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OS 100 PRIMEIROS DIAS DE TRUMP
Apesar de o primeiro mês do ano ter sido excepcionalmente 
tranquilo em termos de políticas digitais no plano internac-
ional, todos os olhos estavam postos sobre os 100 primeiros 
dias do Presidente Trump e do impacto das ordens executi-
vas presidenciais na governança da internet.

O Presidente deixou sua marca, particularmente, em dois 
principais temas – neutralidade da rede e privacidade - com 
outros desdobramentos futuros esperados a para as próxi-
mas semanas.

O novo representante da cadeira da Comissão Federal de 
Comunicações dos EUA (FCC) – O Republicano Ajit Pai - tem a 
intenção de revisar as regras de neutralidade estabelecidas 
pelo seu antecessor Tom Wheeler, contra as quais já se opôs 
firmemente.  Com a maioria Republicana na Comissão, isso 
provavelmente significa más notícias para os defensores da 
neutralidade de rede, e boas notícias para a indústria.

Em relação à privacidade, a ordem executiva de Trump que 
intensifica medidas de segurança pública limita a proteção 
da privacidade aos cidadãos estadunidenses. Esta regu-
lação pode invalidar o Privacy Shield, que protege os direitos 
de privacidade de cidadãos da União Europeia em relação ao 
fluxo de informação transatlântico.

A Comissão Europeia emitiu uma declaração alegando que o 
Privacy Shield permanecerá, enquanto que, numa entrevista 

em Malta, a comissária europeia Vera Jourova mencionou 
que a União Europeia precisará de uma nova garantia por 
parte dos Estados Unidos.

Novas medidas de segurança cibernética são esperadas para 
os próximos dias e muitas ordens executivas devem ser ain-
da assinadas.  Assim, as partes interessadas acompanham 
de perto todas as implicações para a política digital global.

FOI DADO INÍCIO ÀS PREPARAÇÕES IGF
Tão logo o IGF 2016 terminou, deu-se início às preparações 
para a edição de 2017. Em janeiro, as partes interessadas 
foram convidados  a enviar suas contribuições sobre o que 
funcionou no ano passado e o que pode ser feito para mel-
horar o processo do IGF de forma geral neste ano.

A comunidade IGF encerrou seu trabalho interseccional de 
2016 com a publicação do resultado final  dos debates so-
bre as Opções de Política Pública para Conectar e Capacitar  
o Próximo Bilhão, e dos quatro fóruns de melhores práticas 
sobre gênero, pontos de troca de tráfego da internet (PPTs), 
protocolo IPV6, e segurança cibernética.

O próximo IGF, que será realizado nos dias 18-21 de dezembro, 
poderá se aproveitar da singularidade da cidade sede – Genebra 
– ser lugar de diversas organizações internacionais e técnicas, 
responsáveis por  mais de 50% da política digital internacional.

Publicado em 31 de Janeiro de 2017, na Plataforma de Internet de Genova (GIP) e a Fundação Diplo | Contribuidores: Ana Andrijević, Stephanie 
Borg Psaila, Jovan Kurbalija, Marilia Maciel, Aida Mahmutović, Virginia (Ginger) Paque, Roxana Radu, Vladimir Radunović, Barbara Rosen Jacobson, 
Sorina Teleanu. Desenho: Viktor Mijatović, Diplo’s CreativeLab | A versão brasileira em português está disponível em dig.watch/newsletter | além 
do que, além do mais Para o boletim informativo Geneva Digital Watch, você pode encontrar uma cobertura detalhada dos desenvolvimentos no 
observatório GIP Digital Watch  (dig.watch) e Participar de discussões na última terça-feira de cada mês on-line, em hubs locais, ou na Geneva 
Internet Platform (dig.watch/briefings) | Mande seus Comentários para digitalwatch@diplomacy.edu

Continua na página 3

TENDÊNCIAS DE POLÍTICA DIGITAL EM JANEIRO

NESTA EDIÇÃO

O observatório acompanha o desenvolvimento 
global em Janeiro. Desenvolvimento sustentáv-
el e e- commerce, assim como assuntos legais 
foram particularmente proeminentes.

Em 2016, o ano da política digital foi marcado 
por desenvolvimentos importantes afetando 
vários assuntos. Leia nosso resumo dos 20 
maiores desdobramentos.

Em 2017, podemos esperar um clima instável, que 
pode ser turbulento em alguns momentos. Emb-
ora a crise abra espaço para possibilidade de sol.

Por ocasião do Dia de Proteção de Dados, teste o 
seu conhecimento sobre o assunto, seu reconhec-
imento de palavras chaves, instrumentos legais e 
nomes de indivíduos quedeixaram sua marca.

BARÔMETRO

ANALISANDO O 2016

PREVENDO 2017

PALAVRAS CRUZADAS
Mais na página 7

Mais na página 8

Mais nas páginas 4 e 5

Mais na página 6

Panelistas debatendo sobre o futuro do trabalho durante o 
Fórum Mundial Econômico em 17-20 de Dezembro. Leia nos-
so relatório sobre a reunião na página 2. O impacto da eco-
nomia digital também é uma tendência que afetará o desen-
volvimento das políticas digitais em 2017. Mais na página 7.  

Credit: World Economic Forum

2016

2017

Você recebe centenas de informações 
sobre política digital.

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

Em seguida, resumimos para você.

http://thehill.com/policy/technology/315746-trump-taps-pai-as-new-fcc-chairman
https://euobserver.com/justice/136699
https://arstechnica.com/tech-policy/2017/01/draft-cyber-executive-order-calls-for-immediate-60-day-cyber-miracle/?amp=1
http://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-community-public-consultation-call-for-inputs-taking-stock-of-the-2016-work-program-and
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/new-igf-resources-now-available
http://digitalwatch.giplatform.org/newsletter
http://digitalwatch.giplatform.org
http://digitalwatch.giplatform.org/briefings
mailto:digitalwatch@diplomacy.edu
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FÓRUM ECONÔMICO GLOBAL OLHA PARA O FUTURO DA 
ECONOMIA DIGITAL
A 47ª Reunião Anual do WEF, realizada em  Davos-Klosters, Suíça, 
de 17 a 20 de Janeiro,  reuniu os líderes do mundo empresarial, 
governo, organizações internacionais, academia e sociedade civ-
il, para discutir diversas questões relacionadas a política digital.

O futuro da economia digital foi um tema fundamental em muitas 
sessões explorando aspectos como a transformação digital das 
indústrias, a quarta revolução industrial e suas implicações (em 
áreas como a igualdade de gênero e o emprego), a necessidade 
de normas e regras comuns para a economia digital, e a colabo-
ração entre as partes interessadas. Segurança e criminalidade 
na era digital foram parte das discussões. Durante o encontro, o 
WEF lançou um relatório sobre Promoção da Resiliência Ciberné-
tica: Princípios e Ferramentas para Conselhos,  que delineia uma 
série de princípios e ferramentas para as empresas abordarem 
os riscos da segurança cibernética e resiliência das suas in-
fraestruturas de informação.

Os avanços no campo da Internet das Coisas (IoT) e inteligên-
cia artificial (AI) também foram discutidos, à medida que par-
ticipantes exploraram implicações políticas e esboçaram a 
necessidade de princípios e padrões para garantir que os produ-

tos IoT e AI tragam benefícios para a sociedade como um todo, 
minimizando  riscos. Informações confiáveis on-line, um tópico 
que atraiu muita atenção recentemente, também foi discutido, 
com foco em possíveis modalidades para equilibrar a liberdade 
de expressão com a necessidade de educar os usuários sobre 
como distinguir informações verdadeiras das falsas.

Os participantes do WEF aproveitaram a oportunidade para lan-
çar novas iniciativas e acordar na realização de ações futuras. 
Em um exemplo, as principais empresas globais de TI e teleco-
municações e entidades da ONU acordaram em seis princípios 
sobre a cooperação público-privada facilitando pagamentos 
digitais em dinheiro em populações afetadas pela crise.

