
Aqueles que atuam a área de políticas digitais seguiram 
com interesse a campanha presidencial dos EUA em 
novembro, devido ao impacto potencial que a política digi-
tal desse país tem no âmbito global. Ao mesmo tempo, à 
medida que as mudanças na política começaram a ocor-
rer nos EUA, outros eventos revelaram atuais e novas 
tendências.

1. ELEIÇÃO DOS EUA E PAPEL DOS 
INTERMEDIÁRIOS DA INTERNET

A eleição presidencial dos Estados Unidos atraiu maior 
atenção do que deveria. Logo em seguida, gigantes da 
Internet tiveram que enfrentar a repercussão da propa-
gação de “notícias falsas” em suas plataformas, levando-
os a introduzir mudanças em suas políticas.

O Google vai alterar sua política para evitar que sites 
que deturpam conteúdo usem sua rede de publicidade 
AdSense. O Facebook atualizou suas políticas de publici-
dade para especificar que sua proibição de conteúdo enga-
noso e fraudulento se aplica também a notícias falsas.  
No processo, isso pode ser visto como um fortalecimento 
do papel dos intermediários como reguladores de fato do 
conteúdo na rede. A questão das notícias falsas e os filtros-
bolha são mais explorados com detalhes na página 6.

Além disso, 40 empresas de Internet nos EUA, incluindo 
Amazon, Facebook, Google e Twitter, enviaram ao presidente 

eleito, Donald Trump, uma lista de prioridades políticas, que 
vão desde promover a criptografia, até manter a proteção 
da responsabilidade das empresas contra o conteúdo que 
os usuários compartilham em suas plataformas.  Enquanto 
algumas das prioridades estão alinhadas com a posição 
de Trump, outras diferem substantivamente, como mostra 
nossa análise da posição de Trump sobre questões-chave.

Isso também estabelece o primeiro contato entre o presi-
dente eleito dos EUA e o Vale do Silício. Todos estarão de 
olho nas relações entre os dois, e na evolução da política 
digital dos EUA.

2. LOCALIZAÇÃO DE DADOS EM FOCO

O armazenamento de dados dos usuários dentro das fron-
teiras nacionais - frequentemente denominada localização 
de dados - não é um fenômeno novo. Nos últimos anos, 
regras de privacidade mais estritas e preocupações fis-
cais têm levado um número crescente de empresas do 
Vale do Silício a olhar para o outro lado do oceano e prestar 
maior atenção no armazenamento de dados dos usuários 
europeus.

Por razões diferentes, notadamente para obter acesso 
direto aos dados dos usuários a fim de regulamentar o con-
teúdo, alguns outros países, incluindo a Rússia e a China, 
mudaram suas leis nessa mesma direção.
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O observatório resume todos os acontecimentos 
globais do mês; O barômetro compara a relevân-
cia das questões com os meses anteriores.

Os tribunais estão cada vez mais moldando as regras 
que valem nos espaços online. Analisamos debates 
recentes e novas iniciativas relacionadas à jurisdição.

Sobre notícias falsas e filtros-bolha: Nós ol-
hamos para o papel das mídias sociais e inter-
mediários após a eleição presidencial dos EUA.

Teste o seu conhecimento em tudo relacionado 
à ciber-segurança, incluindo à Convenção sobre 
o Cibercrime, que completou 15 anos este mês.

BARÔMETRO

JURISDIÇÃO

INTERMEDIÁRIOS

PALAVRAS CRUZADAS
Mais na pág. 7

 Mais na pág. 8

Mais nas pág. 4 e 5

Mais na pág. 6

Um representante da Baidu introduz a tecnologia de Inteligência 
Artificial (IA) na 3ª Conferência Mundial da Internet (WIC) em Wu-
zhen, na China, em 16 de novembro. Outras informações do WIC 
estão na página  6.   Credit: Xinhua

Você recebe centenas de informações 
sobre política digital.

Nós as recebemos também.
Nós as decodificamos, contextualizamos e analizamos.

Em seguida, resumimos para você.
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PRATICANTES DE POLÍTICAS DIGITAIS SE JUNTAM AO GIP COMO 
ASSOCIADOS SENIORES

Markus Kummer e Prof. Rolf 
H. Weber se juntatam ao GIP 
como Senior Digital Policy 
Fellows a partir de 1º de No-
vembro.

Mais de 50% da política 
digital global é dirigida em 
Genebra, que acolhe 35 or-
ganizações internacionais, 
centenas de ONGs e mais 
de 200 missões e repre-
sentassões diplomáticas. 
Os associados seniores irão 
promover o trabalho do GIP 
envolvendo esses agentes 

digitais em Genebra.

O Sr. Kummer, Membro da Diretoria da ICANN, foi vice-presidente 
sênior da Internet Society até 2014. Antes disso, trabalhou para as 
Nações Unidas, primeiro como Coordenador Executivo do Grupo 
de Trabalho sobre Governança da Internet (WGIG) e posterior-
mente na Secretaria do Internet Governance Forum (IGF). 

Prof. Weber foi professor 
catedrático de Direito Civil, 
Comercial e Europeu na Uni-
versidade de Zurique, Suíça, 
de 1995 a 2016, e Profes-
sor Visitante permanente 
na Faculdade de Direito da 
Universidade de Hong Kong, 
Hong Kong, de 2000 a 2015 
, Membro fundador da Rede 
Acadêmica Global para a 
Governança da Internet (Gi-
gaNet) e do Diálogo Europeu 
sobre a Governança da Inter-
net (EuroDIG).

Os associados estarão envolvidos em programas da GIP e em 
pesquisas relacionadas, participarão na execução de cursos e 
programas de treinamento e vão interagir o com uma grande var-
iedade de stakeholders.

Saiba mais sobre os compromissos e sobre o Genebra Digital Fel-
lowship.

DESENVOLVIMENTOS DIGITAIS EM GENEVA

Este ícone indica que há mais material na versão digital. Alternativamente, visite http://digitalwatch.giplatform.org para obter informações mais detalhadas.

O “Triálogo” de Genebra sobre o Conhecimento e os SDG,  organizado pela Universidade de Genebra 
em 15 de novembro, reuniu organizações internacionais, representantes do setor privado e acadêmicos 
para discutir como colaborar no progresso rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável na era 
digital. O foco foi na educação on-line, e-learning, e Cursos On-line  Abertos Massivos (MOOCs), bem 
como o uso de tecnologias digitais em situações de crise humanitária. Além disso, o evento discutiu 
amplamente dados (especialmente big data) e lançou a iniciativa GVA DATA, um portal único contendo 
a maior coleção de dados e informações publicados de agências da ONU, organizações internacionais e 
ONGs com sede em Genebra.

“Triálogo” de 
Genebra sobre 
Conhecimento  
e os SDGs

Durante o encontro do Conselho para o Comércio de Mercadorias da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), em 17 de novembro,  a China e o Paquistão propuseram trabalhar na promoção e facilitação do 
comércio transfronteiriço de bens permitidos pela Internet. Mais de 20 países participaram do debate, 
aumentando o rol de questões relacionadas ao comércio eletrônico: proteção ao consumidor, privaci-
dade de dados e direitos de propriedade intelectual. Mais informações na página 5.

Reunião do 
Conselho da OMC 
para o Comércio de 
Mercadorias

Durante a Semana da Paz de Genebra (7-11 de novembro), organizações não-governamentais e internac-
ionais em Genebra organizaram um total de 52 eventos tendo a “paz” como tema. Dois eventos focaram 
em tecnologias digitais. A sessão do Centro Internacional de Desminagem Humanitária de Genebra, GIS 
para a Paz,  em 7 de novembro, reuniu especialistas internacionais que trabalham no campo dos siste-
mas de informação geográfica para discutir como esses sistemas podem ser usados para promover paz 
e a segurança através de mapas e imagens de satélite. A sessão de capacitação do GIP para a Ciberpaz,

 em 9 de novembro, abordou as habilidades necessárias para indivíduos, organizações internacionais, 
governos e setor privado construirem e manterem a paz no ciberespaço. A sessão também discutiu 
os resultados do estudo 2016 da DiploFoundation sobre Tendências de Construção de Competências de 
Segurança Cibernética.

Semana da Paz  
de Genebra

 A discussão do painel intitulado Nossa Internet: A Internet pode permanecer aberta, segura, confiável 
e inclusiva  organizado pela Missão Permanente do Canadá e pelo Centro de Inovação em Governança 
Internacional (CIGI), em 22 de novembro, abordou os resultados e as recomendações do One Internet,

 um relatório da Comissão Global sobre Governança da Internet. O relatório foi apresentado por Carl 
Bildt, presidente da Comissão e ex-primeiro-ministro sueco, e pelos membros da Comissão Latha Reddy 
e Eileen Donahoe. A apresentação foi seguida de um debate, que abordou uma ampla gama de questões 
e preocupações de governança da Internet (IG). Os tópicos recorrentes foram a ameaça da fragmentação 
da Internet, as oportunidades e desafios do modelo de governança multissetorial e a necessidade de 
preencher lacunas entre setores.

Nossa Internet: 
A Internet pode 
permanecer 
aberta, segura, 
confiável e 
inclusiva?

Rumo a um Ciberespaço Seguro via Cooperação Regional foi o tema de um almoço em 30 de novembro,  
organizado pelo GIP e pelo Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça, na segunda reunião 
de 2016-2017 do Grupo de Peritos Governamentais sobre Desenvolvimento nos Campos da Informação 
e Telecomunicações  no Contexto da Segurança Internacional da ONU (UN GGE).  Um relatório completo 
estará disponível na página do evento.

Rumo a um 
Ciberespaço 
Seguro através 
da Cooperação 
Regional

Markus Kummer Rolf H. Weber

https://www.diplomacy.edu/blog/digital-policy-practitioners-join-geneva-internet-platform-senior-fellows
http://www.giplatform.org/events/geneva-trialogue-knowledge-and-sdgs
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/good_17nov16_e.htm
http://www.giplatform.org/events/gis-peace
http://digitalwatch.giplatform.org/events/competence-building-cyberpeace
https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/Cybersecurity%20Executive%20Summary.pdf
http://digitalwatch.giplatform.org/events/our-internet-can-internet-remain-open-secure-trustworthy-and-inclusive
http://digitalwatch.giplatform.org/events/our-internet-can-internet-remain-open-secure-trustworthy-and-inclusive
http://digitalwatch.giplatform.org/events/towards-secure-cyberspace-regional-cooperation
http://digitalwatch.giplatform.org/processes/ungge
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diferenciados.  O objetivo não era apenas discutir casos específi-
cos que permitiam aos clientes receber uma série de serviços sem 
descontar da franquia mensal de dados -, mas analisar as impli-
cações políticas mais amplas. Do mesmo modo, no Reino Unido, o 
debate foi agitado novamente depois que um operador de teleco-
municações móveis introduziu um plano de dados de zero-rating.

