Edição no. 13: Julho/Agosto

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.

N E W S L E T T E R
VERSÃO BRASILEIRA

TENDÊNCIAS DA POLÍTICA DIGITAL EM JULHO E AGOSTO
O verão geralmente é um período de silêncio para a arti‑
culação de políticas. No entanto, este ano, Julho e Agosto
foram atipicamente agitados, e promoveram avanços sig‑
nificativos na política digital.

CYBER COMO O QUARTO DOMÍNIO MILITAR

No começo de julho, a OTAN declarou o ciberespaço como o
quarto domínio de operação militar, além de terra, água e
ar. A decisão da Otan foi desencadeada pelo nível crescente
de conflitos cibernéticos através das fronteiras nacionais.
Esta decisão terá inúmeros impactos não só para a OTAN,
mas também para a governança global. Ou seja, a ciber‑
segurança ganhará mais proeminência nas agendas diplo‑
máticas globais. Participações no estilo em que a Internet
é gerenciada também serão maiores.
A pergunta “o que é o ciberespaço ‘irá manter muitos diri‑
gentes políticos e acadêmicos ocupados no próximo perío‑
do. Por um lado, o ciberespaço não é novidade. Hardware e
servidores estão em terra; cabos submarinos carregam a
maior parte do tráfego global da Internet; wi‑fi nos conecta
à Internet através via “aérea”. De acordo com relatório re‑

cente do UNIDIR, o “ciberespaço está sendo” normalizado”
e não é mais visto como um espaço único onde as regras
existentes não se aplicam.’
Por outro lado, a visão sobre a singularidade do ciberespa‑
ço está enraizada nas profundas mudanças que a Internet
gerou para as realidades social, econômica e de segurança
das sociedades modernas.
Esta dicotomia diplomática entre o real e o ciberespaço
é muito vívida em Pokémon Go. Milhões de jogadores de
Pokémon percorrem o mundo ‘real’ de parques e ruas, na
busca de criaturas virtuais. Mais informações sobre Pokémon Go e a pesquisa de políticas territorial e virtual são encontradas na página 8.

RESPONSABILIDADE DO ESTADO NO
CIBERESPAÇO

De 28 de agosto a 2 de setembro, algumas respostas para
os novos desafios no ciberespaço serão discutidas pelo
quinto Grupo de Peritos Governamentais das Nações Uni‑
das sobre os desenvolvimentos no domínio da informação
e telecomunicações no contexto de Segurança Internacio‑
nal (UN GGE), que se reunirá em Nova York.
Continua na página 3

POLÍTICA DIGITAL MÍDIA ONLINE

NESTA EDIÇÃO
COMENTÁRIO

O mundo da Internet das Coisas (IoT) evoca sentimen‑
tos de otimismo e expectativa positiva que transpare‑
cem em debates sobre políticas digitais. O Barômetro
IG de mídia online revela que, juntamente com outras
questões, a Internet das coisas é um dos temas mais
debatidos neste verão.

Esta edição analisa as tendências em julho e agosto
sobre o que foi um momento atipicamente agitado
para a política digital.
Mais nas páginas 1e 3

Mais informações na página 6

OBSERVATÓRIO
Avanços adicionais ocorreram durante os meses de
verão, desde privacidade e segurança, até comércio
eletrônico e desenvolvimento.
Mais informações nas páginas 4–5

PRIVACY SHIELD
A Comissão Europeia confirmou a adequação da
“Privacy Shield” UE‑EUA. Vamos dar uma olhada nos
sete princípios da privacidade.
Mais informações na página 7
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A privacidade do WhatsApp e VII Seminário sobre
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais são abor‑
dadas na seção Regional.
Mais informações no inserto

Publicado em 23 de Agosto de 2016. Além deste boletim de notícias, você pode encontrar a
cobertura total sobre o observatório do GIP Digital Watch (http://digitalwatch.giplatform.org)
e participar de discussões ao vivo online na última terça‑feira de cada mês, em hubs locais,
ou nas instalações de Genebra na Plataforma da Internet | A Newsletter do Digital Watch
de Genebra é publicada pela Plataforma Internet de Genebra e DiploFoundation | Projeto de
Viktor Mijatovic, CreativeLab de Diplo | Contribuíram para esta edição: Stephanie Borg Psaila,
Marilia Maciel, Aida Mahmutovic, Aye Mya Nyein, Tereza Horejsova, Jovan Kurbalija, Virginia
Paque, Roxana Radu, Barbara Rosen Jacobson, Sorina Teleanu | Envie seus comentários
para digitalwatch@diplomacy.edu. A Digital Watch Newsletter Brasil está disponível no
internet-governance.fgv.br e conta com a contribuição: Louise Marie Hurel, Bruna Santos,
Renato Leite
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Conselho de
Direitos Humanos –
32ª Sessão

Em 1º de julho, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou por consenso a resolução
sobre a promoção, proteção e gozo dos direitos humanos na Internet durante a sua 32ª sessão. A
resolução baseia‑se em uma iniciativa conjunta 2012 por Brasil, Suécia, Nigéria, Tunísia, Turquia, e os
EUA, reafirmando que “os mesmos direitos que as pessoas têm off‑line também devem ser protegidos
on line”, o qual foi posteriormente atualizada em 2014. a resolução 2016 condena inequivocamente «me‑
didas destinadas a interromper o acesso ou a disseminação intencional de informações on‑line em vio‑
lação da lei e insta todos os Estados internacional de direitos humanos que se abstenha de e cessar tais
medidas ». Da mesma forma, solicita um relatório do Alto Comissariado sobre as formas de colmatar a
separação digital entre os gêneros a partir de uma perspectiva de direitos humanos.

UNICRI
Workshop sobre
Uso de Big Data
para Reforçar
Segurança

O workshop sobre o uso da Análise de Big Data para Reforçar a Segurança, organizado pelo Instituto
das Nações Unidas de Pesquisa da Criminalidade Inter‑regional e Justiça (UNICRI) entre os dias 4 e 5
de julho, enfatizou como a análise de dados de grande porte pode reforçar a cibersegurança, a bio‑
tecnologia, o tráfico e a segurança das cadeias de abastecimento. Os riscos do uso de dados de grande
porte, tais como o uso indevido e vazamento de dados e desafios legais em matéria de proteção de dados
também foram destacados. Recomendações sobre a criação de produtos inovadores (segurança e a
privacidade são projetadas) e fornecer treinamento e cooperação na análise de dados de grande porte
para garantir a segurança dos seres humanos, foram mencionadas durante o workshop.