Como tem sido o caso recentemente  em muitos outros eventos 
de alto nível, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável tam-
bém foi pauta em Davos. Líderes mundiais discutiram os desafi-
os da globalização e as crescentes tendências anti-globalização. 
Muitos dos debates em torno da necessidade de identificar mo-
dalidades de reforma na governança dos processos de globali-
zação,  com vista aos mais adequados para contribuir para o 
crescimento e desenvolvimento globais.

O curso,  oferecido pelo GIP e DiploFoundation de 23 de Janeiro a 26 de Março de 2017, auxilia missões 
permanentes em Genebra a acompanhar ativamente a área das políticas digitais. Ao mesmo tempo 
em que aperfeiçoam seus conhecimentos da política digital, os participantes também ganharão habi-
lidades práticas e o conhecimento necessário para acompanhar os processos relacionados à Internet, 
como privacidade e proteção de dados, comércio eletrônico e cibersegurança. O curso usa uma técnica 
de aprendizagem combinada, aliando trocas dinâmicas em uma sala on-line a sessões semanais de 
aprendizagem durante o horário de almoço na GIP.

Curso just-in-time 
sobre Governança  
da Internet

No painel interseccional de 2016-2017 em 23-25 de janeiro,  a Comissão das Nações Unidas sobre 
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CSTD) discutiu abordagens inovadoras que favoreçam a 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) e o papel da ciência, da tecnolo-
gia e da inovação na segurança alimentar até 2030. Os membros da Comissão analisaram igualmente 
os progressos na implementação dos resultados da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação 
(WSIS), a nível regional e com especial atenção para a relação entre o processo da WSIS e a Agenda para 
o Desenvolvimento Sustentável.

CSTD 2016 –
2017 Painel  
Interseccional

O Projeto Internacional de Mudança de Percepção de Genebra do escritório das Nações Unidas em Gen-
ebra, em colaboração com a Fundação Eduki, organizou uma sessão dedicada à Internet a serviço da 
humanidade, em 18 de Janeiro de 2017.  O evento, apresentado como conferência de imprensa, cen-
trou-se na utilização da Internet face a desastres humanitários, e-commerce,  liberdade de expressão e 
trabalho da ONU e de seus diferentes parceiros..

O Número à  
Serviço da 
Humanidade 

A segunda reunião do Grupo de Trabalho da CSTD sobre Cooperação Aprimorada (WGEC),  de 26 a 27 
de janeiro, foi dedicada a discussões sobre duas questões gerais:(1) Quais são as características de alto 
nível da cooperação aprimorada ?(2) Tendo em vista o  trabalho  anterior do WGEC e da Agenda de Tunis 
para a Sociedade da Informação, particularmente os parágrafos 69-71, que tipo de recomendações de-
vem ser consideradas? Os participantes concentraram-se na primeira questão e identificaram um con-
junto de características de alto nível que a cooperação aprimorada deve apresentar, incluindo ser trans-
parente, inclusiva, orientada para os resultados e suscetível à inovação, e levando em consideração 
grupos sub-representados. Houve opiniões divergentes sobre o papel dos atores não-governamentais 
no processo político e se novos mecanismos seriam necessários. Espera-se que as próximas reuniões 
aconteçam em maio e outubro.

Segunda reunião 
do Grupo de 
Trabalho de 
Cooperação 
Aprimorada

O seminário,  em 27 de Janeiro, explorou as implicações práticas da avaliação dos riscos de cibersegu-
rança a nível nacional, em grandes organizações e ao nível de infraestruturas críticas. Após uma ampla 
discussão sobre as ameaças de segurança em 2017 e além, os participantes trocaram informações e 
experiências sobre estratégias, ferramentas e metodologias utilizadas para avaliar riscos cibernéticos 
dentro de suas entidades. O papel de padrões e organizações de padronização no gerenciamento de 
vulnerabilidades e riscos também foi discutido.

Oficina de   
Segurança 
Cibernética da 
ITU Segurança 
cibernética e prática 
de avaliação de 
riscos:

DESENVOLVIMENTOS DIGITAIS EM GENEVA

Este ícone indica que há mais material na versão digital. Alternativamente, visite dig.watch para obter informações mais detalhadas.

https://digitalwatch.giplatform.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017
http://www3.weforum.org/docs/IP/2017/Adv_Cyber_Resilience_Principles-Tools.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/weffiprincipleshumanitarianpayments.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/the-biggest-stories-from-davos-2017
https://digitalwatch.giplatform.org/events/just-time-course-internet-governance-2017
https://digitalwatch.giplatform.org/events/cstd-2016-2017-inter-sessional-panel
http://giplatform.org/events/le-numérique-au-service-de-lhumanité
https://digitalwatch.giplatform.org/events/cstd-working-group-enhanced-cooperation-2nd-meeting
https://digitalwatch.giplatform.org/events/itu-cybersecurity-workshop-cybersecurity-and-risk-assessments-practice
http://digitalwatch.giplatform.org
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ANÁLISE

NOVIDADES NA POLÍTICA DIGITAL EM JANEIRO

O IGF também poderá também se aproveitar da cena vibrante 
que envolve as pesquisas no âmbito digital do CERN (Organi-
zação Europeia para a Investigação), da EPFL (École polytech-
nique fédérale de Lausanne) e da Universidade de Genebra.

CYBER-SAGA ENTRE OS EUA E A RÚSSIA CON-
TINUA
Um novo relatório dos serviços de inteligência dos EUA, no 
início de janeiro, concluiu com “alta confiabilidade” que o 
Presidente russo esteve por trás de uma campanha para 
influenciar a eleição presidencial dos EUA.  A Rússia negou 
essas acusações. Enquanto isso, na Rússia, três especial-
istas em segurança cibernética ligados ao Kremlin foram 
presos por acusações de que eles estavam espionando para 
Washington.

A tensão em curso entre os EUA e a Rússia marcou o início 
do ano, suscitando preocupações sobre a capacidade dos 
dois países para resolver suas ciber-tensões. Resta saber 
se fará alguma diferença uma nova administração  dos Es-
tados Unidos.

CONFIGURAÇÃO DA CENA PARA 2017
As previsões para 2017  baseiam-se num cenário que está 
influenciando as políticas digitais e que colocará à prova 
noções já consolidadas sobre o desenvolvimento da Internet.

Ao longo das duas últimas décadas, a globalização e o cresci-
mento da Internet têm se relacionado de modo estreito. Ol-
hando para o futuro, a crise da  globalização terá um impacto 
inevitável na Internet: Se a crise conduzir a restrições adicion-
ais na circulação  de pessoas, capital e bens através das fron-
teiras nacionais, é provável que o mesmo ocorra com o tráfego 

da Internet - o que se somaria à possibilidade de uma internet 
mais fragmentada, afettando muitos segmentos da sociedade.

Questões de mercado de trabalho e emprego, itens priori-
tários nas agendas políticas em 2017, são diretamente afeta-
das pela economia digital. O aumento no uso de tecnologias 
digitais é muitas vezes interpretado como uma razão para a 
menor disponibilidade de postos de trabalho.

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Mundial 
2016 do Banco Mundial,  empregos de gerentes de hotéis 
e restaurantes possuem menor probabilidade de serem 
automatizados, enquanto é provável que os profissionais fi-
nanceiros sejam substituídos por computadores. A indústria 
digital está cada vez mais sob pressão para contribuir com 
soluções para os custos sociais do rápido desenvolvimento 
da tecnologia.

O ditado de que a Internet muda a maneira como vivemos, 
trabalhamos, e nos divertimos tornou-se uma realidade co-
tidiana. Os dispositivos deixaram de ter finalidade recreativa 
para se tornarem elementos essenciais, afetando nossas 
rotinas e os padrões culturais.

A discussão sobre o impacto social da Internet deve ser cui-
dadosamente equilibrada. Embora nosso objetivo seja en-
frentar aspectos negativos (redução da coesão social e da 
solidariedade, ausência de pensamento crítico), podemos 
acabar minando inúmeros resultados positivos.