As práticas de zero-rating têm sido debatidas em países desen-
volvidos e em desenvolvimento. Os argumentos muitas vezes 
dependem do estado da economia no país, das taxas de uso da 
Internet e da possibilidade dos usuários de pagar uma conexão 
com a Internet.

Nos países em desenvolvimento, um dos principais argumentos 
está relacionado à perspectiva de direitos na Internet: seria van-
tajoso para um usuário ter acesso limitado a pelo menos alguns 
serviços da Internet, em vez de nenhum acesso. O contra-
argumento é que em mercados não desenvolvidos, o usuário é 
destituído do poder de escolha e iludido por meio de um acesso 
parcial ao conteúdo.

Nos países desenvolvidos, como vimos nos EUA, os serviços 
de “zero-rating” envolvem a controvérsia sobre a liberdade de 
escolha do consumidor e a concorrência desleal. As consultas 
públicas do Canadá também buscaram a opinião do público 
sobre se é devido ou razoável o tratamento preferencial decor-
rente de práticas de zero-rating.

Apesar dos diferentes argumentos, as opções de regulamen-
tação são semelhantes: permitir essas práticas, talvez ana-
lisando caso a caso, ou proibir a prática em favor de princípios 
mais fortes de neutralidade da rede.

O debate deverá continuar durante o próximo IGF. Vá para a 
página 7 para saber mais sobre nossas atividades no IGF.

5. ONU GGE SE REUNE NOVAMENTE

A segunda sessão do GGE da ONU  acontecerá de 28 de 
Novembro a 2 de Dezembro.  O grupo foi encarregado de 
estudar ameaças cibernéticas existentes e potenciais, além de 
possíveis medidas de cooperação para enfrentá-las.

Os grupos de trabalho anteriores podem ser reconhecidos por 
duas realizações principais: delinear a agenda global de segu-
rança cibernética e introduzir o princípio de que o direito inter-
nacional se aplica ao espaço digital.

O debate do GIP de 30 de Novembro  sobre o trabalho das 
organizações regionais em matéria de segurança cibernética, a 
interação com o GGE e o papel das organizações na universali-
zação e operacionalização do trabalho dos grupos serão opor-
tunos nessa questão.

Veja as páginas 4–5 para mais desenvolvimentos de política digital 
em novembro.

ANÁLISES

Continuação da pág. 1

Para obter atualizações 
relacionadas ao IoT, vis-
ite a página dedicada no 
observatório  GIP Digital 
Watch.  

No início deste mês, a Rússia bloqueou o acesso ao site para 
formação de redes profissionais LinkedIn no país, depois de o 
serviço violar a Lei de Informações 242-FZ, que exige que os 
dados sejam armazenados em servidores locais a partir de 
setembro de 2015. O fato de o site ter sido bloqueado mandou 
uma mensagem clara de que o não cumprimento conduzirá à 
suspensão de serviços no país.

São inúmeras as implicações da localização de dados. Tal 
prática coloca os dados dentro do alcance físico das autoridades. 
Facilita a implementação de regulamentações de conteúdo, 
investigações policiais e políticas econômicas de proteção -  
muitas vezes controversas – na medida em que as autoridades 
passam a ter controle local sobre os servidores de dados.

Legalmente, no entanto, é talvez uma dor de cabeça a menos, 
pois as empresas teriam de lidar diretamente com a legislação 
local. Isso pode significar também a ampliação dos negócios de 
distribuição de conteúdo e de provimento de armazenamento de 
dados. A localização de dados é, portanto, um grande desafio, 
assim como também é a segurança jurídica envolvendo a apli-
cação de novas regras pelas autoridades.

3. DEIXANDO IOT MAIS SEGURA

Os ataques cibernéticos do mês passado mostraram que dis-
positivos inteligentes, como câmeras, filmadoras, relógios e 
outros dispositivos “conectados”, podem ser usados para iniciar 
um ataque de larga escala. Após os ataques, as empresas estão 
procurando maneiras de tornar os dispositivos mais seguros. 
A Cisco, por exemplo, lançou um programa de certificação de 
dispositivos que permite apenas os dispositivos que são consid-
erados seguros acessarem suas redes.

A grande questão será como garantir que os dispositivos 
sejam de fato seguros e que as vulnerabilidades sejam corri-
gidas. Na sequência da iniciativa lançada no mês passado pela 
Administração Nacional de Telecomunicações e Informação 
(NTIA) dos EUA,  especialistas demandaram o estabelecimento 
de uma regulação que imponha padrões mínimos de segu-
rança aos fabricantes.  Os membros do Congresso dos EUA, no 
entanto, falam em auto-regulação, argumentando que a segu-
rança na IoT é um problema global e não apenas nacional.

Outros setores mostraram-nos que a auto-regulação e a co-reg-
ulação podem ser uma solução eficaz. Contudo, considerando 
a natureza dos crimes cibernéticos, desenvolver soluções em 
tempo hábil será crucial.

4. ZERO-RATING: COBRAR OU NÃO COBRAR?

O debate sobre as práticas de zero-rating, que ganhou atenção 
do público depois que o Facebook revelou sua intenção de lançar 
o Free Basics nos EUA,  entrou em foco novamente em outras 
partes do mundo.

No Canadá, os planos de zero-rating foram examinados durante 
uma consulta pública preparada para discutir práticas de preços 

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1145189
http://www.theverge.com/2016/11/7/13548910/virgin-media-zero-rating-uk-europe
http://digitalwatch.giplatform.org/processes/ungge
https://www.diplomacy.edu/calendar/towards-secure-cyberspace-regional-cooperation
https://www.diplomacy.edu/calendar/towards-secure-cyberspace-regional-cooperation
http://digitalwatch.giplatform.org/issues/internet-things-iot
http://www.pcworld.com/article/3137717/internet-of-things/cisco-says-itll-make-iot-safe-because-it-owns-the-network.html#jump
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/2016-22459.pdf
http://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/security/wanted-smart-public-policy-for-internet-of-things-security?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IeeeSpectrumFullText+(IEEE+Spectrum+Full+Text)
https://energycommerce.house.gov/hearings-and-votes/hearings/understanding-role-connected-devices-recent-cyber-attacks
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/10/06/facebook-is-talking-to-the-white-house-about-giving-you-free-internet-heres-why-that-may-be-controversial/
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O Relatório Wuzhen, adotado após a 3º Conferência Mundial sobre Internet, WIC (16-18 de novembro, Wuzhen), 
referiu-se a cinco tendências futuras na GI: os países em desenvolvimento manterão sua dinâmica, admitindo 
que o dividendo digital estará cada vez mais disponível; a diversidade cultural se tornará mais importante; mais 
regras internacionais que respeitem a soberania serão acordadas pelos países; a participação multilateral e 
pluriparticipativa se tornará a regra; a cooperação internacional no ciberespaço e a governança da Internet es-
tarão entre os tópicos “mais populares”.  Mais informações na página 6.

Os preparativos para o IGF deste ano estão em andamento, já que as partes interessadas já se preparam para se 
reunir em Guadalajara, nos dias 6 e 9 de dezembro. Foi lançado o convite à apresentação de candidaturas para 
os membros do Grupo Consultivo Multissetorial de 2017 (MAG);  os nomes dos candidatos deverão ser apresen-
tados até 16 de Dezembro.

Arquitetura
Global GI

mesma relevância

O Relatório da ITU sobre Métrica da Sociedade da Informação de 2016  tratou do papel das TICs na monitorização 
dos SDGs e analisou os 6 dos 230 indicadores que estão explicitamente relacionados com as TICs. Embora ex-
istam dados substanciais disponíveis para medir a infraestrutura de TIC e sua adoção, os dados sobre outros 
tópicos, como as TICs na educação, habilidades e igualdade de gênero, são muitas vezes menos consistentes.

A República da Coréia encabeça o índice global de desenvolvimento das TIC (IDI) pelo segundo ano consecutivo.

Desenvolvimento 
Sustentável

mesma relevância

O Parlamento do Reino Unido adotou o controverso Projeto de Lei de Poderes de Investigação,  também conhe-
cido como Snoopers’ Charter. Os provedores de serviços de Internet (ISPs) serão obrigados a manter o histórico 
de navegação e torná-lo disponível a pedido dos tribunais; as companhias que oferecem serviços online serão 
obrigadas a descriptografar dados do usuário quando forem demandados. O projeto de lei foi criticado como 
intrusivo à privacidade e descrito como desproporcional pelo Relator Especial da ONU sobre Privacidade.

A Turquia bloqueou o acesso a sites de mídia social devido à mobilização civil.  O primeiro-ministro do país 
reconheceu que ‘de tempos em tempos, por razões de segurança, eles podem usar tais medidas’.

O escudo de privacidade EU-EUA foi questionado uma segunda vez por um grupo francês de defesa da privaci-
dade sobre a suposta inadequação do sistema.  Este é o segundo questionamento legal do novo sistema.

A liberdade na Internet diminuiu no sexto ano consecutivo, concluiu o relatório da Freedom of the Net,  enquanto 
novas estatísticas revelaram que quase metade dos usuários de Internet dos EUA experimentaram assédio, 
abuso ou invasão de privacidade on-line.

Privacidade & 
outros direitos

humanos

aumento de relevância

O Conselho da Europa marcou o 15º aniversário da Convenção sobre Cibercrime durante a Conferência Octopus 
(16-18 de Novembro, Estrasburgo).  A conferência reconheceu que, na medida em que o cibercrime aumenta, os 
ataques contra a infra-estrutura crítica, fraudes, discurso de ódio e atividades terroristas também começaram 
a ser considerados grandes ameaças. Veja a página 8 para testar seus conhecimentos de segurança cibernética.

A China adotou uma lei de segurança cibernética para combater ameaças virtuais, como hackers e terrorismo. 
A principal crítica à lei é que ela poderia fechar empresas estrangeiras que atuam em diversos setores np país, 
devido a exigências como revisões de segurança e armazenamento de dados em servidores chineses, afetando 
a liberdade online.

Uma linha de comunicação de voz segura direta que conecta o Kremlin e a Casa Branca, estabelecida como parte 
do acordo cibernético de 2013 entre a Rússia e os EUA,  foi ativada pelo governo dos EUA em 31 de outubro, 
informou The Washington Post. De acordo com sua fonte, o partido russo foi convidado a parar suas atividades 
cibernéticas relacionadas com a sabotagem das eleições nos EUA.