Workshop MIKTA
em Comércio Ele‑
trônico

O workshop de um dia organizado pelo México, Indonésia, República da Coreia, Turquia e Austrália (MI‑
KTA) em 5 de julho focou no comércio digital e suas implicações para os países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Comércio eletrônico foi discutido no contexto da agenda da Organização Mundial do
Comércio, bem como para serviços de apoio essencial tais com transportes, logística, serviços de entre‑
ga e serviços financeiros. As discussões também giraram em torno de fluxos de dados, datalocalization,
defesa do consumidor e privacidade, e preparou o terreno para uma análise mais aprofundada e a iden‑
tificação do potencial para cooperação sobre estes temas.

CONSULTAS ABERTAS, REUNIÃO MAG DISCUTE IGF 2016
A segunda reunião de Consultas Abertas e do Grupo Consultivo Mul‑
tissetorial (MAG), realizada em 12–14 de julho em Nova York, como
preparação para o Fórum de Governança da Internet (IGF 2016), foi
organizado pela Secretaria IGF e pelo Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas.

durante as consultas abertas. Ambos os processos são parte de um
empenho para estender o impacto da IGF e implementar as reco‑
mendações da Comissão da ONU de 2012 sobre Ciência, Tecnologia
e Desenvolvimento do Grupo de Trabalho sobre Melhorias para IGF.
O encontro MAG foi dedicado à preparação do próximo IGF, especial‑
mente o programa do fórum. Este ano, 274 propostas de workshop
foram recebidas, classificadas e avaliadas por membros do MAG, e
aproximadamente 100 foram incluídas na programação final (confi‑
ra a programação: http://www.intgovforum.org/cms/home-36966).

Abrindo as consultas, o Sub‑Secretário Geral Hongbo Wu destacou
que a prioridade para a governança da Internet (IG) deve estar liga‑
da à implementação das Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). O compromisso da ONU para reforçar o envolvimento mul‑
tissetorial na IG foi reafirmado, inclusive por meio de participação
remota. Wu destacou que, como o IGF começa um novo ciclo de seu
mandato, é importante reforçar as seus resultados e conclusões, e
produzir recomendações de políticas, especialmente em questões
em que há menos divergência entre as partes interessadas.

O MAG também discutiu os temas propostos para as principais ses‑
sões do IGF, que variavam em uma ampla gama de questões, tais
como o desenvolvimento sustentável e crescimento; acordos co‑
merciais; governança da Internet e ODS; IGFs nacionais e regionais;
direitos econômicos, sociais e culturais; e questões jurisdicionais.

Uma parte considerável das consultas foi dedicada à discussão do
Retreat on Advancing sobre o mandato de 10 anos da IGF, que
ocorreu em 14–16 de Julho, em Nova Iorque. O retrocesso foi parte
de um processo contínuo mais amplo que visa melhorar a IGF.

Uma terceira reunião preparatória de IGF provavelmente será rea‑
lizada mais próximo do IGF.

Os participantes das consultas abertas realizaram sugestões adi‑
cionais para a ordem do dia do retrocesso, tais como analisar a pos‑
sibilidade de criação de um programa de orientação, desenvolvi‑
mento de uma estratégia para melhorar o envolvimento dos jovens
e melhorar a participação remota. Os participantes também pedi‑
ram maior clareza sobre os resultados do Retreat, especialmente
em termos de quem vai realizar as saídas, e quem será responsável
pela sua implementação.
Relatórios do trabalho realizado pelos cinco Fóruns de Melhores
Práticas IGF 2016 (Best Practice Forums – BPF), bem como as atu‑
alizações da segunda fase de iniciativa sobre as opções estratégicas
para conectar e viabilizar o próximo bilhão, foram compartilhados
Este ícone indica que há mais material de apoio na versão digital. Como alternativa, visite http://digitalwatch.giplatform.org para obter mais informações.
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INTERNET NO CENTRO DAS AMEAÇAS
TERRORISTAS E À SEGURANÇA

Após a confirmação de que o direito internacional se aplica ao espa‑
ço digital, a próxima pergunta do GGE da ONU irá abordar como ele
se aplica. Em particular, o quinto GGE da ONU abordará a responsa‑
bilidade do Estado no ciberespaço.

As investigações iniciais após os ataques de Nice e Munique aponta‑
ram para as diferentes maneiras em que a Internet foi utilizada por
terroristas para a organização de seus ataques. Um agressor de
Munique fomentou suas intenções através da Internet e comprou a
arma da DarkWeb. Na Turquia, no auge da recente tentativa de golpe
de Estado, o presidente Erdogan se comunicou com o mundo exte‑
rior através de uma mensagem de vídeo. Na sequência, autoridades
turcas limitaram o acesso à Internet e mídias sociais, e baniram o
WikiLeaks após a liberação de uma série de e‑mails sobre funcio‑
nários turcos.

Os governos podem ou deveriam poder ser responsabilizados por
ciberataques desencadeados por indivíduos e empresas sob a sua
jurisdição? Eles tem meios para garantir que o “seu” ciberespaço
seja usado corretamente? Como é que a supervisão do governo do
ciberespaço afeta o carácter aberto e participativo da Internet?
Estas e outras questões serão abordadas pelo Group of Governmental
Experts (GGE) da ONU e outros órgãos políticos em todo o mundo no próximo período. Visite o observatório do GIP Digital Watch para obter mais
informações sobre GGE da ONU e leia uma análise abrangente do Dr.
Jovan kurbalija sobre a responsabilidade do Estado no espaço digital.

POLÍTICA DE DIGITAL E AGENDA DE
DESENVOLVIMENTO

No início deste ano, o relatório do Banco Mundial indicou que a dis‑
ponibilidade da Internet por si só não é suficiente para recolher os
dividendos, especialmente nos países em desenvolvimento. Os es‑
forços devem ser complementados pelos chamados complementos
analógicos que incluem boa regulação e habilidades.