É neste contexto que se desenrola a política digital em 2017. 
Mais informações na página 7.  Consulte as páginas 4-5 para obter 
mais informações sobre a evolução da política digital em janeiro.

Continued from page 1

O Relatório de Desenvolvimento Mundial 2016 do Banco Mundial  ilustra o impacto da tecnologia no emprego. Crédito: Banco Mundial

https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
http://bigstory.ap.org/article/bb34c786f7984407898da815090fa471
https://www.diplomacy.edu/blog/digital-politics-2017-unsettled-weather-stormy-times-sunny-spells
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
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OBSERVATÓRIO

POLÍTICAS DIGITAIS: DESENVOLVIMENTOS EM JANEIRO

Na conclusão do seu 12º Diálogo sobre Direitos Humanos (em Bruxelas, a 10 de Janeiro), a União Africana 
e a UE manifestaram o seu empenho na promoção e proteção da liberdade de expressão e do direito 
de acesso à informação na era digital.  O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu  que as 
preocupações com segurança não representam uma razão suficiente para negar acesso à Internet a um 
prisioneiro, uma vez que isto representaria violação ao direito do prisioneiro à liberdade de expressão.

A Comissão Europeia propôs um novo conjunto de regras sobre privacidade, igualmente aplicáveis às 
empresas da Internet.  A Turquia anunciou planos para desenvolver um motor de busca doméstico e 
serviço de e-mail compatível com sua cultura e valores nacionais,  enquanto que uma nova regulamen-
tação no Vietnã permitirá ao Ministério da Informação e Comunicações para exigir que os provedores de 
conteúdo derrubem ou bloqueiem conteúdo que represente Informações “mal intencionadas e tóxicas”.

David Kaye, Relator Especial da ONU para a promoção e proteção do direito à liberdade de expressão, 
alertou que verificações de idade  introduzidas pelo governo do Reino Unido para impedir que crianças 
tenham acesso à pornografia on-line poderiam “dar ao governo acesso à informação de hábitos de visu-
alização e dados dos cidadãos“, o que violaria leis internacionais.

Direitos  
Digitais

mesma relevância

A Colômbia aprovou novas regras que impõem um imposto de valor agregado de 19% sobre serviços de 
Internet pagos por cartão de crédito, principalmente visando serviços over-the-top (OTT) como Netflix, 
Uber, Spotify e AirBnB.  No Canadá, o Governo está considerando a imposição de um imposto chamado 
taxa Netflix  sobre serviços digitais comprados de empresas estrangeiras na Internet.

No Reino Unido, milhares de usuários do eBay e da AirBnB estão sendo perseguidos  pela agência tribu-
tária britânica por não declarar seus lucros através da “sharing economy”. O governo da Indonésia iniciou 
uma investigação sobre a prática fiscal do Google,  acusando a empresa de dever ao Estado mais de US$ 
25 milhões em impostos.

E- comércio 
& Economia 
pela Internet

aumento de relevância

No Painel Interseccional de 2016-2017, a CSTD analisou como a implementação dos SDGs poderia ser 
apoiada por abordagens inovadoras, e discutiu a relação entre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e os resultados do processo da WSIS   Mais informações na página 2.

O Relatório Inclusivo de Crescimento e Desenvolvimento 2017,  publicado pela WEF ressaltou a crescente 
desigualdade a nível global e sugeriu várias abordagens políticas e institucionais que poderiam con-
tribuir para um crescimento e desenvolvimento mais sustentável e inclusivo. Entre as recomendações, 
melhorar o acesso aos serviços e infraestruturas da Internet e maximizar o crescimento e o potencial 
de geração de empregos do comércio via Internet foram vistos como algo particularmente importante. 
Mais informações na página 2.

O primeiro Fórum Mundial de Dados da ONU  foi marcado pelo lançamento do Plano de Ação Global para 
Dados de Desenvolvimento Sustentável na Cidade do Cabo.  O plano prevê o reconhecimento de que os sis-
temas estatísticos nacionais são essenciais para a plena implementação da Agenda 2030, e propõe uma 
série de objetivos e ações que enfrentem deficiências na capacitação em estatística.

Desenvolvimento  
sustentável

aumento de relevância

A comunidade do IGF encerrou o seu trabalho interseccional de 2016 com a publicação dos resultados 
das discussões sobre Opções de Políticas para Conectar o Próximo Bilhão (s), e dos quatro fóruns so-
bre melhores práticas de gênero, IXPs, IPv6 e cibersegurança. Os preparativos para o ciclo de 2017 já 
começaram, as partes interessadas foram convidadas a apresentar contribuições sobre como melhorar 
o processo do IGF.

Os membros e observadores do Grupo de Trabalho da CSTD sobre Cooperação Aprimorada encont-
raram-se para a segunda reunião para discutir as características da cooperação aprimorada na gov-
ernança da Internet e possíveis modalidades para a sua concretização. Mais na página  2.

Arquitetura 
Global IG

aumento de relevância

Nos EUA, um relatório publicado pelos serviços de inteligência concluiu, com “alta confiabilidade”, que o 
presidente Vladimir Putin ordenou uma campanha para influenciar em 2016 a eleição presidencial dos 
EUA.  A comunidade de especialistas, contudo, comentou  que o relatório não fornece informações 
para atribuir, com tanta certeza, os ataques às autoridades russas.

Cellebrite, uma empresa com sede em Israel que oferece serviços de invasão em celulares protegidos 
(incluindo para governos e agências e autoridades policiais no mundo), confirmou uma violação de seus 
servidores.  O evento despertou a preocupação  de que a tecnologia de quebra de criptografia da em-
presa poderia ser vendida para quem fizesse a maior proposta.

A Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC) entrou com uma ação judicial contra o fabricante de 
redes para computadores com base em Taiwan, D-Link, por falhar em ‘tomar medidas razoáveis para 
proteger seus roteadores e protocolos de Internet (IP), comprometendo potencialmente informações 
sensíveis do consumidor“.  D-Link negou as acusações.  Um relatório divulgado pelo Instituto Pon-
emom  revelou que cerca de 80% das aplicações IoT e 71% das aplicações móveis não são testadas para 
vulnerabilidades, aumentando preocupações de segurança.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou que os principais bancos comerciais do país foram 
alvo de um cyber-ataque maciço realizado por hackers em novembro do ano passado.  Um relatório 
da empresa Risk Based Security  revela que o ano de 2016 estabeleceu novos registros em termos de 
violações de dados: havia 4.000 violações de dados informadas ao longo do ano, expondo mais de 4,2 
bilhões de arquivos.

Segurança

aumento de relevância

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/18485/joint-communique-12th-au-eu-human-rights-dialogue-brussels-belgium-10-january-2017_en
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22001-170354%22]%7D
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_en.htm
https://turkeyblocks.org/2017/01/06/turkey-building-domestic-search-engine-and-email/
http://tuoitrenews.vn/society/39085/vietnam-reserves-right-to-block-toxic-internet-content-circular
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/12/age-checks-stop-children-accessing-online-pornography-breach/
http://www.rapidtvnews.com/2017010645658/colombia-taxes-ott-and-mobile-services.html#axzz4WyXXINth
http://www.cbc.ca/news/politics/sales-tax-netflix-bell-rogers-digital-melanie-joly-bill-morneau-internet-1.3937955
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4100624/Thousands-AirBnB-eBay-users-hit-tax-raid-Families-make-extra-income-online-targeted-HMRC-crackdown.html
http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/19/govt-starts-investigating-google-tax-case.html
https://digitalwatch.giplatform.org/events/cstd-2016-2017-inter-sessional-panel
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf
https://digitalwatch.giplatform.org/events/un-world-data-forum
http://undataforum.org/WorldDataForum/wp-content/uploads/2017/01/Cape-Town-Action-Plan-For-Data-Jan2017.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
http://www.theverge.com/2017/1/6/14191002/us-releases-declassified-report-on-russian-hacking
http://www.cellebrite.com/Mobile-Forensics/News-Events/Press-Releases/cellebrite-statement-on-information-security-breach
http://www.vanityfair.com/news/2017/01/a-hacker-just-proved-that-apple-may-have-been-right-about-the-fbi
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/01/ftc-charges-d-link-put-consumers-privacy-risk-due-inadequate
http://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10069
https://www.arxan.com/wp-content/uploads/2017/01/2017_Security_IoT_Mobile_Study.pdf
http://www.reuters.com/article/us-russia-banks-cyberattacks-idUSKBN15B0WT?feedType=RSS&feedName=internetNews
https://pages.riskbasedsecurity.com/hubfs/Reports/2016%20Year%20End%20Data%20Breach%20QuickView%20Report.pdf?utm_campaign=2016+Year+End+Data+Breach+QuickView+Report&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=41076100&_hsenc=p2ANqtz-8uq4ppRa4w0ixiz5OwnE8Tt7fu48rPB9EhCstJhuZ0m-yOay9r_NFTddgsfAzMw6ZSEmcEaAnKspMyHYBVRrKjczoykw&_hsmi=41076100
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Qualquer texto de retrospectiva de 2016 sobre o Con-
gresso brasileiro não pode deixar de mencionar os 
embates do cenário político mais amplo, que serviram 
como pano de fundo para todas as disputas legislativas 
do ano. Na área das políticas de internet, não foi dife-
rente. O ano foi marcado pela tramitação de relevantes 
projetos de lei para a agenda de direitos digitais.