O Reino Unido aprovou a sua nova Estratégia Nacional de Segurança Cibernética de 2016 a 2021, construída 
em torno de três pilares principais: defender a sua infra-estrutura, deter criminosos e desenvolver capacidades 
cibernéticas.

À luz dos recentes ataques cibernéticos envolvendo dispositivos IoT, peritos nos EUA pediram intervenção gov-
ernamental através de regulamentações e políticas públicas;  os membros do Congresso notaram que poderia 
ser mais apropriado para a indústria desenvolver boas práticas, já que a segurança da IoT é uma questão de 
alcance global.

Segurança

aumento de relevância

A China construiu uma linha de comunicação quântica de 712 km entre Xangai e Hefei, tornando-a a maior rede 
quântica em uso.  Acredita-se que a linha de comunicação altamente segura torna impossível a interceptação, 
grampo ou quebra de informações transmitidas por ele.

Entre os resultados da Assembléia Mundial de Normalização das Telecomunicações de 2016 (AMNT-16) está um 
apelo para que o setor de padronização da ITU expanda seu estudo relacionado aos sistemas inteligentes 5G.  
Enquanto isso, o Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) convocou governos e reguladores de todo o mundo a 
assumirem o compromisso de atender as necessidades de  alocação de espectro 5G.  A associação acredita que 
um acordo global sobre a alocação de espectro é uma pré condição para que a adoção do 5G seja bem-sucedida.

Prevê-se que o mercado global de computação em nuvem chegue a US$ 146 bilhões em 2017;  no entanto, as 
empresas ainda estão relutantes em adotar a computação em nuvem devido a preocupações de segurança.

A Internet Architecture Board (IAB) está incentivando as organizações que desenvolvem padrões a garantir que 
os padrões de rede suportem o IPv6.  Entretanto, uma pesquisa mostrou diferenças na forma como vários ISPs 
implementam IPv6.
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A Internet é, antes de tudo, uma tecnologia sujeita a diversas trans-
formações e interferências tanto do ponto de vista técnico quanto 
ideológico. Anfitrião de eventos como o NET.mundial, em 2014 , e 
o Fórum de Governança da Internet (IGF), em 2015 , e mantenedor 
do Comitê Gestor da Internet (CGI.br) , o Brasil se destaca no cená-
rio internacional pela defesa e promoção de políticas digitais sérias 
e pelo comprometimento com direitos humanos. Em nível nacional, 
no entanto, essa plasticidade da Internet suscita obstáculos a serem 
enfrentados para que esta tecnologia se torne instrumento de efetivo 
desenvolvimento social. 

Seguem alguns dos principais desafios a serem superados pelo Bra-
sil nos próximos anos: 

O mito da conectividade – Ao contrário do que se possa imaginar, 
nem todos os brasileiros dispõem da infraestrutura para acessar o 
ecossistema online. Mais precisamente, 49% dos domicílios ainda 
não possuem acesso à Internet, de acordo com a última pesquisa TIC 
Domicílios 2015 realizada pelo Cetic.br, NIC.br e CGI.br. Do ponto de 
vista regional, os números também são críticos: 53% dos usuários da 
região Norte e 44% na região Nordeste não se conectam através de 
banda larga fixa. 

A falta de acesso – hiato digital ou “digital divide”, no inglês – é a cons-
tatação de que a inclusão digital no Brasil ainda está muito longe da 
ideal. Não raro, as diferenças em termos de conectividade seguem a 
mesma lógica das desigualdades que ocorrem fora da rede. Desse 
modo, nas localidades desconectadas, a Internet tem sido mais um 
fator de desequilíbrio social do que contribuído para atenuar esta re-
alidade. Por sua vez, os números ligados à velocidade são igualmen-
te preocupantes, pois a carência de Internet de qualidade inviabiliza 
a utilização desta tecnologia para fins educacionais e profissionais, 
além de limitar sobremaneira a interação online. 

Lei de proteção de dados pessoais – O direito à privacidade, um dos 
pilares do Estado brasileiro, corre sérios riscos diante da ausência 
de uma lei de proteção de dados pessoais. O arcabouço jurídico de 
hoje, direcionado ao “mundo off-line”, não satisfaz os problemas que 
a Internet enseja, em virtude de sua própria estrutura. Tampouco o 
Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) trata a matéria com a pro-
fundidade necessária. Os usuários brasileiros encontram-se, portan-
to, desprotegidos no que concerne à maneira como o tratamento dos 
dados é feito. 

Apesar de potência na América do Sul, o Brasil perde espaço para pa-
íses como Argentina, Chile e Uruguai que já possuem regramento so-
bre o assunto. A insegurança jurídica gerada pela falta de lei faz com 
que investimentos no Brasil sejam considerados arriscados demais. 
Perdem-se, assim, possibilidades de diversificação da economia em 
virtude de questões legais. Além disso, enfrentam-se obstáculos 
para implementar experiências com uso de dados no setor público, 
melhorando a prestação de serviços na área da saúde e engenharia 
de trânsito, dentre outros. 

O projeto de lei (PL) nº 5.276/2016, principal projeto a tratar da maté-
ria, foi objeto de consulta pública pelo Ministério da Justiça, em 2015, 
e tramita na Câmara dos Deputados. A primeira audiência pública 
para tratar do PL foi realizada em 6 de dezembro , no entanto, não 
há previsão para votação definitiva.

Transição para o IPv6 – Em poucas palavras, o IP (Internet Protocol) 
funciona como o coração da Internet. Por meio dele, cada dispositivo 
conectado à rede recebe um endereço, podendo enviar e receber in-

formações. Desde 1983, utiliza-se a versão 4 do IP (IPv4). Em 2014, 
no entanto, os endereços IP na América Latina se esgotaram e a In-
ternet somente sobrevive em função técnicas paliativas, mas que de 
longe não solucionam o problema. 

A demora na transição para o IPv6 retarda a mencionada inclusão 
digital e impede novos dispositivos como luzes, carros, e roupas – 
que compõem a chamada Internet das Coisas – de se conectarem à 
rede. Os impactos a médio e longo prazo serão significativos. O Banco 
Mundial já identificou a Internet das Coisas como fenômeno relevan-
te para o cenário econômico dos próximos anos . Por sua vez, mais 
pessoas terão dificuldades de acessar a rede, já que o uso reiterado 
de métodos paliativos tem como consequência a redução da velocida-
de de conexão e a paralisação de determinados sites. 

O governo federal espera concluir este processo de transição em 
2018, sendo que o CGI.br acompanha esta importante transição e di-
vulga relatórios periódicos sobre o assunto . Os últimos dados apon-
tam para 10% dos usuários brasileiros trafegando em IPv6. 

Mercado de startups – Transformar o Brasil numa potência tecnoló-
gica perpassa, necessariamente, pela criação de cenário que valorize 
o empreendedorismo, a inovação e a criatividade. Os Estados Unidos 
são considerados modelo deste mercado, abrigando grandes empre-
sas como Google, Facebook, Twitter e Snapchat. 

No Brasil, as perspectivas de investimento em startups ainda são 
tímidas. A elevada carga tributária e procedimentos burocráticos 
confusos desmotivam os novos empreendedores. Aliado a isso, a 
demora no registro de patentes seria importante barreira ao de-
senvolvimento do país, se considerado que o sistema de proteção de 
direitos sobre a criação estimula a inovação. Some-se, ainda, o baixo 
nível educacional da população brasileira, que dificulta a formação de 
profissionais aptos a figurar no mercado tecnológico . 

Todos estes fatores criam ambiente desfavorável à criação e manu-
tenção de startups competitivas no Brasil e precisam ser resolvidos 
para que o país se destaque no ambiente digital.

Redes sociais e processo democrático – As eleições deste ano nos 
Estados Unidos foram sintomáticas em muitos sentidos, principal-
mente no que diz respeito ao papel das redes sociais no processo 
eleitoral. Dúvidas acerca da responsabilidade de intermediários 
como Facebook, por permitir a propagação de notícias falsas, come-
çam a surgir. 

No Brasil, ainda que em proporção muito menor, as eleições munici-
pais das principais capitais já enfrentaram problemas com a difusão 
de notícias falsas . Houve indícios de ataques de robôs a perfis 
de candidatos , sem contar as alterações nas regras sobre propa-
ganda eleitoral da Internet . A perspectiva é que cada vez mais este 
ambiente se torne espaço para discussões políticas, e os impactos 
deste novo fenômeno ainda são desconhecidos. 

Entre obstáculos virtuais, econômicos e sociais, uma coisa é certa: a 
Internet faz parte da realidade mundial. Explorar todos os potenciais 
que o meio online apresenta não é tarefa simples e exige novas ex-
periências de governança envolvendo sociedade civil, organizações 
internacionais, entidades de padronização técnica e governos. A In-
ternet e sua plasticidade, sem dúvida, revelam novas oportunidades 
de desenvolvimento. Cabe ao Brasil agir de forma rápida e cirúrgica, 
para corrigir deficiências do passado e acompanhar as inovações do 
presente e do futuro. 

A GOVERNANÇA DA INTERNET NO BRASIL: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Por Bruna Veríssimo, Direito/UFRJ
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Com o objetivo de evitar decisões judiciais que ordenam o bloqueio 
de sites e aplicativos no país, como aquelas que recentemente deter-
minaram o bloqueio do Whatsapp, o Plenário da Câmara está a ponto 
de votar o PL 5130/16, de autoria do Dep. João Arruda (PMDB/PR). 
No entanto, o PL 5130/16 não vai à votação sozinho. Outros projetos 
foram apensados a essa proposta, buscando estabelecer exceções 
a essa proibição de bloqueio. Esse é o caso do PL 5402/16, que obri-
ga provedores de conexão (como Oi, Vivo, Algar, América Móvil, entre 
outros) a bloquear o acesso a aplicações hospedadas no exterior, ou 
que não possuam representação no Brasil, que “estejam dedicadas 
a crimes puníveis com pena mínima igual ou superior a dois anos de 
reclusão, excetuando-se os crimes contra a honra”. Ou seja, a ampla 
exceção proposta no PL 5204/16 poderia ser aplicada a um grande 
número de casos, tais como lesão corporal, sequestro e cárcere pri-
vado, roubo, extorsão, bigamia, incêndio, causar epidemia, constitui-
ção de milícia privada, falsificação de selo ou sinal público, corrupção 
passiva, corrupção de menores, entre outros.

Todavia, é curioso notar que a justifica do PL 5402/16 se baseia prin-
cipalmente em questões envolvendo violação aos direitos autorais. 
Inclusive, em sua conclusão, a justificava chega a citar algumas enti-
dades que apoiam o projeto, estando todas elas inseridas (apenas) na 
problemática da violação de direitos autorais no âmbito da Internet. São 
elas: Associação Brasileira de Direito Autoral, Associação Brasileira de 
Propriedade Intelectual, Associação Brasileira de Produtores Indepen-
dentes de Televisão e Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade.