PRIVACY SHIELD: A ESTRADA DE DADOS DO
ATLÂNTICO

Diplomatas europeus e norte‑americanos concluíram a estrutura
do Privacy Shield EU‑EUA que facilitará o fluxo de dados entre
dois regimes diferentes de proteção de privacidade. A nova Privacy
Shield é resposta à invalidação do acordo Safe Harbour pelo Tribu‑
nal de Justiça da União Europeia. O tribunal decidiu que o Safe Har‑
bour não protegia devidamente a privacidade dos cidadãos da UE
cujos dados foram hospedados no ambiente flexível de proteção à
privacidade nos EUA. Mais informações na página 7.

Em Julho, o Fórum de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desen‑
volvimento Sustentável considerou o progresso um ano depois,
Enquanto a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e De‑
senvolvimento (UNCTAD) lançou a nova Iniciativa eTrade para To‑
dos (eTrade for All initiative) em Nairobi, destinado a fomentar o
comércio eletrônico em países em desenvolvimento. Há muitas es‑
peranças de que ‘e‑’ possa ser um importante mecanismo de cres‑
cimento, e isto é mostrado pelos bons exemplos do Quênia, Gana e
países do Sudeste Asiático, entre outros países.

Fluxos de dados transatlânticos e os regulamentos relevantes per‑
manecerão no topo das agendas políticas, uma vez que o fluxo de
dados pelo Oceano Atlântico é vital para a indústria global de Inter‑
net. Como indicado no mapa, o Atlântico é a rodovia mais movimen‑
tada no espaço digital global.

COMÉRCIO ELETRÔNICO GANHA IMPULSO

O relatório do Banco Mundial preparou o terreno para inúmeras ati‑
vidades ligando comércio eletrônico, comércio e desenvolvimento.
Este foi seguido por outros relatórios – incluindo o relatório da ITU,
TIC Facts & Figures 2016, e Índice de Inovação Global da WIPO – e
uma série de eventos de comércio eletrônico, incluindo aqueles or‑
ganizados pela Organização Mundial de Comércio e UNCTAD.

JURISDIÇÃO E ACESSO AOS DADOS

Em uma decisão histórica, um tribunal recursal dos EUA decidiu
que as autoridades não podem usar um mandado de busca para
forçar a Microsoft a entregar dados de usuários armazenados em
outra jurisdição. O caso dizia respeito aos dados de um criminoso
suspeito em uma investigação de drogas cujos e‑mails foram ar‑
mazenados em um servidor Microsoft na Irlanda. O julgamento, que
revogou uma decisão anterior, terá consequências de longo alcan‑
ce no modo como os EUA e outros países podem acessar dados de
relevância e interesse para eles, que são armazenados em outras
jurisdições.

A iniciativa do eTrade para Todos da UNCTAD, a colaboração da OMC
com os jogadores do Vale do Silício a ligação do comércio eletrônico
com o desenvolvimento, e outras tendências vão definir o cenário
para atividades ainda mais concretas. O GIP acolherá uma sessão
sobre ODS e e‑comércio durante a realização do Fórum da OMC.
Acesse as páginas 4–5 para a evolução de políticas mais digitais em
Julho e Agosto.

TRÁFEGO DIGITAL GLOBAL

O fluxo de dados entre o Oceano Atlântico é vital para a indústria global da Internet
Crédito: www.telegeography.com
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AVANÇOS JULHO E AGOSTO

Arquitetura
Global IG

A segunda reunião de Consultas Abertas e MAG discutiu os preparativos para o IGF 2016, o trabalho
dos cinco Fóruns de Melhores Práticas IGF 2016 (Best Practice Forum – BPF) e atualizações a partir
da segunda fase da iniciativa sobre as opções estratégicas para conectar e viabilizar o próximo bilhão.
O IGF Retreat, que seguiu a reunião do MAG, olhou maneiras de melhorar o processo de preparação em
geral e as atividades intersecionais, e de atrair diferentes stakeholders, financiar discussões e delinear os
resultados do IGF.
A UE pretende tornar o acesso à Internet de banda larga uma garantia legal sob as alterações propostas
para as regras para serviços universais. A proposta prevê governos nacionais que pagam para acesso
de banda larga.

a mesma relevância

Sustainable
development

O Índice de Inovação Global (Global Innovation Index) da OMPI (WIPO) exige mecanismos de governança
mais inclusivos para ajudar a melhorar a inovação global. Embora existam muitas estruturas no âmbito
da UIT, a OMPI, ISO, etc, são necessários mecanismos complementares para melhorar a ciência interna‑
cional e cooperação da P & D.
O Fórum de Alto Nível Político das Nações Unidas (HLPF) sobre Desenvolvimento Sustentável se reuniu
pela primeira vez desde a adoção da Agenda 2030 em 2015. O Relatório Global de Desenvolvimento Sustentável da ONU que avaliou o progresso até agora, confirmou que a tecnologia é essencial para atingir
os ODSs e para minimizar os negócios entre os objetivos; ao mesmo tempo, novos desafios foram conti‑
nuamente inseridos.
UNCTAD lançou uma nova iniciativa, eTrade para Todos, que visa ampliar o comércio eletrônico nos paí‑
ses em desenvolvimento, e facilitar o progresso em direção ao ODS.

increasing relevance

O relatório da ITU, TIC Facts & Figures 2016, mostra que a exclusão digital ainda é uma realidade. Uma
estimativa de 3,9 bilhões de pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento, permanecem sem co‑
nexão com a Internet. Índice de Conectividade Móvel da GSMA, que mede o desempenho de 134 países
para permitir a adoção da Internet móvel, também explora maneiras pelas quais o telefone móvel pode
ajudar a atingir os objetivos.
Na Cúpula de Varsóvia, a OTAN reconheceu o ciberespaço como seu quarto domínio operacional, além de
ar, terra e mar. Anteriormente, a OTAN aprovou o Compromisso de Defesa Cibernética, no qual planeja
‘fortalecer e reforçar as defesas cibernéticas de redes e infraestruturas nacionais, como uma questão de
prioridade“.