O próprio processo de impeachment da presidenta elei-
ta trouxe consigo desdobramentos no campo. Às véspe-
ras de seu afastamento do cargo, Dilma Rousseff assi-
nou o Decreto 8771/2016,  que regulamentou o Marco 
Civil da Internet (MCI – Lei 12965/2014)  e esclareceu 
algumas questões necessárias para o cumprimento da 
lei aprovada em junho de 2014, detalhando aspectos 
relativos a neutralidade de rede – como a questão do 
zero rating –, proteção e segurança de dados, e fiscali-
zação e transparência. A proposta já estava na mesa da 
Presidência desde março de 2016, quando foi encerrada 
a segunda fase de uma consulta pública online sobre o 
assunto, mapeada pelo InternetLab.

No mesmo dia, a então presidenta encaminhou com pe-
dido de urgência ao Congresso Nacional uma proposta 
de texto para um projeto de lei de proteção de dados.

 A proposta, elaborada pelo Ministério da Justiça 
também após um amplo processo de consulta pública 
online, passou a tramitar na Câmara dos Deputados 
como PL 5276/2016.  Em julho de 2016, o presidente 
Michel Temer retirou o regime de urgência da tramita-
ção e, na semana seguinte, o projeto foi apensado ao PL 
4060/2012,  que também trata da proteção de dados 
pessoais, mas de forma bem menos abrangente do que 
o projeto encaminhado pelo Executivo. Em outubro de 
2016, foi constituída uma Comissão Especial na Câmara 

dos Deputados  para analisar os dois projetos e profe-
rir um parecer sobre o tema.

O tema tratado pelos projetos é complexo, o que levou 
a Comissão a convocar audiências públicas com espe-
cialistas de várias áreas, que se iniciaram no final de 
2016 e devem se estender pelo primeiro semestre de 
2017. Regulamentar o uso de dados pessoais significa 
equacionar os interesses de diferentes grupos em dis-
puta, como por exemplo aqueles que veem na coleta e 
tratamento de dados oportunidades únicas para pro-
mover a inovação e usufruir dos benefícios do big data 
em embate contra os interesses daqueles que advogam 
por limites a essas capacidades, como condição para a 
tutela da privacidade. 

Outro tema de destaque em 2016 foi o dos bloqueios a 
sites e aplicações de Internet,  principalmente após as 
ordens judiciais de suspensão do aplicativo WhatsApp 
no Brasil (detalhadas aqui e aqui).  Em reação a esses 
episódios, duas ações foram apresentadas ao Supremo 
Tribunal Federal, a ADPF 403,  que questiona a cons-
titucionalidade das decisões de bloqueio, e a ADI 5527,

 que requer a declaração de inconstitucionalidade dos 
incisos III e IV do art. 12 do Marco Civil da Internet,  que 
tratam de suspensões e bloqueios como formas de san-
ção. Ao mesmo tempo, a polêmica chegou também ao 
Legislativo  brasileiro. Ao longo dos últimos meses, fo-
ram apresentados ao Congresso nacional dez projetos 
de lei sobre bloqueios de sites e aplicações. Na Câmara, 
apesar de os projetos tramitarem em conjunto (esta-
rem apensados uns aos outros), as propostas tratam da 
questão de formas diferentes.

RETROSPECTIVA 2016:  
A INTERNET NO CONGRESSO BRASILEIRO

Por Beatriz Kira 

Coordenadora da área de conjuntura do InternetLab

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.internetlab.org.br/pt/conjuntura/reporta-regulamentacao-do-marco-civil/
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O projeto principal é o PL 5130/2016,  de autoria do Dep. 
João Arruda (PMDB/PR), que visa alterar o MCI para 
excluir a possibilidade de proibição ou suspensão tem-
porária de atividades de aplicações de internet como 
forma de sanção. Do outro lado da disputa normativa 
e entre os seus apensados está o PL 5204/2016,  en-
caminhado pela CPI de Crimes Cibernéticos,  que visa 
regulamentar a possibilidade de bloqueios por ordem 
judicial de aplicações “dedicadas à prática de crimes” 
que sejam hospedadas no exterior ou que não tenham 
representação no Brasil, excetuando-se aplicações de 
mensagens instantâneas (como o WhatsApp). Essa pro-
posta parece ser direcionada ao bloqueio de sites de 
compartilhamento de material protegido por direitos 
autorais, e tem recebido forte apoio da Motion Picture 
Association,  que representa o interesse de produtoras 
de Hollywood. No final de 2016, foi apresentado requeri-
mento de urgência para a tramitação desses projetos e 
seus demais apensados, que será analisado pelo plená-
rio da Câmara na retomada dos trabalhos legislativos, 
agora em fevereiro.

A discussão em torno dos bloqueios é significativa não 
apenas por conta dos efeitos da medida em si – que afe-
ta liberdades fundamentais, a infraestrutura da Internet 
e a economia, entre outros – mas também por suscitar 
debates sobre outros temas relevantes relacionados à 
políticas de Internet, como a regulamentação da cripto-
grafia no Brasil, o alcance dos poderes investigativos do 
Estado e os cada vez mais frequentes pedidos de aces-
so a dados de comunicação. Há, assim, indícios de que 
essa pauta ganhará ainda mais proeminência em 2017.

Mais uma polêmica que pode ser a porta de entrada 
para outros temas relevantes da agenda brasileira de 
direitos digitais foi a que ocorreu em torno da limitação 
de dados na banda larga fixa. Em fevereiro, as opera-
doras Claro/NET, Oi e Vivo anunciaram que passariam 
a adotar franquia de dados para novos clientes, com li-
mites de 10 a 30 gigabytes nos planos mais acessíveis, 
após os quais a velocidade de conexão seria reduzida 
ou o acesso bloqueado, como ocorre nos planos de In-
ternet móvel. Em resposta, entidades da sociedade civil 
organizada e usuários mobilizaram-se contra a medida, 
por meio de inserções na mídia, ações judicias e cam-
panhas online. A Anatel, então, publicou em abril uma 
decisão cautelar determinando que as operadoras se 
abstenham de adotar práticas de redução de velocida-

de, suspensão de serviço ou de cobrança de tráfego ex-
cedente após o esgotamento da franquia.

