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Você recebe centenas de informações
sobre política digital.
Nós as recebemos também.
Nós as decodificamos, contextualizamos e analizamos.
Em seguida, resumimos para você.

N E W S L E T T E R
VERSÃO BRASILEIRA

TENDÊNCIAS DA POLÍTICA DIGITAL EM OUTUBRO
Os acontecimentos de outubro apresentaram um tipo de
dinâmica diferente do que foi visto nos meses anteriores. A
cibersegurança esteve nas manchetes por inúmeras razões,
assim como as tecnologias emergentes ligadas à Internet
das Coisas (IoT) e à Inteligência Artificial (IA). A intersecção
entre tecnologias inovadoras e questões de segurança foi
um dos temas dominantes, sobretudo devido aos ciberataques sem precedentes que ocorreram durante o mês.

1. DISPOSITIVOS IOT USADOS EM ATAQUES
DDOS EM MASSA
Estima-se que o mercado global de IoT chegue a 27 bilhões
de dispositivos até 2025. Mas para se poder extrair alguma vantagem das soluções inovadoras e dos avanços tecnológicos, os riscos relacionados à segurança precisam ser
enfrentados. Os ataques em massa deste mês utilizando
dispositivos conectados à Internet são uma prova suficiente
O ataque de negação de serviço (DDoS) no dia 21 de outubro, que infectou centenas de milhares de dispositivos,
tornou grandes portais indisponíveis, incluindo o Twitter,
PayPal, Netflix, Airbnb, Amazon, CNN e vários jornais online. Câmeras de segurança e de vídeo, babás eletrônicas
e gravadores de vídeo que podem se conectar à Internet
foram alguns dos dispositivos utilizados no ataque.

ELEIÇÕES NOS EUA E POLÍTICA
DIGITAL

O ataque foi direcionado ao provedor de serviços de hospedagem do Sistema de Nomes e Domínios (DNS). Embora
a empresa tenha evitado o primeiro ataque, acabou sofrendo um segundo e terceiro no mesmo dia.
Este não foi o primeiro ataque DDoS em outubro. No início deste mês, mais de um milhão de dispositivos foram
usados em ataques contra um site para pesquisas em segurança dos EUA e um provedor de serviços de conexão
francês. O que ambos os ataques têm em comum é a escala nunca antes vista em que eles aconteceram.
Os ataques colocaram as questões de segurança em IoT no
centro das atenções, levando os países a tomar medidas
contretas. Nos EUA, a Administração Nacional de Telecomunicações e Informação (NTIA) lançou uma iniciativa destinada a garantir que as vulnerabilidades de segurança em
dispositivos IoT sejam atenuadas através de patches de segurança e atualizações. Na UE, a Comissão está prestes a
propor uma nova legislação em matéria de segurança em
IoT, a fim de encorajar as empresas a elaborarem um sistema de rotulagem de dispositivos de Internet que sejam
aprovados e comprovadamente seguros.
Continua na pág. 3

NESTA EDIÇÃO
COMENTÁRIO

Milhões de pessoas seguiram muito de perto a campanha
presidencial dos EUA. Os dois candidatos abordaram um
grande número de questões de política digital em seus discursos públicos, desde infraestrutura e impostos on-line até
privacidade e cibersegurança. Uma vez que as políticas digitais do futuro presidente dos EUA terão um impacto global,
esta edição fornece um levantamento dos pontos de vista
dos candidatos sobre questões digitais essenciais.

As cinco principais tendências em política digital
em outubro incluem o uso de dispositivos IoT para
ataques e os acordos em segurança cibernética.
Mais nas pág. 1e 3

OBSERVATÓRIO
De ataques DDoS a suspensões do acesso à
Internet, olhamos para os principais destaques
do mês.