Caso aprovado, o PL permitiria que, mediante ordem judicial, prove-
dores de conexão sejam obrigados a bloquear o acesso a sites que 
contenham conteúdos supostamente protegidos por direitos auto-
rais. Vale notar que o Marco Civil da Internet – lei que este PL busca 
alterar – não se pronuncia a respeito da retirada de conteúdos online 
que estejam violando propriedade intelectual. Inclusive, o Marco dis-
põe o seguinte: “Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica pre-
vista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações 
de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, 
quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, 
continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável 
na data da entrada em vigor desta Lei.”. Ou seja, claramente se exi-
mindo de legislar em matéria envolvendo direitos autorais.

Apesar disso, o presente PL traz de maneira bastante simplificada 
uma proposta para impedir o acesso a certos conteúdos online, indo 
na contramão de movimentações internacionais dedicadas a pensar 
em como lidar com esse tipo de questão, elaborando propostas mais 
sofisticadas de bloqueio e retirada de conteúdos, de modo que os di-
reitos de autor sejam respeitados assim como o acesso ao conheci-
mento e à liberdade de expressão. Como exemplo, tem-se o sistema 
do Notice and Takedown, presente na lei norte-americana “Digital 
Millennium Copyright Act”. Este permite que aquele que acredita que 
teve seu conteúdo violado em seus direitos autorais possa notificar 
o site que o hospeda para que o conteúdo supostamente ilícito seja 
retirado. Assim, o site retira o conteúdo questionado do ar ao mesmo 
tempo em que notifica aquele que o disponibilizou online, permitindo 
que este – através do Counter Notice – conteste a retirada, caso acre-
dite que esta foi feita de maneira injusta ou ilegal.

Apesar do DMCA explicar de maneira clara como funciona o sis-
tema de Notice and Takedown, este acaba sofrendo abusos e é 

usado de maneiras impróprias: existem tanto aqueles que sa-
bem estar disponibilizando obras claramente protegidas por 
propriedade intelectual alheia no âmbito online, quanto aqueles 
que enviam pedidos de retirada inverídicos, movidos pelos mais 
diversos motivos. Ou seja, estes últimos enviam pedidos mesmo 
cientes de não serem titulares da propriedade intelectual da obra 
contestada.

Assim, é comum que o sistema do Notice and Takedown sofre abusos 
por parte de pessoas que, se sentindo ofendidas por algum conteúdo, 
por exemplo, utilizam do DMCA para retirar certos materiais da in-
ternet. A EFF possui um projeto chamado Takedown Hall of Shame no 
qual documenta várias situações nas quais o DMCA foi utilizado como 
ferramenta para cometer explorações que atingem não só aos direi-
tos autorais, mas também a liberdade de expressão. Como exemplo, 
tem-se aquele de um site que fez uma paródia criticando a igreja da 
cientologia. Esta, por se sentir ofendia, usou o DMCA para solicitar a 
retirada do conteúdo online, mesmo estando claro que o problema na 
situação em nada se relacionava com direitos autorais. O hospedeiro 
do conteúdo, mesmo assim, cumpriu com o pedido e retirou a paró-
dia do ar, eliminando qualquer risco de responder subsidiariamente 
a qualquer ofensa.

Em vista das críticas a este sistema, o Relator Especial da ONU para a 
Promoção e Proteção do Direito da Liberdade de Opinião e de Expres-
são, Frank La Rue, declarou em 2011:

The Special Rapporteur welcomes initiatives taken in other 
countries to protect intermediaries, such as the bill adopted in 
Chile, which provides that intermediaries are not required to 
prevent or remove access to user-generated content that in-
fringes copyright laws until they are notified by a court order.

O sistema chileno ao qual La Rue se refere é conhecido como Judi-
cial Notice and Takedown, no qual a plataforma intermediária só será 
subsidiariamente responsabilizada pela infração de terceiro caso não 
retire o conteúdo infrator após receber ordem judicial, e não mera 
notificação extrajudicial da parte que supostamente teve seu direito 
violado. Assim, por envolver ordem judicial e não mera notificação, 
entende-se que a possibilidade do sistema ser usado em grandes 
proporções para fins abusivos seja diminuída.

Vale notar que além dos sistemas Notice and Takedown e Judicial No-
tice and Takedown, há o modelo canadense conhecido como Notice 
and Notice. Este se difere dos dois primeiros sistemas pelo fato do 
site intermediário, ao receber notificação extrajudicial, não ter o de-
ver de retirar o conteúdo do ar, tendo apenas que informar ao supos-
to violador que o conteúdo por ele postado está sendo questionado. 
Assim, este é informado claramente da objeção, além de atribuir ao 
intermediário obrigação legal de informar ao violador que este possui 
direito ao Counter Notice.

Ocorre que, no Brasil, a lei de direitos autorais não estipula em seu 
texto como plataformas online deverão agir caso surjam conflitos en-
volvendo propriedade intelectual em conteúdos postados. Assim, por 
construção jurisprudencial (Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma. 
REsp. 1.396.417 – MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. Em 07.11.2013), co-
meçou a ser adotado no Brasil o Notice and Takedown – apesar das 
falhas deste mecanismo.

Por Bruna Castanheira

CTS/FGV

PROJETO DE LEI PRETENDE BLOQUEAR O ACESSO A SITES E 
APLICATIVOS POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
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Durante o mês de novembro, foi aprovado na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados o PL 
3453/15 que muda a forma como é prestado o serviço de telefonia 
fixa no país. Ao contrário do que parece, essa alteração traz gran-
des consequências para a expansão da banda larga no país, já que 
trata da infraestrutura pública que poderia ser usada para oferecer 
o serviço de internet fixa. O projeto de lei foi enviado ao Senado (PLC 
79/2016) e pode ser votado em breve. Antes da votação no Senado, 
conversamos com Flávia Lefèvre, que tem grande experiência nesse 
tema como advogada da Proteste, reconhecida organização de defe-
sa dos direitos do consumidor.

Do que exatamente trata o PL 3453/15 e como ele pode afetar o 
acesso à internet no Brasil?

Esse projeto foi proposto em 2015 e faz parte de um plano para salvar 
da crise econômica a Oi, a maior concessionária de telefonia fixa (STFC) 
do país. O PL 3453/15 atende, portanto, ao interesse econômico das 
concessionárias que exploram esse serviço em regime público e de 
acordo com o que foi estabelecido no Plano Geral de Outorgas. Acre-
dito que essa proposta não vai melhorar a situação financeira da Oi, 
que decorre de um problema de gestão causado pelos próprios con-
troladores da concessionária. O que se pretende com o projeto é que 
os contratos de concessão do STFC, que venceriam em 2025, sejam 
convertidos em contratos de autorização. Mas esse não é o maior pro-
blema, já que não é mesmo possível renovar um contrato de conces-
são. A grande questão é que, se for aprovado o projeto de lei, toda a in-
fraestrutura de engenharia, as redes de transporte, acesso, backhaul1 
e última milha vinculadas aos contratos de concessão do serviço de 
telefonia fixa, que hoje são essenciais para a prestação de inúmeros 
serviços públicos e para o desenvolvimento do país, vão passar para o 
domínio de empresas multinacionais como a Vivo (Telefônica). A conse-

1 Backhaul é a porção de infraestrutura de uma rede de telecomuni-
cações responsável por fazer a ligação entre o núcleo da rede, ou 
backbone, e as sub-redes periféricas.

quência para o acesso é que hoje já existe tecnologia homologada pela 
União Internacional de Telecomunicações (UIT), que permite que essa 
infraestrutura que dá suporte ao STFC seja usada para a banda larga. 
Em última instância, estamos perdendo ativos que seriam fundamen-
tais para as políticas públicas de universalização do acesso à internet.

Governos e empresas de telecomunicações alegam que esse proje-
to de lei é fundamental para a ampliação do investimento em banda 
larga. Qual seria a melhor solução?

Um projeto de lei para ampliar o investimento só funcionaria se esti-
vesse alinhado com o que propõe a Campanha Banda Larga é Direito 
Seu!, que é manter concomitantemente o regime público e o privado. 
As localidades do país que necessitam de alto investimento, mas que 
oferecem um retorno complicado, porque existem poucos consumi-
dores ou consumidores de baixa renda, teríamos o regime público 
com a utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Tele-
comunicações (FUST). Nos outros locais, onde já existe competição e 
infraestrutura básica, lembrando que na periferia de cidades como 
São Paulo não existe infraestrutura de banda larga fixa, poderia ser 
mantido o regime privado. Mas tem uma outra questão econômica 
envolvida, que é o fato desse projeto de lei afastar a possibilidade de 
se usar o regime público para promover a universalização da banda 
larga. Trata-se da avaliação dos bens reversíveis2: todo o acervo de 
bens será precificado e trocado por novos investimentos. Existe aí 
uma discrepância enorme entre o valor que nós defendemos como 
correto e o que a Anatel diz. Para a Agência, os bens reversíveis valem 
17 bilhões de reais, quando na realidade temos documentos da pró-
pria Anatel, oficiais e públicos, produzidos em um processo da Sefid 
(Secretaria de Fiscalização de Desestatização) mostrando que eles 
valem muito mais, cerca de 100 bilhões de reais. Qual é a vantagem 

2 Bens reversíveis são todos os bens, obras de engenharia, cabos, edifí-
cios etc, vinculados à concessão, que por ocasião do fim do contrato, 
em virtude de sua destinação ao serviço público, devem ser devolvidos 
ao Poder Público de modo a permitir a continuidade desse serviço. 

Ainda, vale citar que o Marco Civil da Internet adota, em seu art. 19, 
o sistema do Judicial Notice and Takedown (similar ao sistema chi-
leno recomendado em 2011 por Frank La Rue). Entretanto, o §2o do 
mesmo artigo faz uma ressalva: os casos que envolvam infração à 
direitos autorais serão tratados por lei específica. No caso, seria a 
Lei no 9.610/98 (sobre direitos autorais) que não trata da problemá-
tica envolvendo retirada de conteúdo online, o que leva ao retorno da 
questão para o uso do Notice and Takedown devido à construção ju-
risprudencial sobre o assunto.