A disputa não tardou a chegar no Legislativo, com a 
apresentação de 25 projetos de lei  de parlamentares 
de diversos partidos e regiões do país, buscando de al-
guma forma regular a questão – seja pela sua proibição 
ou a permissão em determinadas circunstâncias. As 
estratégias legislativas adotadas também eram varia-
das: alteração do Marco Civil da Internet, modificação 
da Lei Geral de Telecomunicações, ou até proibição de 
cláusulas contratuais de limitação de franquia. Os PLs 
apresentados parecem ter sido reações à forte mobi-
lização da sociedade civil e de internautas e há de se 
questionar o apelo eleitoral de tais medidas. Uma via 
mais democrática estaria na ampliação do debate com 
os atores envolvidos, o que pode ocorrer por meio da 
consulta pública  aberta pela Anatel até abril de 2017, 
para colher subsídios de diversos setores da sociedade.

Também relacionado à infraestrutura da Internet, em 
2016 avançou a passos largos no Congresso o projeto 
de reforma da Lei Geral de Telecomunicações (LGT – Lei 
9472/1997)  visando alterar o atual sistema de conces-
são para o de autorização, tornando mais flexíveis as 
regras para as empresas do setor,  e buscando transfe-
rir a infraestrutura estratégica da União (os chamados 
bens reversíveis, avaliados em R$ 100 bilhões) para o 
patrimônio privado das operadoras. O PL 3453/2015  
teve a redação final  aprovada pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJC) da Câmara dos Deputados no 
final de novembro, quando foi então encaminhado para 
revisão pelo Senado, onde foi aprovado em caráter ter-
minativo pela Comissão Especial do Desenvolvimento 
Social  em menos de seis dias. Um recurso para que 
o PLC 79/2016  fosse apreciado também pelo Plenário 
do Senado Federal chegou a ser apresentado, mas foi 
negado pela Secretaria Geral da Mesa Diretora. O proje-
to agora segue para sanção presidencial, apesar do trâ-
mite legislativo estar sendo questionado judicialmente 
perante o STF – por meio de mandado de segurança 
(MS 34562).

Por fim, outro projeto que entrou novamente na pau-
ta do legislativo em 2016 e merece destaque foi o PL 
5555/2013,  que trata da disseminação não consentida 
de imagens íntimas,  fenômeno mais conhecido como 
“revenge porn” ou pornografia de vingança. Nos últimos 
anos, com a popularização das redes sociais, têm ga-
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A Internet das Coisas (IoT) já é uma realidade, mas pou-
cos brasileiros sabem de fato quais serão as consequ-
ências positivas e negativas do aumento da interconec-
tividade entre os objetos. Daí a importância do amplo 
debate com a participação da sociedade civil para ga-
rantir direitos fundamentais.

Por quase dois meses, o Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) manteve em consulta pública o 
Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil. O plano 
irá definir as medidas a serem tomadas para que o país 
promova a chamada “Internet das Coisas” como modelo 
de desenvolvimento de setores como o automobilístico, 
agropecuário e urbanístico do país, e recebeu mais de 2 
mil comentários.

Apesar de ser um número expressivo, se conside-
rarmos as consultas públicas prévias realizadas via 
Internet, ainda é um número que reflete a falta de en-

gajamento político das pessoas nos ambientes online e, 
ainda mais grave, reflete a falta de consciência da po-
pulação sobre como este cenário de hiperconectividade 
vai impactar nossas vidas daqui para frente.

Os inúmeros dispositivos conectados, que nos acom-
panharão diária e constantemente em nossas rotinas, 
irão coletar, transmitir, armazenar e compartilhar uma 
quantidade enorme de dados, muitos deles estritamen-
te pessoais e sensíveis. A IoT poderá alterar significa-
tivamente a maneira como vivemos. Com um aumento 
exponencial da utilização desses dispositivos que já 
se encontram ou que entrarão em breve no mercado, 
devemos estar atentos aos riscos que isso pode trazer 
para a privacidade e demais direitos fundamentais dos 
usuários.

O impacto deste fenômeno vem sendo atrelado ao con-
ceito, ainda em construção, de Quarta Revolução Indus-

Por Eduardo Magrani

Pesquisador do CTS/FGV 

Professor de Direito e Tecnologia e Direitos Intelectuais da FGV

SOCIEDADE TEM QUE ENTRAR NO DEBATE SOBRE 
INTERNET DAS COISAS

nhado destaque notícias a respeito desses casos envol-
vendo tanto mulheres adultas quanto adolescentes. O 
PL 5555/2013 cria mecanismos para o combate a con-
dutas ofensivas contra a mulher na Internet ou em ou-
tros meios de propagação da informação, inserindo um 
novo tipo penal na Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006),

 além de inserir a conduta tipificada no rol dos crimes 
contra a dignidade sexual e não nos crimes contra a 
honra.  Em dezembro de 2016, foi apresentado o pare-
cer da Deputada Tia Eron (PRB-BA), relatora de projeto 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  da 

Câmara dos Deputados. A proposição chegou a ser in-
cluída na pauta da CCJC no final de dezembro, mas não 
foi votado por falta de quórum.

Outros temas relevantes, que entraram na pauta do 
Congresso brasileiro em 2016, podem voltar a serem 
destaque em 2017. Projetos de lei sobre direito ao es-
quecimento,  liberdade de expressão,  economia do 
compartilhamento  e direito autoral,  para citar al-
guns, provavelmente estarão na agenda legislativa 
deste ano.
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trial, caracterizada por uma Internet ubíqua e móvel, 
por sensores e dispositivos que cada vez se tornam 
mais baratos e menores e pelo desenvolvimento da in-
teligência artificial.

Pulseiras e palmilhas inteligentes que compartilham 
com seus amigos o quanto você andou a pé ou de bici-
cleta. Dispositivos de saúde interconectados, que per-
mitem um monitoramento mais constante e eficiente, e 
uma interação mais eficaz entre paciente e médico.

Todos os dias, novas “coisas” se conectam à internet 
com capacidade para compartilhar, processar, arma-
zenar e analisar um volume enorme de dados entre si. 
Pesquisas apontam que até 2020 teremos cerca de 100 
bilhões de dispositivos inteligentes conectados.

A estimativa de impacto econômico global corresponde 
a mais de US$ 11 trilhões de dólares em 2025. A Inter-

net das Coisas surge como possível solução diante dos 
novos desafios de gestão pública, prometendo, a partir 
do uso de tecnologias integradas e do processamento 
massivo de dados, soluções mais eficazes para proble-
mas como poluição, congestionamentos, criminalidade, 
eficiência produtiva, entre outros.

Por isso um dos principais desafios técnicos e regula-
tórios que o Brasil enfrentará a partir de agora relacio-
na-se ao papel do Estado na emergente realidade da 
hiperconectividade. O ecossistema regulatório brasi-
leiro precisa ajustar-se rapidamente a esse cenário em 
transformação. É possível aprovar leis que protejam os 
direitos individuais, criem mercados eficientes e favo-
reçam a inovação de caráter nacional. Mas para atin-
girmos tal objetivo todos devem participar ativamente 
desse debate.

As opiniões expressas nesta secção são da exclusiva responsabilidade dos autores.
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6–8 FEV
NANOG 69

(Washington DC, USA)
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Criança Online - 
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14 FEV
WSIS Fórum 2017 
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(Genebra, Suíça)

17–19 FEV
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Segurança de Munique 2017 
(Munique, Alemanha)

3, 6–7 FEV
ITU CWG-Internet: 
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E 9ª Reunião    

(Genebra, Suíça)
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15 FEV
Cyber Security para 
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27 FEV
Conselho de Direitos 
Humanos da ONU - 
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PROGNÓSTICO PARA FEVEREIRO

Para obter mais informações sobre eventos futuros, visite dig.watch/events

Nos Estados Unidos, quatro senadores reintroduziram  um projeto de lei destinado a assegurar um 
“planejamento adequado do espectro e coordenação interagências para apoiar o IoT ‘. Paralelamente, o 
Departamento de Comércio do país (DoC) emitiu um Livro Verde sobre a Promoção do Desenvolvimento da 
IoT,  delineando vários princípios para orientar quaisquer atividades futuras de DoC nesta área. O docu-
mento foi acompanhado pelo lançamento de uma consulta sobre os papéis potenciais para o governo na 
sustentação do desenvolvimento da IOT.

O Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações lançou  um Grupo de Especificação Industrial in-
tersetorial sobre Gestão de Informação de Contexto para aplicações de cidades inteligentes entre outras, 
para trabalhar o desenvolvimento de especificações e protocolos para a interoperabilidade nas cidades 
inteligentes.

Novas 
tecnologias 
(IoT, AI, etc.)

mesma relevância

As regras de neutralidade da rede adotadas pela FCC dos EUA em 2015 podem estar em risco, uma vez 
que o recém-nomeado Presidente Trump deve iniciar uma revisão.  Entretanto, num relatório que apre-
senta os resultados de uma revisão realizada em 2016,  a FCC expressou preocupações sobre a AT & T e 
serviços de zero-rating  oferecidos pela Verizon, que trazem riscos significativos para os consumidores 
e comprometem  a concorrência.

A Autoridade Reguladora das Telecomunicações na Índia (TRAI) lançou uma nova consulta pública sobre 
a neutralidade da rede,  solicitando a participação dos interessados nos princípios fundamentais da 
neutralidade da rede e nas práticas que podem ser vistas como violações desses princípios.

Neutralidade 
de rede

aumento de relevância

No caso da Microsoft, a decisão do tribunal sobre dados detidos na Irlanda permanece, após o Tribunal 
de Apelações do Segundo Circuito nos EUA ter negado uma nova audiência ao caso.

Uber e a Autoridade de Estradas e Transportes (RTA) no Emirado de Dubai assinaram um acordo  em 
que a empresa será capaz de usar 14.000 veículos através de seu app ‘de acordo com as leis de Dubai 
que regem a operação de táxis e limusines ‘.

A Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu adotou um relatório  com recomendações 
para a introdução de «regras de direito civil em matéria de robótica». O relatório, publicado em versão 
preliminar em 2016, propõe a elaboração e adoção de um “instrumento legal” na UE para abordar 
questões jurídicas relacionados ao desenvolvimento da robótica e da AI.

Na China, o governo lançou uma campanha destinada a desligar os prestadores de serviços, tais como 
as redes privadas virtuais e redes de distribuição de conteúdos, que não têm autorização para “executar 
operações transfronteiriças”. Esses serviços são frequentemente usados para burlar as restrições da 
Internet na China.

Jurisdição 
& Assuntos 

legais

aumento de relevância

O governo de Camarões ordenou o desligamento da Internet das duas principais regiões anglófonas de-
pois que professores, advogados e estudantes entraram em greve por suposta discriminação em favor da 
população francófona.  As regiões estão sem Internet desde meados de janeiro.

As Ilhas Marshall enfrentaram várias semanas de blackout da Internet, devido a problemas com uma fibra 
de cabo óptico submarina. Enquanto as comunicações por telefone e Internet foram transferidas para o 
satélite, as autoridades dispõem de acesso limitado a e-mail e instalações importantes como aeroportos, 
serviços de emergência, etc.

A ICANN e o governo dos EUA concordaram  em firmar a Afirmação de Compromissos (AoI), um docu-
mento que delineia, entre outros, os compromissos da ICANN com a abertura e transparência e avaliações 
rotineiras de seu trabalho pela comunidade. Esses compromissos agora são incorporados aos regulamen-
tos revisados da ICANN.

Infraestrutura

mesma relevância

https://digitalwatch.giplatform.org/events/itu-cwg-child-online-protection-13th-meeting
https://digitalwatch.giplatform.org/events/itu-cwg-internet-9th-meeting
https://digitalwatch.giplatform.org/events/itu-cwg-internet-4th-physical-open-consultation-meeting
https://digitalwatch.giplatform.org/events/nanog-69
https://digitalwatch.giplatform.org/events/wsis-forum-2017-open-consultation-process-second-physical-meeting
https://digitalwatch.giplatform.org/events/cyber-security-critical-infrastructure-strengthening-confidence-building-osce
https://digitalwatch.giplatform.org/events/itu-cwg-wsis-30th-meeting
https://digitalwatch.giplatform.org/events/un-group-governmental-experts-developments-field-information-and-telecommunications-context-1
https://digitalwatch.giplatform.org/events/munich-security-conference-2017
https://digitalwatch.giplatform.org/events/briefing-heads-missions-digital-policy-south-eastern-europe
https://digitalwatch.giplatform.org/events/un-human-rights-council-34th-session
http://digitalwatch.giplatform.org/events
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/88?q=%7B%22search%22%3A%5B%22%5C%22appropriate+spectrum+planning+and+interagency+coordination+to+support+the+Internet+of+Things%5C%22%22%5D%7D&r=1
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/iot_green_paper_01122017.pdf
http://www.etsi.org/news-events/news/1152-2017-01-news-etsi-launches-new-group-on-context-information-management-for-smart-city-interoperability
http://thehill.com/policy/technology/315746-trump-taps-pai-as-new-fcc-chairman
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2017/db0111/DOC-342987A1.pdf
http://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_NetNeutrality2017_01_04.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/3409195/Microsoft.pdf
https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/about-rta/news-and-media/all-news/NewsDetails/agreement+with+uber+to+provide+online+taxi+and+limo+booking+services
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN
http://www.reuters.com/article/us-china-internet-idUSKBN15715U?il=0
https://qz.com/892433/cameroon-shut-down-the-internet-in-anglophone-regions-like-bamenda-buea/
http://www.dailysabah.com/asia/2017/01/13/marshall-islands-enters-fourth-week-without-internet-amid-undersea-fiber-cable-repairs
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/strickling-to-crocker-06jan17-en.pdf
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EM FOCO

REVENDO ACONTECIMENTOS NA POLÍTICA DIGITAL EM 2016

Para as políticas digitais o ano de 2016 foi marcado por vários fatos importantes, desde privacidade 
e proteção de dados até cibersegurança, e de jurisdição da Internet até IoT e AI. Nesta edição, ana-
lisamos os acontecimentos top 20.

1. Paz Cibernética: entre Guerra Fria e détente. Vários dos últi-
mos desenvolvimentos ilustram a securitização do ciberespaço: 
da tensão cibernética entre os EUA e a Rússia,  até a OTAN de-
clarando o ciberespaço como um domínio operacional.

2. Caso Apple/FBI traz privacidade, segurança, criptografia,  
e  vigilância  em  foco  mais  nítido. A recusa da Apple  em 
ajudar o FBI a desbloquear um telefone celular  provocou in-
úmeros debates.

3. As empresas de tecnologia aprimoram a criptografia para 
os usuários. Após a controvérsia Apple /FBI, empresas de tec-
nologia procuraram reforçar ou  tornar mais robusta a cripto-
grafia, com o objetivo de proteger o direito à privacidade dos 
usuários.

4. Medidas para combater o extremismo violento online são 
tomadas. As empresas trabalharam na exclusão de contas 
nas redes sociais  e filtragem de conteúdo,  ao mesmo tem-
po em que a questão foi discutida pelo Conselho de Segurança 
da ONU,  o G7  e os BRICS.

5. O cibercrime explora cada vez mais as vulnerabilidades. 
Ataques cibernéticos aumentaram e tornaram-se mais sofisti-
cados, desde o furto de informações de usuários à exploração  
de falhas de segurança “zero-day”  e ciberespionagem.  

6. Os ataques DDoS colocam a segurança IoT em foco mais 
nítido. Grandes ataques utilizando dispositivos inteligentes  
geraram discussões sobre a responsabilidade dos provedores 
pela segurança de seus produtos e na necessidade de padrões.

7. Inteligência Artificial: novas aplicações e preocupações 
crescentes. À medida que o progresso prosseguiu (por ex-
emplo, carros com piloto automático,  aplicações para a de-
tecção automática de discurso de ódio online ), os tomadores 
de decisão começaram a explorar com maior cautela suas im-
plicações sociais, econômicas e éticas.

8. SDGs e acesso à Internet permeiam as discussões de 
política digital. Diversas discussões solidificaram a visão de 
que esforços para conectar os desconectados contribuem 
para os SDGs. Soluções inovadoras para aumentar o acesso 
universal atraíram maior atenção.