Mais na pág. 7

Mais nas pág. 4, 5

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
AI

Avanços em IA causarão impacto em diversas
áreas da política digital. Exploraremos as implicações desta tecnologia emergente.
Mais na pág. 6

LINHA DO TEMPO
Que desenvolvimentos ocorreram este mês na
história da governança da Internet (GI)?
Dê uma olhada nas curiosidades.
Mais na pág. 8

Publicado em 31 de outubro de 2016. Além deste boletim, você pode encontrar uma cobertura detalhada em GIP Digital Watch observatory (http://
digitalwatch.giplatform.org) e participar de discussões on-line ao vivo na última terça-feira de cada mês, em centros locais ou nas instalações da
Geneva Internet Platform | TO boletim informativo Geneva Digital Watch é publicado pela Geneva Internet Platform e DiploFoundation | Design de
Viktor Mijatovic, Diplo’s CreativeLab | Colaboradores desta edição: Stephanie Borg Psaila, Foncham Doh, Tereza Horejsova, Jovan Kurbalija, Jacob
Odame, Virgínia Paque, Roxana Radu, Barbara Rosen Jacobson, Sorina Teleanu | Envie seus comentários para digitalwatch@diplomacy.edu. A
versão brasileira em português está disponível em http://digitalwatch.giplatform.org
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Reuniões ITU CWGinternet

Em 11 de Outubro, o Grupo de Trabalho do Conselho da UIT sobre Questões de Política Pública Internacional
relacionadas a Internet (CWG-Internet) realizou uma reunião ddedicada às discussões e ao intercâmbio
de experiências e de boas práticas sobre “Construir um ambiente propício para o acesso à Internet” - que
foi o tema de uma consulta on-line realizada entre fevereiro e setembro de 2016. O evento começou com
uma mesa-redonda apresentando o cenário, e continuou com uma visão geral das contribuições das partes
interessadas para a consulta pública. Alguns dos elementos-chave identificados nas contribuições foram:
livre fluxo de informações, acesso aberto aos dados, importância do desenvolvimento sustentável e o papel
dos governos e reguladores na construção de confiança e na segurança no uso da Internet. Embora houvesse apoio a esses princípios, os pontos de vista divergiram sobre como eles poderiam ser implementados. Na 8ª reunião da CWG-Internet (13-14 de Outubro de 2016), foi lançada uma nova consulta aberta
sobre “Aspectos do Desenvolvimento da Internet”, com as contribuições a serem recebidas até 4 de Janeiro.

12º encontro ITU
CWG de proteção à
criança online

O Grupo de Trabalho do Conselho da UIT (CWG) sobre a Proteção Online da Criança reuniu-se durante
todo o dia 10 de outubro. A reunião incluiu um diálogo de alto nível sobre a proteção das crianças
online, co-organizado pela UIT e pelo Conselho da Europa, bem como uma atualização das iniciativas
e atividades da UIT neste tema. Além disso, o CWG discutiu os resultados iniciais de sua consulta online sobre cyberbullying. Finalmente, os Estados membros e outros participantes compartilharam suas
opiniões e experiências sobre o tema da consulta.

29º encontro ITU
CWG‑WSIS;
primeira consulta
aberta para o
forum WSIS 2017

A primeira reunião presencial do Processo de Consulta Aberta do Fórum 2015 da WSIS foi realizada na
sede da UIT, em 12 de outubro. Tratava-se especificamente de questões relacionadas com o enfoque
temático e o formato do Fórum. A reunião discutiu elementos adicionais, como um hackathon, TEDx, e
o tema de realidade virtual para o desenvolvimento sustentável. O evento aconteceu no contexto da 29ª
reunião do Conselho de Trabalho da UIT sobre WSIS (CWG-WSIS), realizada nos dias 12 e 13 de outubro.
Esta reunião incluiu, entre outros, discussões sobre atividades e projetos relacionados à implementação das linhas de ação da CMSI, bem como atualizações sobre as atividades relacionadas aos objetivos
de desenvolvimento sustentável (SDGs).

Qual o problema
com TTIP?