Por fim, vale citar que o sistema criado pelo DMCA e copiado pela 
jurisprudência brasileira também acabou ganhando maiores cama-
das de proteção, como é o caso do chamado “DMCA Plus”. Mizukami e 
Reia (2015, p. 5)1 explicam:

Em alguns casos, chega-se a regimes DMCA plus, que vão 
além do modelo de notice-and-takedown e estabelecem mo-

1 MIZUKAMI, Pedro; REIA, Jhessica. Reformando a lei de direitos auto-
rais: desafios para o novo governo na área da cultura. RECIIS – Revis 
Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde. v. 9. n. 
1. jan-mar, 2015.

dalidades adicionais de remoção, bloqueio, e monetização de 
conteúdo. Isso pode ocorrer a partir da implementação de 
tecnologias de fingerprinting como a do Content ID do YouTu-
beiv , associadas a regimes que vinculam a manutenção de 
contas de usuários a seu “bom comportamento” e respeito 
aos direitos autorais, ou até mesmo a partir de acordos en-
tre plataformas e detentores de direitos. O Universal Music 
Group (UMG), por exemplo, tem um acordo com o SoundCloud 
e não precisa valer-se de um sistema de notificações ou até 
mesmo acionar a plataforma quando quer remover conteúdo: 
tem acesso direto ao sistema.

Em vista da análise aqui realizada, nota-se um problemático e con-
fuso ecossistema de gestão de propriedade intelectual envolvendo 
conteúdos postados online. Apesar disso, o PL 5402/16 parece igno-
rar a questão que há anos vem sendo analisada, objetivando propor 
a institucionalização do bloqueio de sites por meio de um sistema 
simplório, no sentido de ignorar os desdobramentos que a retirada 
de conteúdo online pode acarretar, como por exemplo a facilitação da 
prática da censura, além do abuso de direitos por parte daqueles que 
possuem direitos autorais sobre determinados conteúdos.

Entrevista com Flávia Lefèvre, Proteste

Por Cristiana Gonzalez, CTS/FGV

ALTERAÇÕES NA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES TERÃO  
UM IMPACTO NEGATIVO NAS POLÍTICAS  

DE ACESSO À INTERNET NO BRASIL
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dessa proposta se o Brasil está sem dinheiro? Em vez da União valo-
rizar o único patrimônio que possui para promover a universalização, 
mesmo que seja para trocar por investimento privado, o valor aca-
ba sendo depreciado? Fica impossível, portanto, ver com bons olhos 
essa proposta. Abre-se mão da soberania sobre as redes, entrega-se 
tudo para a iniciativa privada, abre-se mão do poder regulatório, por-
que passa a ser regime privado, e, além de tudo, é depreciado o valor 
da infraestrutura de telecomunicações do país. Esse não é um projeto 
para promover o investimento. É um projeto de interesse do SindiTe-
leBrasil com respaldo do governo, o Ministro Gilberto Kassab (MCTIC) 
já foi ao Congresso pedir que o projeto seja aprovado.

Considerando a que é provável que o PL 3453/15 vai ser aprovado 
no Senado, o que é possível fazer da perspectiva da sociedade civil?

Estamos nessa batalha há muitos anos, não podemos desistir ago-
ra. O caminho seria trabalhar com o Senado antes da votação, assim 
como quem defende o projeto de lei já tem feito. As organizações da 
sociedade civil teriam que mobilizar recursos para ir a Brasília e con-
versar com as bancadas, já que não temos condições de conversar 
com cada senador individualmente. Na época da votação do Marco Ci-
vil, a Proteste participava das reuniões das bancadas, sem distinção 
de partido, e tinha um tempo de 10 a 15 minutos para expor o seu pon-
to de vista. Acho que teria que fazer isso de novo para o PL 3543/15. 
Uma vez aprovado no Senado, o foco de disputa vai ser sobre a exi-
gência que consta no projeto de se considerar o valor econômico das 
concessões para realizar essa troca de bens reversíveis por investi-
mento em banda larga. Vamos entrar na briga sobre a precificação 
do acervo de bens reversíveis. Vamos aproveitar que já existe a ação 
civil pública da Proteste, que ganhamos em março desse ano, para 
que sejam incluídos em todos os contratos de concessão desde 1998 
toda a lista de bens reversíveis, pois os contratos foram assinados 
sem o inventário desses bens. O objeto da ação é exatamente obrigar 
a União e a Anatel a incluir as listas nesses contratos. No acórdão 
do TCU (3311/15), resultado do processo de avaliação da atuação da 
Anatel com relação aos bens reversíveis, há uma referência a essa 
ação civil pública, o que ampara a estratégia de que a questão está 
judicializada. Isto é, enquanto não for cumprida a decisão de que é 
preciso listar os bens reversíveis para ter um controle, essa transição 
de que fala o PL 3453/15 fica impedida. Como será feita uma conta de 
alguma coisa que você não sabe a origem ou quanto vale?

Por que você acha que a Anatel não conseguiu controlar essa lista 
de bens reversíveis?

Se estivéssemos fazendo essa conversa há dez anos, poderia dizer 
que foi simples negligência. Mas acho que, com o histórico da Anatel, 
somando-se o que presenciei como membro do Conselho Consultivo 
da Agência, é possível dizer que é um órgão que está totalmente coop-
tado pelos interesses dos agentes privados. Um dos casos mais es-
candalosos foi a do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU), 
que inicialmente garantia a reversibilidade do backhaul. O que ocorreu 
foi que em 2008 havia sido publicado um aditivo no diário oficial que, 
nas novas redes, o backhaul deveria ser reversível, mas depois de já 
publicado, na véspera de serem assinados os contratos, a cláusula foi 
retirada. Nem a Casa Civil sabia que isso havia acontecido. Só tomamos 
conhecimento porque a Proteste era do Conselho Consultivo e relatora 
desse processo. A Procuradoria da Anatel, quando questionada, disse 
que não havia necessidade daquela cláusula, pois as empresas admi-
tiam implicitamente que os bens eram “naturalmente reversíveis”, por 
se tratarem de metas de universalização. Mas tudo o que estava regis-
trado no debate, o posicionamento das empresas, era que elas eram 
contra a reversibilidade. Então a Anatel estava, na verdade, saindo em 
defesa das empresas, fabricando um discurso que não existia.

Qual deveria ser então o papel da Anatel no acesso à Internet?

A Anatel deveria atuar para colocar em prática o modelo de custos, 
que define que a comercialização no atacado da capacidade técnica 

dessas redes seja feita por um valor mais justo. O modelo de custos 
deveria estar em vigor desde janeiro de 2006, desde que se iniciou a 
segunda fase da entrada em vigor dos contratos de concessão. Isso 
estava expresso no Decreto nº4733 de 2003, que estabelecia as no-
vas orientações de políticas de telecomunicações, mais especifica-
mente que a tarifa deveria ser orientada pelo custo. Isso porque de 
1998 a 2005 havia-se definido o valor para garantir que as empresas 
obtivessem receita suficiente para fazer os investimentos necessá-
rios para a universalização, que de fato eram muito altos. Uma vez 
cumpridas as metas cujo prazo limite era dezembro de 2005, a con-
cessão poderia ser renovada por mais 20 anos, e essa é a origem 
do prazo de 2025 para o fim das concessões, a estrutura tarifária 
deveria ser revista estabelecendo uma tarifa de acordo com o custo. 
Mas a Anatel descumpriu o decreto e só fez um modelo de custos 
em 2014, oito anos depois. E mais, o modelo não foi colocado em 
prática imediatamente, pois ele vai passar a valer apenas em 2019. 
Como isso afeta a banda larga? Bom, se uma pequena empresa qui-
ser contratar capacidade dessas redes está sujeita aos preços que a 
concessionária dominante definir. A Anatel até regula, mas não o faz 
com base no custo. E esses investimentos já foram amortizados há 
muito tempo. 

Outra coisa feita pela Anatel, no contexto do Plano Geral de Metas de 
Competição, é que foi estabelecido que os novos investimentos em 
fibra ótica gozariam do “feriado regulatório”. Ou seja, as operadoras 
só estarão sujeitas às obrigações de compartilhamento, de exame 
dos preços, daqui a 9 anos. Então agora estamos numa situação mui-
to ruim com o PL 3453/15 aprovado, pois a infraestrutura vai passar 
toda para o setor privado, nós não temos modelo de custos, não po-
demos usar o FUST que foi pago durante anos, e o poder regulatório 
está mais restrito devido ao contrato de autorização, mais flexível 
que a concessão. Mas isso não é só culpa da Anatel, pois caberia ao 
Poder Executivo, ou Legislativo como está acontecendo agora, defi-
nir uma política de telecomunicações. Isso não foi feito, só tivemos 
um Plano de Banda Larga em 2010, sendo que a privatização foi em 
1998. Todo mundo sabia que que o investimento em infraestrutura 
de internet seria alto, isso já poderia ter sido tratado lá no início. Mas 
a elaboração de uma política consistente foi deixada para depois e 
agora, quando a situação chegou ao limite, entrega-se tudo para a 
iniciativa privada.

Outra medida prevista no PL 3453/15 é a possibilidade de uso se-
cundário do espectro eletromagnético. Isso não poderia ajudar a 
ampliar o investimento e a competitividade?

Poderia se dois aspectos fossem contemplados. As autorizações 
para uso do espectro, até agora, concedem o direito de exploração do 
espectro em um tempo que é correspondente ao tempo de vigência 
da autorização, mas a autorização não tem prazo definido. Então, ain-
da que você preveja no projeto de lei a possibilidade de uso secundá-
rio de espectro, isso também garante que as empresas vão poder se 
apropriar da capacidade desse espectro por tempo indeterminado. 
Outra coisa, hoje nos regulamentos da Anatel para uso do espectro, 
mais especificamente nas licitações, só as grandes empresas que 
acabam ganhando. E elas exploram efetivamente? Não, elas ganham, 
o direito de explorar e ficam sentadas encima desse recurso, que é 
fundamental para o país. Nesse regime, regulamentado pela Anatel, 
há uma grande dificuldade de outras empresas fazerem o uso se-
cundário do espectro. Na licitação dos 700 MGhz tem essa previsão 
do uso secundário, no entanto o que acontece é que uma titular se-
cundária chega e começa a usar o espectro, mas, no momento que 
a titular primária do espectro quiser, ela pode tirar a outra empresa 
dali. Então quem vai fazer esse investimento quando há o risco de 
perder tudo, cabos, fibras, torres, se a titular primária pode passar 
a proibir o uso secundário a qualquer instante? E é o que tem acon-
tecido, as grandes empresas esperam as titulares fazerem o inves-
timento e depois mandam elas embora. O mercado vai concentrar 
ainda mais: 85% do mercado da banda larga fixa hoje está nas mãos 
da Vivo, Net e Oi.
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A Comissão Canadense de Rádio-Televisão e Telecomunicações (CRTC) lançou uma audiência sobre práticas de 
diferenciação de tarifas nas franquias de Internet. Isto ocorreu depois das queixas contra práticas de zero-rating 
introduzidas por um ISP.  No Reino Unido, um debate semelhante reascendeu depois que um grande operador 
de telecomunicações passou a oferecer um plano de dados com zero-rating.  Em Marrocos, a Agência Nacional 
de Regulamentação das Telecomunicações (ANRT) suspendeu a proibição que tinha imposto anteriormente aos 
serviços de voz sobre IP (VoIP).

