN: os governos têm a função de aconse-
lhar, não podem fazer parte do Conselho da ICANN, e com os 
novos mecanismos de responsabilidade, seus poderes são 
semelhantes ao de qualquer outro membro da ICANN. 
•Passar uma mensagem errada à comunidade global. A 
privatização das funções da IANA é um processo com o qual 
a USG se comprometeu em 1997. A proposta da transição foi 
elaborada por uma grande comunidade, com amplo apoio. 
Se o governo recuasse em seu próprio comprometimento, 
perderia sua credibilidade como apoiador do modelo multis-
setorial de governança da Internet.

• Riscos ao modelo multiparticipativo de governança da 
Internet. A gestão da USG sobre as funções da IANA tem 
sido articulada como argumento para que muitos governos 
defendessem a ideia de que a Internet fosse governada por 
uma organização intergovernamental (Nações Unidas, União 
Internacional de Telecomunicações etc.). Se a USG tivesse 
bloqueado a transição antes do término do contrato, poderia 
ter dado a esses governos mais argumentos para pressio-
nar a criação de um modelo intergovernamental de gover-
nança da Internet. 
• Riscos de fragmentação da Internet. Existe a possibilida-
de de que parte da comunidade possa direcionar-se a um 
sistema que possa competir com o atual DNS, gerido pela 
ICANN. Já existem algumas alternativas, mas não são muito 
utilizadas; isso pode mudar, caso a comunidade não esteja 
satisfeita com a forma como o modelo atual opera, principal-
mente se não houver a transição. 
• Implicações na propriedade da USG, com a transição. A 
Levantou-se a questão de se a transição resultaria na trans-
ferência de qualquer tipo de propriedade do governo Ameri-
cano sem autorização legal do Congresso, conforme previsto 
na Constituição Americana. O Departamento de responsabi-
lidade do Governo Americano  disse que ‘é pouco provável 
que tanto o Sistema de Nomes de Domínio quanto o arquivo 
de zona raiz oficial […] sejam propriedades do Governo Ame-
ricano’. No entanto, muitos viram essa opinião como vaga, 
dando-lhes mais motivos para solicitar o atraso da transição. 

Inclua nossa página do observatório GIP Digital Watch dedicada 
à transição da IANNA,  nos seus favoritos, na qual apresenta-
mos as atualizações mais recentes do processo de transição.

Desenvolvimentos de setembro:

Em setembro, as atenções da comunidade da Internet no mundo todo estavam voltadas para a tran-
sição da gestão da IANA. Na iminência do término do contrato das funções da IANA entre o governo 
Americano (USG) e a ICANN  no dia 30 de setembro, adeptos e opositores do abandono da gestão por 
parte da USG defenderam fortemente seus pontos de vista. Segue o resumo dos argumentos levan-
tados a favor da transição e últimos desenvolvimentos.
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https://www.commerce.senate.gov/public/_cache/files/9b6b37a9-e5a4-4695-931e-73d54b32f768/D453845EFDC860DCC3161346BBCA9C63.20160908-doj-lynch-doc-pritzker-joint-letter-on-iana-transition.pdf
http://www.gao.gov/assets/680/679691.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2016/05/CSstatementonIANAtransitionMay2016-1.pdf
http://www.circleid.com/pdf/IANA-Letter.pdf
http://www.internetsociety.org/america-keeps-its-promises-yestoiana
http://www.judiciary.senate.gov/meetings/protecting-internet-freedom-implications-of-ending-us-oversight-of-the-internet
http://docs.techfreedom.org/State_AG_Lawsuit_to_Stop_IANA_Transition.pdf
http://ia601506.us.archive.org/17/items/gov.uscourts.txsd.1386946/gov.uscourts.txsd.1386946.7.0.pdf
http://www.internetsociety.org/sites/default/files/iana-amicus.pdf
http://digitalwatch.giplatform.org/issues/domain-name-system-dns
http://digitalwatch.giplatform.org/actors/governmental-advisory-committee-part-icann
http://www.gao.gov/assets/680/679691.pdf
http://digitalwatch.giplatform.org/processes/iana
http://digitalwatch.giplatform.org/actors/internet-corporation-assigned-names-and-numbers
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O Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS), da Escola de Direito da FGV 

do Rio de Janeiro, convida para o evento Privacidade e segurança na 

era digital: desafios e perspectivas para a construção de uma agenda 

positiva no Brasil, na FGV.

O evento tem como objetivo apresentar os primeiros passos de uma 

agenda positiva para a privacidade no Brasil, mapeando os desafios e 

oportunidades para sua promoção. Nesse sentido, nosso evento con-

tará com a participação e colaboração de representantes dos mais 

diversos setores para levantar as principais questões sob quatro as-

pectos: proteção de dados, sigilo das comunicações, atividade de inte-

ligência e segurança nacional.

EVENTO

http://www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=2956&P_IDIOMA=0
http://direitorio.fgv.br/eventos/privacidade-e-seguranca-na-era-digital