Esta sessão, realizada no dia 18 de outubro no Instituto de Pós-Graduação em Estudos Internacionais e
de Desenvolvimento, abordou questões de interesse jurídico e econômico em relação à Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP). A controvérsia em torno do TTIP tem várias origens. Alguns
membros do painel insistiram no fato de o TTIP não resolver algumas questões importantes na Europa,
incluindo a crise de crescimento de emprego e as desvantagens da Europa em termos de dimensão e
poder de mercado em comparação com os EUA. Outros oradores sublinharam a importância de estabelecer uma forte cooperação entre os EUA e a Europa, mas também com os países em desenvolvimento que estão crescendo economicamente, militarmente e tecnologicamente. A aplicação do mecanismo
de Solução de Controvérsias entre Investidores e Estado (ISDS) dentro do TTIP também foi destacada
durante a discussão, embora sua necessidade permanecesse contestada.

RELATÓRIO DE EVENTOS
INTERNET E DESENVOLVIMENTO: UM CHOQUE DE REALIDADE
• Expandir a infraestrutura: O setor privado precisa investir na
infraestrutura para oferecer acesso à Internet, criar e hospedar
serviços, deixando que os governos priorizem áreas com altos
custos ou baixa demanda.
• Promover competências e empreendedorismo: Uma comunidade técnica qualificada é necessária para implantar e operar
uma infraestrutura de acesso e conteúdo. Também é necessário
desenvolver a capacidade humana para que haja empresários,
desenvolvedores e outros atores que criem conteúdo e serviços,
além dos novos e inovadores modelos de negócio e de distribuição que estejam relacionados a eles.
• Desenvolver um sistema de governança de apoio: É necessária
a boa governança para estabelecer os princípios e regras de um
ambiente propício para o ecossistema local de Internet e políticas específicas para promover o investimento em infraestrutura
e capacidade humana. Os governos também podem implementar seus próprios serviços e conteúdos, incentivando as pessoas
a aproveitarem ao máximo a Internet.

Como podemos criar uma Internet mais inclusiva? Quais são as
ações práticas necessárias para expandir a conectividade global?
Estas foram algumas das questões abordadas em ‘Internet Inclusion: Global Connect Stakeholders Advancing Solutions’ (Inclusão na
Internet: Soluções Avançadas dos Stakeholders da Global Connect).
O evento contou com a presença de líderes de algumas das principais organizações e empresas da Internet, em Washington, no dia
5 de outubro.
No ano passado, a comunidade internacional assumiu um compromisso histórico através da adoção dos SDGs, com a Internet tendo
um papel central no alcance de todos os objetivos.
Supõe-se que a Internet impulsiona o desenvolvimento. Entretanto,
mesmo que esteja cada vez mais evidente seu poder inerente, a
crença de que a Internet seja um motor para o desenvolvimento não
pode ser aplicada automaticamente. O desenvolvimento dos países
é um tema complexo demais para ser reduzido apenas ao acesso
à Internet.

Promover uma Internet que sirva de suporte aos SDGs não é apenas
questão de tecnologia, ou apenas política pública, ou até de desenvolvimento; é a combinação de tudo o que foi dito acima.

A Internet pode ter um impacto real se tratarmos a lacuna entre
possibilidades e realidades de forma aberta, colaborativa e construtiva, e em todos os níveis de governança. Todos os participantes
da Internet têm em mãos uma peça desse quebra-cabeça:

Excerto de uma postagem no blog publicada pela DiploFoundation e
pela Internet Society no Huffington Post. Leia a versão completa.

Este ícone indica que há mais material de leitura na versão digital. Alternativamente, http://digitalwatch.giplatform.org para obter informações mais detalhadas.
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TENDÊNCIAS DA POLÍTICA DIGITAL EM OUTUBRO
Continuação da Pág. 1
Como em quase todas as áreas, o cibercrime evolui a um ritmo mais
rápido que as políticas públicas. Criar e manter um ambiente regulatório forte e atualizado para garantir a segurança dos dispositivos de
IoT representará um grande desafio para os formuladores de políticas.

ser equilibradas com o direito à liberdade de expressão. No caso
dos EUA, ações on-line adquiriram uma dimensão internacional: a
proibição das atividades de Assange na embaixada equatoriana em
Londres foram associadas a acusações sobre o suposto envolvimento de entidades russas.