Segurança

incrementar a relevância

O Parlamento Europeu adotou a diretiva de Rede e Segurança da Informação (NIS), que exige que os
Estados estabeleçam Equipes de Resposta de Incidente de Segurança Computacional (CSIRT) e designam
autoridades nacionais competentes para NIS. Ele também cria um grupo de cooperação cruzada da EU
para a cooperação estratégica, e uma rede CSIRT para a cooperação operacional.
Bitfinex, uma das trocas de criptomoeda mais populares, foi hackeado em uma das maiores falhas de
segurança. Quase 120.000 bitcoin no valor de cerca de US $ 78 milhões foram roubados. Os clientes vão
perder mais de 36% dos ativos, mas serão compensados pelas perdas.
Quando se trata de terrorismo, um relatório revela uma ampla gama de ferramentas online utilizadas
pelos terroristas, incluindo VPNs e serviços de mensagens criptografadas. A decisão do tribunal dos
EUA no entanto, rejeitou a alegação de que o Twitter poderia ser considerado legalmente responsável por
fornecer “apoio material” para os terroristas.

Privacidade e
direitos
humanos

a mesma relevância

A Comissão Europeia aprovou a nova estrutura da Privacy Shield UE‑EUA,
dados dos cidadãos da UE para os EUA. Mais informações na página 7.

que irá regular o fluxo de

No rescaldo da tentativa de golpe na Turquia, os cidadãos continuaram a enfrentar o acesso interrompido à
Internet. Em particular, a Turquia bloqueou o acesso ao site do WikiLeaks após o vazamento de milhares
de e‑mails do partido no poder.
No Brasil, um tribunal ordenou o congelamento dos fundos do Facebook em uma disputa sobre os dados
criptografados que fazem parte de uma investigação criminal. Um juiz também bloqueou WhatsApp por
várias horas até que a empresa revelou mensagens criptografadas pertencentes a uma investigação cri‑
minal.
Um relatório da Anistia Internacional revelou que ativistas bielorrussos, que estão sujeitos a uma ampla
vigilância do governo, dependem de criptografia como uma “última linha de defesa”.

Infraestrutura

Planos estão em andamento para implantar 5.000 km de cabos de fibra óptica em cinco países da
África Ocidental (Benin, Togo, Níger, Burkina Faso e Costa do Marfim), enquanto um consórcio no
Qatar lançou a construção da Ásia‑África‑Europa – 1 cabo de km (AAE‑1) 25.000 que ligará os três
continentes. Outros cabos na região também estão em obras.
Na Holanda, uma rede nacional LoRa foi lançada para aplicativos de Internet de Coisas.
entrou em ação o ano passado em Roterdã e Haia.

incrementar a relevância

A rede

Jogadores chave na indústria de telecomunicações Europeia apresentaram um Manifesto 5G para
a Comissão Europeia. O manifesto compromete‑se a lançar rápida rede móvel 5G em todos os
estados membros da UE em 2020, e será utilizado pela Comissão no seu desenvolvimento do Plano
de Ação 5G (5G Action Plan).
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A NOVA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
DO WHATSAPP: QUESTÕES A SEREM
DEBATIDAS SOBRE CONSENTIMENTO
NA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Bruno Ricardo Bioni, Universidade de São Paulo*
Recentemente, eu recebi uma inusitada “corrente”.
Desta vez a mensagem de envio em massa não visava a minha evangelização sobre algum tipo de
ensinamento bíblico, nem muito menos me rogava
uma praga se eu a não retransmitisse para um determinado número de pessoas.
A mensagem tinha um outro tipo de doutrinação:
a proteção dos meus dados pessoais. Ela me alertava como exercer algum tipo de controle sobre as
minhas informações, em razão da nova política de
privacidade do WhatsApp:

que seus consumidores deveriam aceitá-los ou
parar de usar o aplicativo (seta vermelha).
Nesse primeiro contato, em nenhum momento o
usuário foi avisado de que seus dados pessoais seriam trocados com as outras empresas do grupo
econômico do Facebook (a “família” de empresas
do Facebook ). Somente se ele não aceitasse de
pronto os novos termos de uso, clicando no link
‘’ler mais sobre as atualizações dos termos de
uso’’ (seta verde), então lhe era revelada a opção
em barrar o compartilhamento “para melhorar

“Galera, a última atualização do Whats veio
com uma ‘parada’ de compartilhamento
automático com o Facebook. Agora eles
compartilham seus dados, sabendo com
quem você conversa, com que frequência e
podem utilizar essas info inclusive para fins
comerciais. Sugiro todos vocês retirarem
essa opção. Basta ir em configurações =>
conta => demarcar a opção de compartilhar
dados. Vai logo, você só tem 30 dias para
fazer isso!”
Essa pró-atividade por parte dos próprios usuários coloca em dúvida se eles consentiram genuinamente para o compartilhamento dos seus
dados pessoais. Ou, ao menos, se a maneira pela
qual eles foram instados a fazê-lo foi eficiente.
O aplicativo de mensagem optou por uma simples
indicação de que estava atualizando os seus termos de uso, o que foi seguido de um alerta de
Edição no. 13: Julho/Agosto
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suas experiências com anúncios e produtos do
Facebook’’.
Ao menos três questões sobre consentimento
na proteção dos dados pessoais emergem desse
caso, as quais coincidem com os adjetivos a ele
atribuídos pelo Marco Civil da Internet (artigo 7º,
inciso IX da Lei nº 12.965/2014):
Consentimento informado e expresso

termos do uso. Por fim, a opção do compartilhamento já vem pré-marcada, sendo discutível se há
uma ação afirmativa do titular dos dados em compartilhá-los.
E se, ao invés de realçar a perda da utilização do
serviço, tivesse sido focalizada a opção de não
compartilhamento dos dados de imediato? Ou seja,
se a primeira mensagem alertasse prontamente
para o benefício em continuar utilizando o aplicativo, sem que fosse necessário aderir ao compartilhamento dos dados. E, por fim, se houvesse uma
caixa de diálogo desmarcada que instasse os
usuários a assinalá-la para autorizarem pró-ativamente tal prática?
De que forma tais dinâmicas diferentes limitam
ou, pelo contrário, expandem a capacidade cognitiva dos usuários sobre o fluxo das suas informações pessoais? E, em última análise, qual é o seu
impacto para fins de qualificação do consentimento como sendo informado e expresso?