9. Os debates sobre a governança dos dados aumentam após  
série de violações de dados pessoais. Questões relacionadas à 
proteção de dados e segurança cresceram na agenda política e 
os governos estão cada vez mais adotando regras para a  locali-
zação de dados.

10. Privacy Shield é adotado; regulamento substitui o acordo 
de Safe Harbour. O novo Privacy Shield UE-EUA para trocas 
transatlânticas de dados pessoais  foi contestado em juízo.

11. Tribunais regem privacidade e retenção de dados. Jul-
gamentos pautaram a aplicação do direito à privacidade dos 
usuários, em casos envolvendo acesso dos empregadores às 
comunicações de seus empregados  e retenção geral de dados 
por provedores de Internet.  

12. Continuação das restrições aos serviços Internet. Re-
strições dos serviços de Internet em todo o mundo levantaram 
preocupações sobre a liberdade de expressão. O Conselho de 
Direitos Humanos da ONU exortou os países a não implemen-
tarem tais medidas.

13. Novas orientações sobre a neutralidade da rede criam 
novos debates sobre zero-rating. Na UE, foram introduzidas 
regras mais restritas sobre neutralidade da rede.  Nos EUA, o 
Facebook iniciou a diálogo com o governo sobre Free Basics,  
enquanto seu serviço foi proibido na Índia.  

14. A revolução digital promove o crescimento econômico. 
Esta mensagem foi ressaltada na Cúpula de Líderes do G20  e 
salientada pela UNCTAD ao lançar a iniciativa  eTrade for All.  

15. Foram publicadas novas orientações para sharing econ-
omy pela Comissão Europeia,,  abordando as preocupações 
sobre a incerteza dos direitos e obrigações a serem aplicados 
no setor. Tribunais foram questionados se Uber é um provedor 
de serviço de transporte ou uma plataforma digital.

16. A Apple foi obrigada a pagar à Irlanda 13 bilhões de euros 
em impostos; outras empresas foram atingidas pelas novas 
investigações. Ao fundamentar sua determinação, a Comis-
são Europeia argumentou que o acordo Apple-Irlanda foi il-
egalmente favorecido pelo Estado.  

17. Os processos judiciais abordam questões de direitos de 
propriedade intelectual. O caso Google-Java foi uma grande 
vitória para os proponentes do “fair use”.  Na UE, novas 
propostas de direitos  autorais tiveram reações mistas.

18. Notícias falsas e filtros-bolha são manchete. Dentro do con-
texto da eleição presidencial dos EUA, o papel dos intermediári-
os na propagação de notícias falsas chamou atenção.  Os inter-
mediários deveriam ser reguladores de fato do conteúdo?

19. O caso da Microsoft delineia a extensão da jurisdição. O 
Tribunal Americano decidiu que o governo não poderia usar 
um mandado de busca e apreensão para forçar a Microsoft a 
entregar comunicações por e-mails armazenadas na Irlanda.

20. A transição da administração da IANA está  concluída. 
Apesar das provocações de última hora, a administração das 
funções da IANA foi transferida do governo dos EUA para a 
comunidade global da Internet. O trabalho no aprimoramento 
da responsabilidade da ICANN continuou durante todo o ano.

Para uma visão geral mais abrangente desses desenvolvimentos, prin-
cipais desenvolvimentos da política digital em 2016: Um ano em análise.

https://www.dhs.gov/news/2016/10/07/joint-statement-department-homeland-security-and-office-director-national
https://ccdcoe.org/nato-recognises-cyberspace-domain-operations-warsaw-summit.html
http://www.apple.com/pr/library/2016/03/03Amicus-Briefs-in-Support-of-Apple.html
https://assets.documentcloud.org/documents/2714001/SB-Shooter-Order-Compelling-Apple-Asst-iPhone.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/18/twitter-suspends-accounts-terrorism-links-isis
http://www.reuters.com/article/us-china-internet-security-idUSKCN0X912A
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53909#.VzRsZMerZ0I
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160411_02_en.htm
http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/27491/Goa_Declaration_at_8th_BRICS_Summit
http://securityaffairs.co/wordpress/47910/cyber-crime/windows-zero-day.html
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/11/national/crime-legal/toyama-tritium-researchers-data-targeted-cyberattacks/#.WAatQ8mlypQ
http://www.eweek.com/security/weak-device-security-turns-iot-into-powerful-weapon-in-ddos-attacks.html
http://uk.businessinsider.com/companies-making-driverless-cars-by-2020-2016-10?r=US&IR=T/#tesla-is-aiming-to-have-its-driverless-technology-ready-by-2018-1
https://www.wired.com/2016/09/inside-googles-internet-justice-league-ai-powered-war-trolls/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_en.htm
https://www.diplomacy.edu/blog/privacy-shield-challenged-second-time
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159906
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-12/cp160145en.pdf
https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2015:310:TOC
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/
http://www.bbc.com/news/technology-35522899
http://www.diplomacy.edu/blog/digital-policy-issues-emphasised-g20-leaders%E2%80%99-summit
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=308
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_en.htm
https://www.theguardian.com/business/2016/aug/30/eu-apple-ireland-tax-ruling-q-and-a
https://www.eff.org/deeplinks/2016/05/eff-applauds-jury-verdict-favor-fair-use-oracle-v-google
http://digitalwatch.giplatform.org/updates/commission-proposes-new-copyright-rules
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/14/googles-top-news-link-for-final-election-results-goes-to-a-fake-news-site-with-false-numbers/?utm_term=.b983a5bbdd32
https://www.wired.com/2016/07/big-privacy-ruling-says-feds-cant-grab-data-abroad-warrant/
http://digitalwatch.giplatform.org/processes/iana
https://digitalwatch.giplatform.org/resources/GIP-digital-policy-developments-2016
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IN FOCUS

PREVISÃO PARA 2017: UM CLIMA AGITADO, QUE PODE SER 
TURBULENTO EM ALGUNS MOMENTOS, COM PERÍODOS DE SOL

Geopolítica cibernética: entre conflito e cooperação

A discussão sobre segurança cibernética focalizará mais 
nas vulnerabilidades da sociedade moderna e nas possíveis 
formas de superar riscos na cibersegurança. O tema surgirá 
em debates sobre segurança nacional, luta contra o extrem-
ismo violento e garantia da segurança pessoal dos usuários 
da Internet. Ao nível internacional, a segurança cibernética 
ocupará um lugar nas agendas do G7, do G20 e de outros 
eventos de alto nível.

Criptografia: segurança e privacidade

A controvérsia Apple/FBI do ano passado deu origem a mui-
tos dilemas em torno do equilíbrio entre privacidade e se-
gurança. Espera-se que esses dilemas ressurjam este ano 
e, mais cedo ou mais tarde, as partes interessadas terão de 
chegar a um acordo. As parcerias público-privadas podem 
constituir um compromisso que asseguraria a proteção 
dos interesses públicos e o interesse em evitar uma forte 
pressão regulatória na indústria da Internet.

Política de conteúdo, notícias falsas e conteúdo extremista 
violento

O combate ao extremismo violento online permanecerá na 
agenda política em 2017. Além disso, será procurada uma 
solução à questão das “notícias falsas”, oscilando entre tor-
nar as empresas responsáveis e focar mais na melhoria da 
alfabetização de mídia social entre os usuários da Internet.

Interação poderosa: IA - IoT – Big Data

Como é provável que a interação entre AI, IoT, e big data 
seja reforçada em 2017, os governos e o setor privado con-
tinuarão a explorar as implicações (e possíveis soluções) 
em áreas como privacidade e segurança, bem como conse-
quências sociais e econômicas, ética e responsabilidade.

Governança e localização de dados

Duas tendências podem dominar 2017. Primeiro, a gov-
ernança de dados deverá ser abordada de modo mais abran-
gente, já que uma solução direcionada a uma área específica 
pode afetar diretamente outros aspectos. Em segundo lugar, 
podemos esperar maior pressão para localização de dados, 
com aumento dos custos para as empresas.