2. MAIS ACORDOS BILATERAIS DE SEGURANÇA
CIBERNÉTICA

No caso de Montenegro, o principal desafio é a aplicação da prática
tradicional da suspensão da propaganda eleitoral (24 ou 48 horas antes das eleições) ao espaço online. Na era pré-Internet, essa
vedação envolveria a proibição de eventos políticos e de campanhas de radiodifusão via TV, rádio e outros meios de comunicação
públicos. Na era da Internet, é muito mais difícil fazer cumprir essa
determinação, uma vez que as mídias sociais são usadas tanto para
a promoção pública como para as comunicações privadas. Muitos
países enfrentarão este desafio de impor a proibição de veiculação
de propaganda eleitoral no espaço online.

Os países estão cada vez mais realizando acordos bilaterais sobre
questões cibernéticas, em particular sobre a cibersegurança. Em
2016, mais de 20 acordos bilaterais foram feitos, a maioria dos quais
envolveu os EUA. Os acordos vão desde diálogos e sistemas para a
cooperação até acordos cibernéticos com compromissos formais.
O mais recente foi o acordo cibernético formal entre India e Rússia,
assinado na véspera da 8ª BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul). O acordo abordará o cibercrime e combaterá o ciberterrorismo, incluindo questões de defesa e segurança nacional.

Em um terceiro caso, os desligamentos da Internet na Turquia cortaram o acesso de milhões de cidadãos, após protestos contra a
detenção do prefeito de Diyarbakir e de seu vice por acusações de
terrorismo. O impacto dos desligamentos da Internet também é
financeiro e pode custar aos países bilhões de dólares em produto
interno bruto (PIB), conforme concluiu um relatório da Brookings.

No mês passado, o Canadá e a China também iniciaram uma série
de negociações para um possível acordo bilateral sobre segurança
cibernética, que deve lidar com a ciberespionagem, o roubo de dados e os ataques patrocinados pelo Estado.
Podemos esperar mais arranjos bilaterais em temas de cibersegurança nos próximos meses, à medida que os estados finalizam os
acordos em curso e preparam novas negociações para enfrentar
as crescentes preocupações sobre os conflitos cibernéticos e o uso
das TICs pelos terroristas.

5. RESSURGE A CONTROVÉRSIA DO FREE BASICS
A intenção do Facebook de lançar o Free Basics nos EUA causou
surpresa. A controversa iniciativa, que fornece acesso apenas a
sites selecionados em vez de toda a Internet, levantou sinais de perigo na Índia e no Egito no ano passado, apesar de já estar disponível
em mais de 40 países.

3. LIDANDO COM OS DESAFIOS ADVINDOS DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O objetivo do Facebook é conectar cidadãos de baixa renda e cidadãos rurais dos EUA. O mesmo plano, entretanto, foi rejeitado
pela Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia após
meses de intensas discussões. A autoridade declarou que o serviço
viola os princípios da neutralidade da rede.

Assim como na IoT, o campo da IA também está evoluindo rapidamente. Ele apresenta oportunidades para áreas como saúde, educação, energia e meio ambiente, e espera-se que existam progressos significativos em inteligência aplicada, inclusive superando os
seres humanos no desempenho de certas tarefas.

A introdução do Free Basics nos EUA reacendeu os longos debates
entre aqueles que veem tais serviços como essenciais na conexão
de populações carentes e aqueles que afirmam que neste caso há
uma violação dos princípios da neutralidade da rede.

Devido ao seu rápido progresso, a IA apresenta novas preocupações
sociais, éticas e legais, que as autoridades recém começaram a
avaliar. Entre as principais preocupações estão as implicações da IA
para o emprego, a qualificação da mão-de-obra e a economia. Por
exemplo, as habilidades terão de ser adaptadas às necessidades de
um domínio particularmente especializado. A desigualdade resultante e a probabilidade de perdas de emprego também terão de ser
combatidas.