A maneira como se deu o encadeamento das informações é questionável. Ele pode não ter comunicado de forma eficaz os usuários da plataforma a
respeito da opção deles exercerem algum tipo de
controle quanto ao compartilhamento dos seus
dados.
Veja-se que, de saída, transmite-se uma mensagem de conotação negativa: a perda do serviço,
caso o usuário não aceite prontamente a nova
política de privacidade. Tal ênfase tende a exercer
certo tipo de pressão sobre os usuários da plataforma, já que eles se vêm acuados com a possibilidade de serem dela excluídos. Isso acaba por desestimulá-los a saber mais sobre os novos termos
de uso e, em última análise, tomar conhecimento
da opção de barrar o compartilhamento dos seus
dados.
Outro fator importante é que a informação sobre
o compartilhamento não é revelada instantaneamente. É necessário que o usuário clique em ‘’ler
mais sobre as atualizações dos termos de uso’’
para ‘’desenterrá-la’’. O faseamento secundário
desta informação traz pouca transparência sobre
o que está realmente em jogo com a alteração dos

Vale lembrar que não é de hoje que a economia
comportamental já nos alerta sobre tais idiossincrasias traiçoeiras : a relação cruzada acima
levantada entre a perda imediata de um serviço e
o ganho mediato em manter o controle dos dados
pessoais. Ou seja, como a racionalização de um
processo de tomada de decisão (consentimento)
sobre os dados pessoais pode ser perturbado e,
até mesmo, manipulado.
Consentimento livre
Uma questão mais simples, mas não menos importante é fato do usuário não ter tido a escolha de
barrar por completo o compartilhamento dos seus
dados. O chamado opt-out só vale para fins de publicidade comportamental. A ‘’família de empresas
Facebook’’ reservou-se o direito processar os ‘’dados para outros propósitos, tais como aprimorar
a infraestrutura e sistemas de entrega, entender
como nossos serviços e os serviços deles são utilizados, aprimorar sistemas de segurança, o combate ao spam, abusos e atividades de violação’’.
Isso não coloca em xeque a voluntariedade do
aceite dos novos termos uso , vulnerando adjetivação do consentimento como sendo livre?
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Possível Encaminhamento das questões em
aberto
Não foi em vão que o Marco Civil da Internet/MCI
exigiu o consentimento expresso, livre e informado
do titular dos dados para o seu compartilhamento
com terceiros. Essa extensa adjetivação tem como
objetivo promover práticas no mercado que empoderem os cidadãos com um melhor controle
sobre seus dados. E, em última análise, para que
haja transparência quanto a utilização das suas
informações pessoais, o que está alinhado com
a política nacional para as relações de consumo
desenhada pelo Código de Defesa do Consumidor/
CDC (artigo 4º, caput).
Como MCI e CDC dialogam entre si. Essa complementariedade pode ser uma maneira de jogar luz
sobre as provocações desse pequeno ensaio. A in-

vestigação proposta tem como objetivo combater a
mistificação e, em certa medida, a manipulação do
poder de autodeterminação do cidadão-consumidor sobre seus dados. Caso contrário eles serão
serão cada vez mais dependentes de “correntes”
que os evangelizem e roguem praga a esse respeito.
* Bruno Ricardo Bioni, Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi study visitor do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do Conselho
da Europa (2015) e pesquisador visitante no Centro de
Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa (20142015). Atualmente é pesquisador do Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação/GPoPAI
da Universidade de São Paulo (Projeto Privacidade e
Vigilância no Brasil) e advogado do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br/NIC.br.

VII SEMINÁRIO SOBRE PRIVACIDADE E
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Renato Leite Monteiro, Universidade Presbiteriana Mackenzie*
Pelo sétimo ano seguido, o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) realizou o Seminário sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.
Evento que contava apenas com algumas pessoas em suas primeiras edições, rapidamente teve
o número limite de inscrições atingido neste ano,
claramente demonstrando como temas ligados à
privacidade e proteção de dados pessoais agora
ocupam lugar central nos palcos nacionais e internacionais.
A edição deste ano abordou temas que vão desde
a responsabilidade por decisões automatizadas
oriundas de algoritmos; big data e seu impacto na
privacidade; economia de compartilhamento; mercado de crédito e data mining; e, como não poderia
deixar de ser, os projetos de leis gerais de proteção
de dados pessoais.

O primeiro painel focou na questão do uso de
algoritmos no tratamento de dados pessoais e
como estes, através de decisões automatizadas,
podem ensejar eventuais práticas discriminatórios ou que atentem contra direitos fundamentais. Áreas como concessão de crédito, ofertas
de emprego, investigações criminais e seguros
de saúde estariam entre as mais suscetíveis a
tais análises duvidosas. Para tanto, argumentou-se no sentido que seria necessária uma maior
transparência na lógica por trás dos tratamentos
de dados pessoais, principalmente numa época
de coleta e uso massivo de dados através de métodos que reunidos ficaram conhecidos por Big
Data. Todavia, o embate entre o nível de transparência e os limites do direito à propriedade
intelectual ainda é um grande obstáculo a ser
vencido.
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Outro painel analisou o Decreto Regulamentador
do Marco Civil da Internet e o seu impacto regulatório para a proteção dos dados pessoais. Os pesquisadores que compuseram o debate abordaram
algumas das temáticas centrais do decreto relativas ao uso e tratamento de dados, dentre elas:
criptografia; conceito de dados pessoais; registros
eletrônicos; requisitos e padrões de segurança da
informação; e competência para supervisionar tais
práticas. Uma das conclusões do painel foi que o
decreto recomenda que provedores de serviços de
Internet implementem o uso de criptografia para
garantir a segurança e a inviolabilidade das comunicações de seus usuários. Desta forma, diferentemente do que vem sendo alegado em algumas
decisões judiciais Brasil afora, tais como as que
determinaram a suspensão do aplicativo Whatsapp em todo o território nacional, empresas que se
valerem da criptografia estariam em conformidade com a legislação, e não em violação a esta.

desde que sejam aplicados testes adequados de
proporcionalidade, e que o uso dos dados se dê
para finalidades determinadas e legítimas; (ii) sistemas de governança adequados, que permitam a
correção dos dados; (iii) maior transparência nos
algoritmos; (iv) e uma limitação de quais dados
podem ser analisados, como dados sensíveis. Tais
pontos seriam apenas algumas das razões pelas
quais uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais seria necessária.