EVENTOS EM DEZEMBRO

A China e o Paquistão apresentaram uma “solução pragmática” para o comércio electrónico, durante a reunião 
do Conselho de Comércio de Mercadorias da OMC, propondo trabalhar na promoção e facilitação do comércio 
transfronteiriço de bens disponibilizados pela Internet.  Isto permitiria que o comércio eletrônico fosse abor-
dado dentro do mandato existente, resultando em uma Reunião Ministerial em 2017. A China também propôs um 
seminário sobre comércio eletrônico e comércio de bens. O Paquistão disse que está pronto para se envolver com 
outros membros da OMC para continuar trabalhando nessa área.

A partir de 1º de Dezembro, a Índia irá impor um imposto de serviço de 15% sobre o conteúdo de prestadores de 
serviços no exterior.  Espera-se que o Google chegue a um acordo com o governo indonésio para o pagamento 
de impostos e multas.

O Departamento Federal Suíço de Finanças (FDF) delineou seus planos para tecnologias financeiras inovadoras. 
O Conselho Federal pediu uma flexibilização do quadro regulamentar para os fornecedores de fintech (inovações 
para o sistema financeiro).

O Senegal anunciou a introdução de uma moeda virtual no seu sistema monetário. Depois que a Tunísia adotou 
a moeda virtual eDinar no começo do ano passado, o Banque Régionale de Marchés (BRM) se associou com a 
startup eCurrency Mint para emitir moeda virtual na União Econômica e Monetária da África Ocidental (UEMOA).  
Enquanto isso, o banco sueco Riksbank, o banco central mais antigo do mundo, está estudando a possibilidade de 
emitir e-krona. A moeda digital não pretende substituir a moeda, mas sim complementá-la.

DEZEMBRO JANEIRO

1 DEZ
Conferência EUropeia 
de Proteção de dados 

e Privacidade 
(Bruxelas)

28 NOV–2 DEZ
Reunião da UN GGE 

(Genebra)

6–7 DEZ
I7ª reunião – Serviços 
Financeiros Digitais 
ITU-T Focus Group

(Genebra)

8 DEZ
ITU Workshop de 

Serviços Financeiros 
Digitais e Inclusão 

Finanaceira
(Genebra)

1 DEZ
Reunião especial do Comitê 

Antiterrorismo sobre 
prevenção de exploração 

de ICT por terroristas 
(Nova Iorque)

1–2 DEZ
Conferência mundial 
digital da Associação 
de Marca Registrada 

Internacional 
(Bruxelas)

6–9 DEZ
11º Fórum de 

Governança da Internet 
(Guadalajara)

Mais na pág. 7.       

12–14 DEZ
Fórum mundial IEEE 

de Internet das Coisas 
(Reston)

Para mais informações sobre eventos futuros, visite http://dw.giplatform.org/events

Neutralidade 
da rede

aumento de relevância

Comércio 
eletrônico & 
economia na 

internet

mesma relevância

A Rússia bloqueou o LinkedIn porque a rede social não transferiu dados dos usuários russos para servidores lo-
calizados na Rússia, o que equivale a uma violação de uma lei nacional que exige que todos os sites online arma-
zenem dados pessoais em servidores nacionais.  A decisão foi emitida pelo regulador russo de comunicações, 
Roskomnadzor, na sequência de uma decisão do tribunal da cidade de Moscou. Mais informações na página 1.

Após a eleição presidencial dos EUA, as empresas de Internet Google, Facebook e Twitter enfrentaram críticas 
em relação à disseminação de “informações falsas” em suas plataformas, o que pode ter levado os eleitores a 
votar no candidato republicano.  O tema também foi abordado durante a 3ª Conferência Mundial da Internet.  A 
Administração do Ciberespaço da China disse que as notícias falsas são um sinal de que “o ciberespaço se tornou 
perigoso e de difícil gestão”. Mais informações na página 7.

A Indonésia aprovou uma nova legislação que permite que as pessoas absolvidas em processos judiciais solic-
item o “direito ao esquecimento”. Considera-se que a versão da Indonésia desse direito “vai além das regras eu-
ropeias, cobrindo os resultados de busca”, pois exige que os administradores da web removam o conteúdo real.

Jurisdição & 
assuntos 

legais

mesma relevância

O Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre Aprimoramentto da Accountability da ICANN (CCWG-Accountability), 
que se reuniu durante a 57ª reunião pública da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números 
(ICANN), avançou em várias áreas relacionadas à accountability.  Houve um acordo de criação de um Esboço de 
um Conjunto de Normas Suplementares para o Processo de Revisão Independente,  desenvolvendo um conjunto 
de questionamentos  a fim de identificar os mecanismos de prestação de contas existentes nas organizações 
de apoio e comitês consultivos da ICANN; além de criar um conjunto inicial de orientações para a apresentação 
de propostas de medidas de revogação do Conselho; e discutiu um conjunto abrangente de recomendações para 
aprimorar as políticas de transparência da ICANN.

Transição 
IANA

mesma relevância

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/crtc-to-review-differential-pricing-practices-on-internet-service/article32587060/
http://www.theverge.com/2016/11/7/13548910/virgin-media-zero-rating-uk-europe
https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/cp-voip-fr.pdf
http://digitalwatch.giplatform.org/sites/default/files/110.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/good_17nov16_e.htm
http://www.indiatimes.com/lifestyle/technology/downloading-movies-and-shows-from-foreign-sites-get-ready-for-a-new-15-tax-265426.html
http://www.reuters.com/article/us-indonesia-google-tax-idUSKBN13I0H6
https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-64356.html
http://www.businesswire.com/news/home/20161103006949/en/eCurrency-Mint-Limited-Banque-R%C3%A9gionale-De-March%C3%A9s
http://www.riksbank.se/en/Press-and-published/Speeches/2016/Skingsley-Should-the-Riksbank-issue-e-krona/
http://digitalwatch.giplatform.org/events/un-group-governmental-experts-developments-field-information-and-telecommunications-context-0
http://digitalwatch.giplatform.org/events/special-meeting-counter-terrorism-committee-preventing-ict-exploitation-terrorists
http://digitalwatch.giplatform.org/events/european-data-protection-privacy-conference
http://digitalwatch.giplatform.org/events/itu-t-focus-group-digital-financial-services-7th-meeting
http://digitalwatch.giplatform.org/events/international-trademark-association%E2%80%99s-digital-world-conference
http://digitalwatch.giplatform.org/events/icann57-hyderabad
http://digitalwatch.giplatform.org/events/itu-workshop-digital-financial-services-and-financial-inclusion
http://digitalwatch.giplatform.org/events/ieee-world-forum-internet-things
https://techcrunch.com/2016/11/17/linkedin-is-now-officially-blocked-in-russia/
http://www.reuters.com/article/us-alphabet-advertising-idUSKBN1392MM
http://www.reuters.com/article/us-china-internet-idUSKBN13F01K
http://www.wsj.com/articles/indonesias-right-to-be-forgotten-raises-press-freedom-issues-1477908348
https://www.icann.org/news/blog/co-chairs-statement-from-ccwg-accountability-meeting-in-hyderabad
http://mm.icann.org/pipermail/iot/attachments/20161031/1c89b83f/DraftIRPUpdatedSupplementaryProceduresReportv231oct16-0001.docx
http://mm.icann.org/pipermail/accountability-cross-community/attachments/20161104/a3fee52d/SOACquestionsrevised2-Novv2-0001.docx
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EM FOCO

JURISDIÇÃO E DESAFIOS DE UM MUNDO DIGITAL SEM FRONTEIRAS

As decisões jurídicas sobre o direito ao esquecimento, a 
invalidação do quadro legal de Safe Harbor e decisões que 
envolvem a economia do compartilhamento (Uber, Airbnb) 
são bons exemplos de como a política está sendo moldada 
pelos tribunais.

O que é surpreendente nesses casos é que, enquanto a 
jurisdição tradicional permanece territorial, os resultados 
dessas decisões atravessam as fronteiras nacionais quan-
do se trata de aplicá-las ao ambiente on-line. Um exemplo 
dessas consequências extraterritoriais pode ser encon-
trado no contexto do bloqueio do WhatsApp no Brasil, em 
dezembro de 2015, como consequencia de uma decisão 
judicial. Esta decisão foi rapidamente revertida no Tribu-
nal de Justiça de São Paulo; as consequências, no entanto, 
foram significativas. Como a infraestrutura não está nec-
essariamente em conformidade com as fronteiras estad-
uais, os usuários do WhatsApp em países vizinhos, como 
Argentina e Chile, enfrentaram dificuldades no acesso à 
plataforma.

Neste contexto complexo e desafiador, iniciativas como 
a Resolução de Disputas na Internet sobre Políticas 1.0 
(GIDRP 1.0), projeto  desenvolvido pela Universidade de 

Genebra, poderiam contribuir para os debates sobre juris-
dição.

O site do projeto recentemente lançado inclui o trabalho de 
uma equipe de pesquisadores dedicada ao desenvolvimen-
to de propostas de políticas sobre questões urgentes que 
possam surgir no decurso de litígios jurídicos relacionados 
à Internet, tais como os critérios para fixar a competência 
de um tribunal nacional, a possibilidade de estruturar um 
sistema alternativo de resolução de litígios relacionados à 
Internet e formas como as imunidades de jurisdição deve-
riam ser aplicadas no ambiente online.

A WIC em Wuzhen, China (18-21 de novembro de 2016) 
organizou um “Smart Court Forum” sobre o Estado de Di-
reito no ciberespaço.  O fórum abordou muitas questões 
relacionadas à digitalização do sistema jurídico chinês. A 
itslaw.com, com sede em Pequim, apresentou o primeiro 
robô legal inteliegente chinês, que usa a IA para servir 
como conselheiro às empresas.  A questão da competên-
cia foi levantada no contexto do desenvolvimento de um 
quadro jurídico internacional estável apropriado para o 
crescimento do comércio eletrônico.

A tensão entre a Internet transfronteiriça e as jurisdições 
nacionais também foi abordada recentemente durante a 
Conferência de Internet e Jurisdição (I & J) em Paris, Fran-
ça (14-16 de novembro de 2016). Discussões agrupadas em 
torno de três fluxos de trabalho paralelos: dados, conteúdo 
e nomes de domínio.