O caso dos EUA, no entanto, é bastante peculiar. Embora o país
tenha estabelecido fortes regras de neutralidade da rede, elas não
mencionam zero-rating. Essas práticas são, portanto, examinadas
caso a caso pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). De
fato, a FCC está investigando os provedores de Internet Comcast, TMobile e Verizon sobre tais práticas - um processo que já demorou
muitos meses e que ativistas da neutralidade da rede estão pressionando para serem resolvidos “sem demora”.

O governo dos Estados Unidos esboçou sua estratégia para promover a pesquisa e o desenvolvimento em IA, enquanto o parlamento
britânico pediu ao governo que adote mais medidas pró-ativas.
Ambas observam, no entanto, que pode ser demasiado cedo para
considerar regulamentos setoriais. Mais na página 6.

Para garantir que o Free Basics nos EUA não sofra o mesmo destino
que na Índia ou no Egito, o Facebook está envolvido em discussões
com a Casa Branca. Dados os resultados das eleições, será interessante ver como as posições opostas dos dois candidatos presidenciais sobre a neutralidade da rede vão se apresentar no ano que
vem.

4. INTERRUPÇÃO DO ACESSO À INTERNET
As eleições e as motivações de cunho político estiveram no cerne de
três incidentes em que o acesso à Internet e a algumas aplicações
foram interrompidos.

Vá para as páginas 4–5 para mais desenvolvimento de política digital
de outubro.

O editor-chefe do WikiLeaks, Julian Assange, que vive exilado na
embaixada equatoriana em Londres há mais de quatro anos, teve
sua conexão à Internet parcialmente restrita para impedir que o
WikiLeaks interfirisse nas eleições dos EUA. Funcionários dos
EUA alegaram que o Equador foi pressionado a fazê-lo pelo governo
norte-americano. O WikiLeaks recentemente havia divulgado emails de John Podesta, um alto funcionário da campanha presidencial de Hillary Clinton.
Em um outro caso, Montenegro bloqueou o Viber e o WhatsApp
durante as eleições parlamentares do país em 16 de outubro. O
serviço foi reestabelecido depois que as seções eleitorais fecharam.
A proibição foi amplamente criticada como um movimento para silenciar a oposição, embora a Agência de Comunicações Eletrônicas
e Serviços Postais do país tenha dito que a proibição servia para
impedir que os usuários recebessem “comunicações indesejadas”.
A agência alegou que foram os próprios usuários que solicitaram
proteção contra as tais comunicações, e a proibição ‘acabou sendo a
única opção para evitar a distribuição de comunicações indesejadas’.
Embora qualquer interferência nas eleições seja vista com suspeição, e por motivos razoáveis, medidas preventivas precisam

Cidadãos indianos protestando contra a introdução do Free Basics
na Índia no ano passado. Crédito: www.thehansindia.com
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Arquitetura
Global GI

Líderes dos países da BRICS enfatizaram a necessidade de reforçar a cooperação internacional contra o
uso terrorista e criminoso das TICs. A Declaração de Goa, adoptada durante a 8ª reunião da BRICS, de
15 a 16 de Outubro, também reconheceu o “papel de liderança dos Estados” na garantia da estabilidade
e segurança na utilização das TIC e reafirmou que a Internet é um recurso global.
Os preparativos para a reunião do Fórum de Governança da Internet em dezembro estão em andamento.
A programação já está disponível.

mesma relevância

Desenvolvimento
Sustentável

Durante o seu debate anual, a Segunda Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA) apelou a esforços na diminuição da brecha digital entre países, áreas rurais e urbanas, e entre gêneros. Um
evento paralelo organizado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas
(UNDESA) destacou o papel das TICs na realização da Agenda 2030 e o potencial das políticas de TIC e
seus “complementos analógicos”, como o fortalecimento de regulamentações e a garantia de instituições responsáveis.