Um dos últimos painéis se ocupou da temática do
uso de dados para fins creditícios, cenário dominado por data brokers e algoritmos conhecidos por
atribuírem pontos à consumidores por meio de
escalas de risco de inadimplência, as chamadas
metodologias scoring. Representantes de entidades privadas que se valem desses métodos expuseram a importância do uso dos dados para a manutenção da higidez do mercado, principalmente
em tempos de expansão do crédito e de superendividamento. Todavia, restou claro que a existência de dados equivocados sobre um cidadão pode
levar a prejuízo inerente, e que as ferramentas de
prevenção existentes, além da reparação, ainda
são insuficientes. Como solução, foi defendida: (i)
a necessidade de um controle ex ante, pretérito,
por parte do titular dos dados, por meio do seu
consentimento ou do uso de legítimos interesses,

Todos os pontos levam a uma única conclusão:
apesar da grande maioria dos princípios gerais de
proteção de dados pessoais já existirem no ordenamento jurídico pátrio, seja expressamente positivados, seja por meio de uma interpretação integrativa, ainda existe muita insegurança jurídica
que justificam a necessidade de uma Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais que teria uma aplicação transversal em todos os setores da economia
e da sociedade. Esta conclusão reforça a importância que o tema amealhou nesses últimos anos
de discussão. E ela está apenas começando!

Por fim, foi abordado o tema do direito ao esquecimento, onde os casos mais emblemáticos foram
listados e analisados brevemente por meio das
conjunturas europeia e brasileira. O ponto central
da discussão foi se a decisão pela remoção de conteúdo, com base no direito ao esquecimento – ou
direito a desindexação – poderia ser atribuída a
uma entidade privada, ou se a competência deveria recair sobre o poder judiciário.

*Renato Leite Monteiro, Professor de Direito Digital e
Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Coordenador do Grupo
de Estudos em Direito, Tecnologia e Inovação da mesma instituição
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Neutralidade
da rede

O Manifesto 5G apresentado pelo Corpo de Reguladores das Comunicações Eletrônicas da Europa le‑
vanta críticas ao projeto de regras de neutralidade da rede da UE apresentadas pelo órgão da UE para
os reguladores das comunicações eletrônicas, como as diretrizes podem obstruir a inovação e levar a
incertezas significativas.

a mesma relevância

E-commerce
e economia
na Internet

Regras da UE sobre assinaturas eletrônicas, selos, timestamps, serviço de entrega eletrônica e autentica‑
ção no site, bem como documentos eletrônicos começaram a ser aplicadas em todos os países da UE.
A iniciativa eTrade da UNCTAD para Todos para impulsionar comércio eletrônico nos países em desen‑
volvimento, ajudará os países em desenvolvimento em diversas áreas, incluindo avaliações de comércio
eletrônico, infraestrutura de TIC, quadros legais e regulamentares, e desenvolvimento de competências.
Reguladores da UE acusaram o Google de bloquear seus concorrentes, a publicidade online. A Comissão
Europeia já havia cobrado o Google com outros dois casos em que a concorrência seria dificultada.

incrementar a relevância

O serviço Uber abandonou sua estratégia na China, vendendo o aplicativo ao concorrente local Didi, em
troca de uma participação na empresa.

Jurisdição
Um tribunal recursal dos Estados Unidos decidiu que o governo não pode usar um mandado de busca
para forçar a Microsoft a revelar as comunicações de e‑mail de um suspeito criminoso em um caso de
drogas, que foram armazenados em centros de dados da Microsoft, em Dublin. Um mandado de busca,
portanto, não pode ser aplicada a nível internacional.
incrementar a relevância

ICANN apresentou o plano de implementação de transição da gestão IANA ao governo dos EUA, confir‑

que as restantes tarefas de apoio à transição serão concluídas antes de 30 de setembro. O contrato
Transição IANA mando
existente terá autorização para expirar, a NTIA confirmou.

a mesma relevância

A entidade do IANA Pós‑Transição que começará executar as funções do IANA foi incorporada legalmente
sob os identificadores técnicos públicos conhecidos (ITC). Por outro lado, dois comitês novos – Customer
Standing Committee e o Root Zone Evolution Review Committee – requeridos para a conclusão da
transição, foram formados.

ADIANTE, EM SETEMBRO

30 AGO – 1 SET

5–8 SET

21 SET

27–29 SET

30 SET – 2 OUT

Fórum de Conclsuão e
Interconexão da África
(Dar es Salaam)

Simpósio de
Desenvolvimento da
Capacidade TIC Global
(Nairobi)

Intercomunidade de
Sociedade da Internet
2016 (online/no
mundo inteiro)

Fórum Público da OMC
(Genebra)

CÚPULA IGMENA
(Tunis)

AGOSTO

SETEMBRO

1 SET
ITU-UNECE-WEF
Fórum de Alto Nível
sobre Inspriação de
Cidades Inteligentes e
Serviços Urbanos
(Genebra)

28–30 SET
13–30 SET

26–27 SET

Conselho de Direitos
Humanos - 32ª Sessão
(Genebra)

Fórum de Segurança
Cibernética na Europa
(Cracóvia)

Para mais informações sobre o Barômetro IG,
consulte http://dw.giplatform.org/events
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Conferência da Índica
sobre Segurança
Cibernética e Governança
da Internet (CyFy)
(Nova Delhi)
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POLÍTICA DIGITAL NA MÍDIA
Nas discussões de políticas digitais, algumas questões são mais frequentemente debatidas do que outras.
Questões relacionadas a privacidade e outros direitos humanos, segurança cibernética, neutralidade da
rede e comércio eletrônico – por exemplo – estão regularmente em foco. Ao mesmo tempo, os debates
não só ocorrem dentro das comunidades IG, mas também circulam na mídia. Variando de revistas mains‑
tream para portais especializados, a mídia muitas vezes é um bom indicador do status de um debate.
Os números IP e a root zone wforam também fortemente
debatidos em junho, em comparação com outros meses. O
que aconteceu em junho? O governo dos EUA anunciou que
havia revisto proposta de transição da gestão IANA e deu a luz
verde. O chamado Grupo de Trabalho para a Prestação de
Contas ICANN (CCWG‑Accountability) iniciou seus trabalhos
em nove áreas adicionais onde a comunidade ICANN, pessoal
e de prestação de contas Conselho pode ser melhorada (co‑
nhecida como Work Stream 2).

Nosso Barômetro IG de Mídia Onlin analisa milhares de fon‑
tes de mídia a cada mês para calcular a relevância das ques‑
tões, o tipo de linguagem utilizada, o sentimento positivo ou
negativo expresso, e quais países as questões em sua maio‑
ria estão mais relacionadas – entre muitos outros cálculos.
As pontuações do barômetro para julho e as tendências de
seis meses revelam algumas flutuações. Na medida em que
os resultados contribuem para que nossos pesquisadores
avaliem se as flutuações surgem de mudanças políticas mais
profundas, podemos determinar quais são os três principais
tópicos debatidos até agora neste verão.