O primeiro examinou os pedidos transfronteiriços de aces-
so a dados pessoais. Foi discutido como harmonizá-los 
com a proteção de dados, bem como os critérios que pode-
riam ser usados para fixar a jurisdição, como a nacionali-
dade ou a residência do usuário, por exemplo. O segundo 
grupo de trabalho discutiu procedimentos para permitir 
que as autoridades públicas solicitassem a remoção de 
conteúdo ilegal hospedado em países estrangeiros. O ter-
ceiro incidia sobre os pedidos transfronteiriços de suspen-
são do nome de domínio, que normalmente visam tornar 
um site indisponível, com base na alegada ilegalidade do 
seu conteúdo ou atividades. Um documento de base pro-
duzido pela I & J como uma introdução para a conferência

 propôs questões a serem discutidas em cada um dos 
fluxos de trabalho.

Uma demanda que emergiu dos grupos de trabalho foi a 
necessidade de um léxico comum que facilite o diálogo en-
tre as partes interessadas, e que o diálogo sobre jurisdição 
precisa incluir todos os agentes envolvidos. Além disso, é 
necessário que haja mais diálogo, pesquisa e recursos fi-
nanceiros e humanos na busca de soluções que possam 
conciliar jurisdição e Internet.

Em busca de justiça na Internet, as pessoas em todo o mundo estão trazendo seus casos para os 
tribunais. Os tribunais julgam e cada vez mais moldam as regras para espaços online. Os julgamen-
tos dos tribunais têm frequentemente um impacto regional e mesmo global.

Revendo a Conferência Mundial de Internet

“A China precisa aumentar sua voz no ciberespaço”  
foi a mensagem subjacente da WIC.  Agora, em seu 
terceiro ano, a WIC está se tornando um dos prin-
cipais encontros sobre Internet, reunindo milhares 
de especialistas chineses e estrangeiros no campo 
digital. Nas discussões da conferência evidenciaram 
dois pilares da política externa chinesa.

Primeiro, a China está baseando sua política no con-
ceito de cibersoberania. Prefere a abordagem multi-
lateral à abordagem multissetorial na política digital 
internacional. Uma possível terceira abordagem, 
sugerida em Wuzhen,  seria a adoção de um novo 
termo - “multipartidário” – e será discutida mais a 
fundo no futuro próximo.

Em segundo lugar, o foco principal da China é a di-
plomacia econômica digital. A China precisa de um 
espaço econômico digital estável e previsível para 
a sua indústria que é orientada à exportação. No 
encontro do G20 (4-5 de Setembro), a China deu 
destaque ao comércio electrônico. De fato, tanto o 
comunicado  divulgado no final do encontro, como o 
Plano de Crescimento Inovador  enfatizam o papel 
da economia digital e da nova revolução industrial. 
A proposta de Jack Ma do Alibaba para uma Plata-
forma Eletrônica para o Comércio Mundial foi bem 
recebida pelos líderes do G20.

http://www.unige.ch/droit/pi/research-projects/gidrp-10/
http://english.court.gov.cn/2016-11/17/content_27402397.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2016-11/16/content_27399701.htm
http://conference.internetjurisdiction.net/wp-content/uploads/2016/11/Global-Internet-and-Jurisdiction-Conference-Working-Document.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/business/3rdWuzhenWorldInternetConference/2016-11/17/content_27408370.htm
http://www.wuzhenwic.org/
http://www.wuzhenwic.org/2016-11/18/c_61834.htm
http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html
https://docs.google.com/document/d/14ciKZC2rIHtdKN6Di_GGAZ-tmt_SG9JJ10L3Opvd8o4/edit?ts=57cf10a0
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Imediatamente após a eleição dos EUA, quando analistas 
observavam o resultado das eleições, o papel das empre-
sas de Internet gerou grande apreensão. As empresas 
foram criticadas pela disseminação de “notícias falsas” 
através de suas plataformas e pela criação de “filtros-bol-
ha”, que podem ter levado à polarização do debate político.

O The Guardian chamou-o de “falha do Facebook”,  e 
The Washington Post se referiu a esse fenômeno como “a 
presidência das notícias falsas de Trump”.  Antes do dia da 
eleição, a questão era se Trump ganharia apesar do Vale do 
Silício - que promoveu abertamente a candidata democra-
ta Hillary Clinton - e agora a questão é saber se ele ganhou 
exatamente por causa disso.

As notícias falsas podem ser descritas como conteúdos 
deliberadamente criados, factualmente incorretos, que são 
difundidas pelos meios de comunicação para promover 
seus próprios interesses. Com o crescimento das mídias 
sociais, as notícias falsas têm se proliferado; nas plata-
formas esses conteúdos acabam se disseminado para um 
público bastante significativo. De acordo com as análises, 
as notícias falsas criaram maior engajamento no Face-
book do que as principais notícias eleitorais veiculadas nos 
19 principais meios. Além disso, um estudo de Stanford 
recentemente descobriu que mais de 80% dos estudantes 
não conseguem diferenciar conteúdo “patrocinado” de notí-
cias reais.

O “filtro-bolha” é outra expressão que ficou popular no 
contexto pós-eleitoral, embora essa discussão não seja in-
édita. Os filtros-bolha dizem respeito à personalização de 
conteúdo on-line, por exemplo no Facebook e no Google, 
que leva os usuários a acessarem apenas o conteúdo que 
reforça suas opiniões pré-existentes. O filtro-bolha foi criti-
cado quando houve o plebiscito do Brexit,  levando, inclu-
sive, a chanceler alemã Angela Merkel a fazer um alerta 

sobre o efeito inibidor que isso pode ter sobre “uma democ-
racia plena”.

De acordo com o Pew Research Center, 20% dos usuários 
de mídia social dizem ter mudado de posição em alguma 
questão social ou política e 17% dizem que a mídia social 
ajudou a modificar sua visão sobre um candidato político.

No entanto, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, disse: 
“Acho que a idéia de que as notícias falsas no Facebook, 
que representam uma quantidade muito pequena de con-
teúdo, influenciaram a eleição é, de qualquer forma, uma 
idéia muito maluca “, já que “os eleitores tomam decisões 
com base em sua experiência vivida”.

No entanto, tanto o Facebook quanto o Google tomaram 
medidas para restringir anúncios relacionados a notícias 
falsas,  embora Zuckerberg insistiu que “não queremos 
ser árbitros da verdade”.

É provável que as mídias sociais não sejam o motivo de 
Donald Trump ter sido eleito, embora seja possível supor 
que as plataformas de mídia social desempenharam algum 
papel, entre muitos outros fatores.

Além disso, com boa parte da nossa experiência vivida ac-
ontecendo online, especialmente o acesso e consideração 
sobre as informações disponibilizadas, as plataformas in-
evitavelmente tem a responsabilidade de garantir que notí-
cias falsas não sejam disseminadas regularmente. Como 
observou Angela Merkel no início deste mês: “Não deve-
mos subestimar o que está acontecendo no contexto da In-
ternet e da digitalização; isso é parte de nossa realidade.”  
A democracia só pode cumprir sua promessa quando os ci-
dadãos estão bem informados; um processo decisório será 
inevitavelmente afetado quando é exposto a informações 
falsas ou parciais.

O GIP está se preparando para outra reunião anual do 
IGF. Cerca de 200 workshops sobre um vasto número de 
questões, desde cibersegurança a privacidade, da neutral-
idade da rede ao comércio electrônico, estão programados 
para acontecerem de 6 a 9 de dezembro em Guadalajara, 
no México. O GIP está planejando várias oficinas, o lança-
mento da 7ª edição do livro Introdução à Governança da 
Internet e uma reunião para ex-alunos.

Uma iniciativa impor-
tante será fornecer 
relatórios just-in-
time do IGF. Com tan-
tas sessões paralelas, 
a iniciativa abordará o 
desafio enfrentado pe-
los participantes e pela 
comunidadde como um 
todo, tanto no espaço do 
IGF quanto online, de ab-
sorver uma vasta quanti-
dade de informações nas 
sessões paralelas e de-
mais atividades.

Os relatórios dos work-
shops serão colocados na 

internet no espaço de algumas horas no Observatório Digi-
tal Watch do GIP, em dw.giplatform.org/igf2016, para per-
mitir que os leitores acessem às sessões que perderam, 
seja por causa do fuso-horário ou por estarem em outras 
sessões paralelas.

O GIP publicará também um boletim diário com resumos 
temáticos das discussões do dia anterior 

e um relatório final que tra-
tará das principais 
questões. Illus-
trações, análise de 
dados e outras atual-
izações serão incluí-
das no IGF relatório 
diário e no obser-
vatório.

A equipe do GIP por 
trás desta iniciativa é 
formada por relatores, 
editores, membros da 
Diplo CreativeLab e ex-
perts em mídias sociais 
que trabalham para tor-
nar o conteúdo para mais 
próximo da comunidade. 

EM FOCO

PRÓXIMOS EVENTOS

INQUIETAÇÕES PÓS-ELEITORAIS SOBRE AS NOTÍCIAS FALSAS  
E FILTROS-BOLHA

O QUE ESPERAR DURANTE O IGF 2016

Após as eleições norte-americanas, foi levantada a questão da propagação de “notícias falsas”, colocando 
os intermediários da Internet no centro das atenções. Seria o “falso” a nova realidade das mídias sociais?
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9:00-12:30 – WSIS+10 Consultations (Main Hall)

With the United Nations General Assembly holding its High Level Meeting on the WSIS+10 Review in December this year, this is your op-

portunity to have your input into the process before the fi nal Outcome Document is written.

11:00-12:30 – Best Practice Forum, “Enabling Environments to Establish IXPs” (Workshop Room 5)

Internet Exchange Points (IXPs) have become a hot topic in recent years, with the Internet Society working with stakeholders in developing 

countries to establish IXPS, ITU adding IXPs to its scope of activities, and IXPs appearing in early versions of the WSIS+10 draft documents.

15:45-18:15 – Opening Session (Main Hall)

Internet governance right now, the opening session is the place to be.

Prefi xes are increasingly used in specifi c digital 

policy context: cyber (security), digital (develop-

ment), online (human rights), etc. Prefi x Monitor 

follows the use of prefi xes and identifi es trends 

in discourse shaping, session by session and at 

the end of each day. Start prefi x monitoring by 

consulting the evolution of the use of prefi xes be-

tween IGF 2006 and 2014.