Comércio digital e economia na Internet

O comércio digital, enquanto motor do crescimento econômico, 
poderia ser uma forma de conter a onda protecionista espera-
da para 2017. Isto poderia ser mais bem ilustrado na UE, onde o 
mercado único digital pode ampliar sua relevância estratégica: 
se uma maior harmonização for atingida, isto pode ajudar a 
reverter a corrente anti-integração no contexto político da UE.

ICANN após a transição da IANA.

Durante anos, questões relacionadas à ICANN estiveram 
no topo da agenda política. É pouco provável que este seja 
o caso de 2017, já que a transição da administração da IANA 
não deve ser revertida pela nova administração dos EUA. O 
principal foco da ICANN em 2017 serão os novos domínios 
genéricos de primeiro nível.  Uma controvérsia em poten-
cial poderia ser desencadeada pela questão da jurisdição 
dos Tribunais dos EUA sobre a ICANN.

Política digital moldada por decisões judiciais

Em 2016, os tribunais desempenharam importante papel so-
bre as políticas digitais. Esta evolução deverá ser acelerada 
em 2017, com tribunais nacionais e regionais preenchendo 
lacunas nas políticas digitais, abordando questões sobre 
cibercrime, remoção de conteúdo, o papel dos intermediári-
os, liberdade de expressão, proteção de dados pessoais e 
retenção obrigatória de dados, dentre outros. 

Conectando os pontos entre os silos de políticas digitais

Em 2017, muitas atividades se concentrarão no mapeamento 
de elementos comuns e na identificação de “observadores de 
fronteira” (“boundary spanners”) que estabelecerão relações 
entre diferentes silos de políticas digitais. Esses incluem, entre 
outros, o Grupo de Trabalho da CSTD sobre Cooperação Apri-
morada, O Fórum da CMSI,  o Fórum Público da OMC  e o IGF.

Realpolitik digital: dos valores aos interesses

Uma virada da política global para a realpolitik pode desen-
cadear várias consequências no campo da política digital. A 
realpolitik pode politizar as questões que tratam predomi-
nantemente de aspectos técnicos, tais como o debate sobre 
padrões digitais. Também pode desafiar o princípio da in-
clusão que foi introduzido no ecossistema de políticas públi-
cas nas últimas décadas e pode fazer com que as discussões 
globais se reduzam a acordos bilaterais e plurilaterais. Por 
outro lado, a realpolitik pode esvaziar as bolhas na política 
digital e contribuir para a criação de uma base para um de-
senvolvimento tecnológico mais sólido e sustentável.

A turbulência política e econômica que temos pela frente conduzirá a uma série de instabilidades. As crises, 
entretanto, abrem novas possibilidades.  Espera-se aceleração no crescimento digital, testando ainda mais a 
“capacidade de tecno-absorção “ da sociedade moderna. Num contexto de crise da globalização, o impacto da 
economia digital no emprego e o impacto da Internet sobre a sociedade, como as políticas digitais serão influ-
enciadas? O que se segue são as principais previsões para 2017.
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A interação entre os três setores de tecnologia da AI, o IoT, e os dados 
serão provavelmente reforçados em 2017.

Adaptado de Digital Politics in 2017: Unsettled Weather, 
Stormy at Times, with Sunny Spells  do Dr. Jovan Kurbalija 
Leia o texto completo para uma visão mais abrangente 
sobre essas previsões. O texto também descreve o con-
texto dos desenvolvimentos de 2017 com mais pormenor 
e lista os principais eventos para se observar.

http://digitalwatch.giplatform.org/processes/gtld
http://digitalwatch.giplatform.org/events/wsis-forum-2017
http://digitalwatch.giplatform.org/events/wto-public-forum-2017
http://digitalwatch.giplatform.org/processes/internet-governance-forum
http://www.diplomacy.edu/2017predictions
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Subscribe to GIP Digital Watch updates at www.giplatform.org/digitalwatch

PALAVRAS CRUZADAS

Across: 1 Hacker, 7 Porta traseira, 8 Escudo, 11 Assinatura, 12 Snoopers, 15 Consentimento, 17 HTTPS, 18 Politica, 19 Bisbilhoteiros.
Down: 2 Edward Snowden, 3 SOPA, 4 Civis, 5 Virtual, 6 Confidencialidade, 9 Cannataci, 10 Max Schrems, 13 Encriptação, 14 Assembléia, 16 Titular.

TESTE SEUS CONHECIMENTOS SOBRE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO 
DE DADOS
O 11º aniversário do Dia de Proteção de Dados (também conhecido como Dia da Privacidade, fora da Europa) caiu em 28 de 
janeiro. Iniciado pelo Conselho da Europa (CoE) como a data em que a Convenção sobre a Proteção de Dados - ou Convenção 
108 - foi aberta e marcado em 47 países europeus, e nos Estados Unidos, Canadá e Índia. A iniciativa é voltada para a consci-
entização sobre  privacidade  por meio da educação.

Complete nossas palavras cruzadas e teste seus conhecimentos de Privacidade e Proteção de Dados, reconhecendo pala-
vras-chave, instrumentos legais, e nomes de indivíduos que deixaram sua marca.

Vertical
1 Um termo usado para se referir a um indivíduo que usa um 

computador para penetrar ou usar mal os computadores. 
(6)

7 Um termo usado para descrever um código de software 
que dá acesso para um programa ou serviço, contornando 
a segurança normal de proteções. (5,8)

8 O ________ de Privacidade é o nome da nova estrutura de 
Intercâmbios transatlânticos de dados pessoais para fins 
comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos dos 
Estados-Membros. (6)

11 Uma ________ digital é usada como um método de a aut-
enticação da identidade dos indivíduos na Internet. (10)

12 A Carta dos ____ é o apelido dado ao Ato de Poderes de 
Investigação do Reino Unido 2016. (8)

15 Uma pessoa deve ser especificamente solicitada, se seus 
dados sensíveis forem processados. (13)

17 A abreviatura de um protocolo de comunicação segura e 
privada através de uma rede de computadores cada vez 
mais implantado por empresas de Internet. (5)

18 A ________ de privacidade é um documento que define clar-
amente a forma como uma das partes reúne, usa, divulga e 
gerencia dados do usuário (Dica: O texto que muitos usuários 
que geralmente pulam clicando em ‘Avançar’) (8)

19 _____ de Identidade é o ato de roubar informações pes-
soais sobre a vida de outro indivíduo para se fazer passar 
pela vítima, muitas vezes com ganho financeiro. (14)

Horizontal 
2 O denunciante que, em maio de 2013, divulgou informações 

secretas sobre as atividades de vigilância da NSA. (6,7)
3 Acrônimo de um controverso projeto de lei norte-amer-

icano que visava expandir a capacidade dos EUA para 
combater a violação de direitos autorais on-line e o tráfico 
on-line de Contrafação. (4)

4 O Pacto Internacional sobre os Direitos _____e Políticos 
é um dos principais instrumentos jurídicos globais para a 
proteção da privacidade. (5)

5 Uma rede privada ________ permite que os usuários 
criem conexão de rede segura sobre uma rede pública, 
como a Internet. (7)

6 Um termo que descreve o princípio da manutenção dos 
dados confidenciais ou restritos a pessoas autorizadas. (17)

9 Nome da família / último nome do primeiro relator espe-
cial sobre o direito à privacidade. (9)

10 Um advogado austríaco e ativista da privacidade que req-
uereu ao serviço de proteção de dados da Irlanda a inves-
tigação das políticas de privacidade do Facebook, que 
conduziram à invalidação da estrutura do Safe Harbour. (3,7)

13 O processo de conversão de informações ou dados em um 
código, a fim de impedir o acesso não autorizado. (11)

14 Uma resolução de 2014 da ________ da ONU e dos 
Estados-Membros a «respeitarem e protegerem os direi-
tos à privacidade, incluindo no contexto das comunicações 
digitais». (10)

16 ____ dos dados é o termo usado na legislação para 
descrever um indivíduo a quem os dados se relacionam. (7)