ICANN, a Internet Engineering Task Force (IETF), e registros re‑
gionais da Internet – as organizações que gerenciam a aloca‑
ção de recursos IP em várias regiões – os acordos celebrados
para qa prestação de pós‑transição dos serviços de IANA. Isto
ocorreu com base em um projeto de lei, circulou pelo senador
norte‑americano Ted Cruz, exigindo que o Congresso aprove a
transição.
O mundo da Internet das Coisas – que geralmente evoca sen‑
timentos de otimismo e expectativa positiva, mesmo na polí‑
tica digital selecionada – está crescendo em um ritmo rápido,
e assim é a taxa de inovação. O mercado mundial da Internet
das Coisas deve crescer para US$ 1,3 trilhões em 2019,
atingindo um número estimado de 27 bilhões de dispositivos
em 2025, e uma despesa mundial estimada na segurança
da IoT de US $ 547 milhões em 2018.
Os pesquisadores continuam a estimular a inovação, a partir
do uso de lâmpadas LED para conexão de dispositivos, para a
utilização de tais tecnologias para construir cidades inteligen‑
tes, enquanto países como a Coreia do Sul e dos Países Bai‑
xos expandem a infraestrutura especializada. Por isso, não é
surpresa que a Internet das Coisas tem crescido em relevância
ao longo dos últimos meses, atingindo um pico em julho, e tor‑
nando‑se uma das questões IG mais visíveis na mídia online.
A tendência nas pontuações de alta positividade – o nível de
palavras emocionalmente carregadas usadas no debate –
também é visível para infraestrutura de telecomunicações e
convergência.

Acesso and exclusão digital (este último em menor escala, mas
significativo) demonstrou um pico ascendente em julho, depois
de um junho relativamente calmo. O que aconteceu em julho?
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas apro‑
vou uma resolução condenando a interrupção intencional
de acesso à Internet dos cidadãos. Em Nova York, o Fórum
Político de Alto Nível das Nações Unidas (HLPF) sobre Desen‑
volvimento Sustentável reuniu‑se pela primeira vez desde a
adoção da Agenda 2030 em 2015.
Além disso, vários relatórios foram publicados em julho: Re‑
latório sobre o Desenvolvimento Sustentável Global da ONU,
que forneceram uma visão geral dos progressos realizados
e que informou o HLPF; a União Internacional de Telecomuni‑
cações (UIT) divulgou seus fatos TIC e números de 2016, con‑
tendo estimativas de final de 2016 para os indicadores‑chave
em matéria de TIC / telecomunicações; o Fórum Econômico
Mundial publicou o Relatório Global das Tecnologias da Informação 2016, examinando a ‘capacidade dos países em utilizar
as TIC para ento da competitividade e bem‑estar” e resumindo
o Indíce de Prontidão da Rede; a GSMA publicou o Índice de
conectividade móvel, medindo o desempenho de 134 países
para permitir a adoção da Internet móvel.

Veja os resultados do Barômetro IG de mídia online todos os meses no observatório do IGP Digital Watch e aprenda mais sobre
o barômetro.

Explicit relevance looks at the number keywords and phrases in the same
sources which are specific to each issue
Implicit relevance looks at the presence of similar jargon for each issue in the
analysed sources of online media
Total relevance is computed from the implicit and explicit relevance scores
The scores are expressed as percentile ranks.

6

Edição no. 13: Julho/Agosto

EM FOCO

NEWSLETTER
VERSÃO BRASILEIRA

COMISSÃO EUROPÉIA ADOTA NOVA PRIVACY SHIELD
Nove meses após a invalidação do Acordo de Safe Harbour, a Comissão Europeia (CE) confirmou que
o novo Privacy Shield UE‑EUA proporciona uma proteção adequada à privacidade dos cidadãos da
UE. O quadro impõe obrigações mais fortes sobre as empresas dos EUA e requer a US governo a
aplicar com maior firmeza as novas disposições e monitorar sua implementação.
Os diferentes regimes de privacidade e proteção de dados
na UE e nos EUA têm sido há tempos uma questão de pre‑
ocupação para a UE, que possui a intenção de garantir que
os dados pessoais dos seus cidadãos sejam adequadamente
protegidos quando transferidos e processados nos EUA.

Sob o Privacy Shield, os indivíduos serão capazes de le‑
vantar reclamações diretamente com a empresa (que deve
responder no prazo de 45 dias), para fazer uso de soluções
Alternativas de Resolução de Litígios (a ser fornecida gratui‑
tamente), ou para apresentar as suas queixas as autoridades
de proteção de dados (que irão trabalhar com as autoridades
dos EUA para garantir que tais denúncias sejam investigadas
e rapidamente resolvidas). Como último recurso, um meca‑
nismo de arbitragem irá garantir uma decisão executória.

Até outubro de 2015, esta questão foi abordada no contexto do
Acordo Safe Harbour, através do qual as empresas dos EUA
assumiram o compromisso de administrar os dados pessoais
em conformidade com as regras da UE. Em Outubro, o Tribu‑
nal de Justiça da União Europeia declarou a estrutura inválida,
provocando uma onda de negociações entre diplomatas euro‑
peus e norte‑americanos em busca de um novo mecanismo.
Estas negociações resultaram no Privacy Shield, aprovado pe‑
los Estados membros da UE em julho, com quatro países em
abstenção – Áustria, Bulgária, Croácia e Eslovênia.

Além disso, o Privacy Shield também aborda uma questão
que tem apresentado uma grande área de preocupação: o
acesso do governo dos Estados Unidos aos dados pessoais
dos cidadãos da UE. A Proteção gerou garantias escritas dos
EUA que qualquer tal acesso será sujeita a limitações ade‑
quadas, salvaguardas e mecanismos de supervisão.

O Privacy Shield visa garantir uma proteção mais intensa
para os dados pessoais dos cidadãos da UE, quando transfe‑
ridos para os EUA. Na prática, as empresas americanas se
auto‑certificam anualmente para atender aos requisitos do
Privacy Shield enquanto os indivíduos serão capazes de fa‑
zer uso da nova reclamação e reparar os mecanismos, caso
seus dados não sejam adequadamente processados.