Notice how cyber has had the bumpiest ride of 

all prefi xes, with peaks of popularity in 2008, 

2010 and 2013, followed by sharp decreases in 

2009 and 2014. In constrast, online and net have 

mostly had a continual upward trend. ‘e’ has been 

the both the most stable and least popular prefi x, 

fl atlining between 2006 and 2014. 

IGF Daily summarises the previous day’s main developments at IGF 2015, spots trends in discussion 

visual summaries. For an in-depth analysis, follow just-in-time reporting at dw.giplatform.org/igf/

PREFIX MONITOR

REPORTING DAILY FROM THE 2015

INTERNET GOVERNANCE FORUM
No. 1

IGF DAILY dw.giplatform.org/igf

The Prefi x Monitor for Day 2 of IGF 2015 (11 Novem-

ber) shows increasing relevance of the prefi x cyber, 

from 18% on Day 1 to 33% on Day 2. The main rea-

son was the high focus on cybersecurity issues (see 

page 2). Digital kept almost the same level of pres-

ence in the IGF discussions. Net declined sharply 

from 32% on Day 1 to 9% Day 2. A possible reason 

could be the diminished presence of net neutrality in 

the discussions. Online increased from 19% (Day 1) 

to 33% (Day 2) due to the higher prominence give to 

human rights issues (women’s rights, the right to be 

forgotten, privacy, etc).This analysis is based on 16 available transcripts 

from Day 2 of IGF 2015. Prefi x Monitor follows the 

use of prefi xes and identifi es trends in discourse 

shaping, session by session, at the end of each day. 

Percents represent the relative presence of a par-

ticular prefi x among all characteristically prefi xed 

IG terms used. Diplo’s CreativeLab text-mining DTAF 

platform powers the Prefi x Monitor. 

REPORTING DAILY FROM THE 2015
INTERNET GOVERNANCE FORUM
dw.giplatform.org/igf

IGF Daily is prepared  by GIP Digital Watch
  with support of the Internet Society

 and DiploFoundation

PREFIX MONITOR

IGF OUTPUTS & IGF RENEWAL

No. 3IGF DAILY

On day 2, many discussions focused on draft outcome documents from 

intersessional IGF work. IGF outcomes have been an ‘elephant in the 

room’ since the fi rst IGF in 2006. Since then, the ‘elephant’ has contin-

ued to grow and yet the IGF community has been slow to decide how 

to get this large obstacle out of the way. The Tunis Agenda that gave 

IGF its mandate states, in  paragraph 72(g), that the IGF can ‘Identify 

emerging issues, bring them to the attention of the relevant bodies and 

the general public, and, where appropriate, make recommendations.’ 

Until very recently, the community has not felt it ‘appropriate’ for the 

move in this direction stems from the specifi c nature of the IGF. The 

argument used to keep the status quo has always been that recom-

mendations require negotiations and that such formal negotiations 

could endanger the ‘forum’ function of the IGF where information and 

ideas are exchanged freely and with little formality. Discussions got 

a new turn with the NETmundial meeting in 2014, when an outcome 

document was negotiated and agreed on in a multistakeholder setting.

With the decision to hold a UN WSIS+10 High Level Meeting in Decem-

ber 2015, and its potential power to require changes to the IGF’s scope and processes, late last year the IGF community fi nally decided to experiment with 

more tangible outputs at IGF 2015. Yesterday, the IGF community discussed the outputs created as part of the experimental intersessional work stream in 

the lead up to Joao Pessoa: a synthesis document of over 80 contributions on the theme ‘Policy Options for Connecting the Next Billion’  and six documents 

developed by the Best Practice Forums. All of these documents are substantial pieces of work. 

What was interesting about the community response to these documents was the desire to keep them as ‘living’ documents rather than releasing them as 

more static outputs of IGF 2015. Perhaps, this approach could lead to a workable compromise between the need to achieve more tangible outcomes and the 

fact that outcome documents can have limited shelf-life due to a rapidly changing Internet environment.

Photo by Samantha Dickinson
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PUSHING THE BOUNDARIES AT IGF 2015

IGF SUMMARY

The 10th Internet Governance Forum (IGF) was held in João Pessoa, 
Brazil, on 10-13 November; in a month’s time, the UNGA High-Level 
Meeting on WSIS+10  will decide on the future of the IGF. Although the 
continuation of the IGF is almost certain, there are many open questions 
about its future modus operandus. In this context, the IGF has had a very 
vibrant discussion on past and future developments. 

The creation of the IGF at the World Summit on the Information Society 
(WSIS) in Tunis in 2005 pushed the boundaries of how the United Na-
tions previously worked. When people attended the fi rst IGF in Athens 
in 2006, they had no idea what to expect. They were a little bit defen-
sive and a little bit suspicious as to whether this new type of meeting 
was needed or could achieve anything. Gradually, trust was built, new 
processes were introduced, and the IGF developed its unique profi le in 
digital policy. 

The past ten years of the IGF’s existence have seen the rapid devel-
opment of the Internet, from an academic network to a critical com-
munication infrastructure of modern society. The number of Internet 

users increased, in particular in developing countries. And while in 
2005, Facebook was still being developed in Zuckerberg’s Harvard dor-
mitory, and Twitter did not exist, the IGF was becoming the policy fo-
rum capable of dealing with issues which were arising during the most 
rapidly developing phase of the Internet. It would be too far-fetched to 
give credit for the Internet’s fast growth to the IGF. However, the IGF did 
provide quite a few building blocks. If nothing else, the IGF has been the 
place where, through discussion and engagement, traditional geopoliti-

next decade. From predominantly an academic network in 2005, the 
Internet has become a global critical infrastructure with high strategic, 
economic, and political relevance. 

The IGF needs to adjust to a new reality in order to remain relevant. 
The multistakeholder approach, as a core IGF principle, is undergoing 
change. From a nominal and ‘good to do’ principle, it is becoming part 
of the realpolitik
policy on cybersecurity, human rights, and critical infrastructure with-
out the involvement of every stakeholder – governments, business, ac-
ademia, and civil society – in their respective roles and responsibilities. 

Would the IGF be able to provide the adequate answers to, let’s say, 
a minister from a small and developing country who is searching for 
digital policy solutions, for example, to introduce e-payment systems 
in his/her country, or to ensure the protection of critical infrastructure, 
or to many other issues?

Cyber (security) and online (human rights) dominated IGF 2015 
discussions. Digital (development) and net (technology) had lower 
prominance.

The percent of all characteristically prefixed terms in the IGF 2015 
session transcripts compared against the baseline IGF 2006-2014 
results. 
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https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/10/facebook-fake-news-election-conspiracy-theories
https://www.washingtonpost.com/opinions/trumps-fake-news-presidency/2016/11/18/72cc7b14-ad96-11e6-977a-1030f822fc35_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/trumps-fake-news-presidency/2016/11/18/72cc7b14-ad96-11e6-977a-1030f822fc35_story.html
https://sheg.stanford.edu/upload/V3LessonPlans/Executive%20Summary%2011.21.16.pdf
https://www.theguardian.com/media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-truth
http://digitalwatch.giplatform.org/updates/angela-merkel-search-engines-are-distorting-perception
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/07/social-media-causes-some-users-to-rethink-their-views-on-an-issue/
http://www.nytimes.com/2016/11/18/technology/fake-news-on-facebook-in-foreign-elections-thats-not-new.html?_r=0
http://digitalwatch.giplatform.org/updates/google-and-facebook-restrict-ads-linking-fake-news
http://www.economist.com/news/united-states/21710614-fake-news-big-data-post-mortem-under-way-role-technology
http://www.ibtimes.co.uk/angela-merkel-warns-against-internet-trolls-fake-news-that-threaten-democracy-1593148
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CROSSWORD

Linha: 1 Israel, 6 Libéria, 9 Hackativismo, 11 India, 15 Ransomware, 16 Aliciamento, 17 Twitter.
Coluna: 2 Spam, 3 Assistência, 4 Forense, 5 Xenófoba, 7 Nuvem, 8 Críticas, 9 Harmonização, 10 Criptografia, 12 Dark Web, 13 Budapeste, 14 Bitcoin.

TESTE SEU CONHECIMENTO EM CIBERSEGURANÇA
Este mês marca o 15º aniversário da Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime. Até a data, 67 países assinaram, 
ratificaram ou foram convidados a aderir à convenção.

Teste o seu conhecimento da Convenção sobre Cibercrime em alguns dos atos criminais mais comuns e nos processos rela-
cionados à segurança do ciberespaço.

1 O país não-europeu que mais recentemente ratificou a 
convenção de cibercrime (6)

6 País que sofreu um apagão digital devido a ataques 
cibernéticos no começo de novembro (7)

9 Crime digital politicamente motivado que pode consistir 
de ataques de negação de serviço, vandalismo na rede 
ou invasão de rede para adquirir documentos ou dados 
(12)

11 Um país que tem acordos bilaterais de cibersegurança 
com os EUA e Rússia? (5)

15 Um tipo de software malicioso usado para exigir das 
vítimas resgate em dinheiro (10)

16 O processo pelo qual o autor de abusos sexuais infan-
tís primeiramente tenta para criar um relacionamento 
com uma vítima (11)

17 Nome da rede social que suspendeu mais de 200.000 
contas na primeria metade de 2016, por promover ou 
fazer ameaças de atos terroristas (7)

2 Mensagens de e-mail não solicitadas usadas geral-
mente para promoção comercial, e, cada vez mais, dis-
tribuir conteúdo malicioso (4)

3 Acordo de _______ Judiciária em Matéria Penal (MLAT) 
é um acordo bilateral que facilita a coleta e troca de 
informações transfronteiriças (11)

4 Computação ______ é a prática de coletar e analisar 
dados contindos em sistemas digitais e dispositivos de 
computção durante uma investigação (7)

5 O protocolo adicional da convenção de cibercrime que 
entrou em vigor em 2006, pune atos de natureza racista 
e________ (8)

7 O armazenamento de dados na _________ faz com que 
investigações criminais fiquem cada vez mais compl-
exas (5)

8 Infraestruturas _______ são sistemas vitais em que a 
sociedade e economia de um país dependem profuda-
mente (8)

9 O processo de ajustar marcos legais dos países para 
obter condições e padrões comuns a todos (12)

10 O embaralhamento de documentos eletrônicos e comu-
nicação em um formato ilegível que pode ser acessado 
após decodificação (12)

12 Parte da rede que os sites de busca não conseguem 
acessar, e que geralmente é usado para atividades de 
mercado negro (4,3)

13 Cidade onde foi adotada a convenção de cibercrime do 
na Europa em 2001 (9)

14 O nome da cripto-moeda mais popular (7)

Linha Coluna   

Inscreva-se para mais atualizações do GIP Digital Watch em  
www.giplatform.org/digitalwatch