Além disso, o governo dos EUA promoveu esclarecimentos
relacionados ao fato de que a coleta de grandes quantidades
de dados por agências de inteligência não equivale a vigi‑
lância em massa; explicou que qualquer coleta de dados em
massa envolve a aplicação de métodos e ferramentas para
filtrar coleta, a fim de focar o material necessário, além de
minimizar a coleta de informações não pertinentes.

There are seven major privacy principles that companies
self‑certified under the Privacy Shield must adhere to:

Outrossim, o governo dos EUA se comprometeu a criar um
mecanismo de Ouvidoria para receber e responder às recla‑
mações dos indivíduos em relação ao acesso do governo dos
EUA aos seus dados pessoais. O Provedor irá supervisionar
a operação da Privacy Shield independentes dos serviços de
inteligência dos EUA, e se reportará diretamente ao Secre‑
tário de Estado.

Notice: Users must be provided with information on seve‑
ral aspects relating to the processing of their personal data
(type of data collected, purpose of data collection and use,
third parties to which data is disclosed, etc).
Choice: Users must be able to object to the processing of
their personal data when this is done with a new purpose, di‑
fferent from the one for which the data was initially collected.

O governo dos EUA se compromete ainda em cooperar com
as autoridades de proteção de dados nos Estados‑Membros
da UE, e conduzir avaliações anuais conjuntas para acompa‑
nhar o funcionamento da Privacy Shield. Além disso, os EUA
continuarão a informar a CE sobre desenvolvimentos mate‑
riais na lei dos EUA relevantes para a Privacy Shield.

Accountability for onward transfer: Any transfer of perso‑
nal data to a third party can only take place for limited and
specified purposes, and on the basis of a contract which pro‑
vides the same level of protection.

A Comissão avaliará o nível de proteção proporcionado pela
Privacy Shield após a entrada em vigor do Regulamento Ge‑
ral de Proteção de Dados, em maio de 2018.

Security: Companies must take reasonable and appropriate
security measures to ensure the protection of personal data.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos começou a
aceitar os aplicativos de auto‑certificação de Privacy Shield
de empresas norte‑americanas a partir de 1 de Agosto. Do
outro lado do Atlântico, a Comissão publicou um guia para os
cidadãos da UE sobre como apresentar queixas contra em‑
presas norte‑americanas que se autocertificam sob a Priva‑
cy Shield mas não conseguem lidar com dados pessoais em
conformidade com os seus princípios.

Data integrity and purpose limitation: Personal data must be
limited to what is reliable, accurate, complete, current, and re‑
levant for the purpose of the processing. Moreover, personal
data can only be retained for as long as it serves the purpose
for which it was initially collected, or subsequently authorised.
Access: Users have the right to obtain information as to
whether companies are processing their personal data;
they must also be able to request that the data is corrected,
amended, or deleted where it is inaccurate or has not been
processed in line with the principles.
Resource enforcement and liability: Companies must provi‑
de robust mechanisms to ensure compliance with the princi‑
ples, as well as recourse for users whose personal data have
been processed in a non‑compliant manner.
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POLÍTICA POKÉMON: POLÍTICA DE DIGITAL NA ERA DA REALIDADE
AMPLIADA
Milhões de pessoas estão à procura de Pokémon em todo o mundo. Enquanto Pokémon Go é uma atividade divertida para
muitas pessoas, existem dinâmicas sociais, econômicas e políticas importantes a serem descobertas que vão além do jogo.
Pokémon Go enfoca mais acentuadamente problemas relacionados com a forma como usamos a Internet e como a Internet
afeta a nossa sociedade. Conceitualmente falando, Pokémon Go é um experimento in vivo de uma interação entre as experi‑
ências físicas e virtuais da nossa realidade. Em um nível mais prático, este jogo conduz as pessoas das casas para o espaço
aberto, levando potencialmente a estilos de vida mais saudáveis, mas também ao aumento dos níveis de acidentes e desafios
de planejamento urbano. Pokémon Go cria novas possibilidades para a educação também. A aprendizagem pode se tornar
mais experimental e divertida.
Mas, como sempre acontece com a tecnologia, Pokémon Go cria riscos de segurança. Profundamente imerso na busca por
um Pokémon, os jogadores podem pôr em perigo a si e aos outros. Os incidentes de trânsito são cada vez mais relatados em
todo o mundo. A segurança dos usuários e do seu ambiente tem ainda acionado as primeiras proibições ao uso de Pokémon

Pokémon
Politics
Política de digital na era da realidade ampliada

Dimensões virtuais e
físicas de desfoque AR.
Há ainda um Cyberspace
separado?

O registo de nomes do
domínio de Pokémon
infringe os direitos de
marca registrada?

Os dados da posição
do usuário são
controlados com
respeito suficiente a
privacidade?

Pokémon Go é bom
para a saúde pública?

Por que usuários em
alguns países tem
access e outros não?

Onde e como
Pokémon Go será
tributado?

Por que alguns
consideram o jogo
controverso sob o
poto de vista político
e cultural?

Como a realidade
ampliada mudará a
instrução?

Go, como na pequena cida‑
de francesa de solles Bres‑.
preocupações mais amplas
também surgiram, sobre‑
tudo relacionadas com o
impacto do jogo sobre os
valores de segurança e re‑
ligiosos nacionais, levan‑
do a proibições em âmbito
nacional no Irã e na Arábia
Saudita.
Por fim, Pokémon Go é so‑
bre negócio. Representa
uma maneira nova de fazer
dinheiro,
primeiramente
com modelo do negócio
‘premium gratuito’ e o po‑
tencial dos dados geoespa‑
ciais gerados pelos jogado‑
res do jogo. Onde quer que
haja um fluxo do dinheiro,
há dúvidas sobre cobrança
e proteção do cliente – den‑
tre outros.

Leia o texto completo no
obervatório GIP Digital Watch, que analisa o impacto
do jogo em cada uma das
edições de política digital.
A análise inclui um mapa
que mostra os países que
adotaram ou proibiram o
jogo, e os países em que
o jogo é controverso. As
discussões vão continuar
durante um webinar na
quinta‑feira, 15o setem‑
bro, dedicado a Política
Digital na Era da Realidade
Ampliada.

Assine as atualizações GIP Digital Watch em www.giplatform.org/digitalwatch
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