mesma relevância

Segurança

aumento de relevância

Dois ataques DDoS, utilizando dispositivos habilitados para Internet, tornaram os grandes portais inacessíveis. Mais de um milhão de dispositivos foram usados em ataques a um serviço de pesquisa em
segurança dos EUA e a um provedor de serviços de rede francês. O segundo ataque foi dirigido a sistemas operados pelo fornecedor de serviços do Sistema de Nomes de Domínio Dyn, que sofreu três
ataques em um dia; Os ataques afetaram Twitter, PayPal, Netflix, Airbnb, Amazon, CNN e vários jornais
on-line.
A Índia e a Rússia assinaram um acordo bilateral de cibersegurança que trata de cibercrime e combaterá
o ciberterrorismo. O Canadá e a China também iniciaram uma série de negociações para um possível
acordo bilateral sobre cibersegurança, que deverá enfrentar a ciberespionagem, o roubo de dados e os
ataques patrocinados pelos Estados. Enquanto isso, a Inteligência dos EUA culpou oficialmente o governo russo pelos recentes ataques cibernéticos.
O Grupo dos Sete (G7) concordou com um conjunto de diretrizes de segurança cibernética para os bancos. As diretrizes dão instruções aos governos para que cooperem no monitoramento e atualização
contínuos dos sistemas de segurança cibernética, tanto para os próprios governos quanto para as empresas que são reguladas pelo Estado. Eles também incentivaram bancos e instituições financeiras a
compartilhar informações sobre seus desafios de segurança cibernética.

Privacidade &
outros direitos
humanos

aumento de relevância

No Reino Unido, o Tribunal de Poderes Investigativos (IPT) decidiu que, pelo fato de o acesso ao conjunto de dados privados não ter sido objeto de supervisão suficiente entre 1998 e 2015, e que os dados
privados foram recolhidos involuntariamente de residentes, houve violação do direito à privacidade estabelecido na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Nos EUA, a FCC aprovou novas regras de
privacidade para garantir que os provedores de banda larga obtenham permissão dos consumidores
para coletar dados.
O Tribunal de Justiça da UE decidiu que o endereço IP dinâmico de um visitante do website constitui
um dado pessoal, se o operador do site tiver meios legais para identificar o visitante com informações
adicionais coletadas pelo provedor de acesso à Internet. O Tribunal também decidiu que um provedor
de website pode ter um interesse legítimo no armazenamento de determinados dados pessoais dos
visitantes, a fim de se proteger contra ataques cibernéticos, por exemplo.
O Relator Especial da ONU para a Liberdade de Opinião e de Expressão David Kaye apresentou à Assembleia Geral da ONU o seu relatório sobre a promoção e a proteção do direito à liberdade de opinião e
de expressão, no qual assinala que “não há dúvida de que os governos de todo o mundo estão operando
ferramentas da censura”.
O Parlamento Europeu aprovou novas regras destinadas a garantir que os sites do sector público e as
aplicações móveis sejam mais acessíveis às pessoas com deficiência.
Vivenciamos um desenvolvimento acelerado nos campos de IoT e IA; os ataques cibernéticos recentes que
utilizam dispositivos IoT trouxeram a segurança para o centro das atenções.

Infraestrutura

aumento de relevância

Nos EUA, a NTIA lançou uma iniciativa destinada a garantir que as vulnerabilidades de segurança em
dispositivos IoT sejam atenuadas através de patches e atualizações de segurança. Na UE, a Comissão
está prestes a propor uma nova legislação de segurança de IoT para encorajar empresas a criarem um
sistema de rotulagem para dispositivos com ligação à Internet que sejam aprovados e seguros.
Quando se trata de IA, o governo dos EUA delineou sua estratégia para promover pesquisa e desenvolvimento, enquanto o parlamento britânico pediu ao governo que adote medidas mais pró-ativas.
A Microsoft anunciou planos para abrir centros de dados na França, em 2017, para melhorar a oferta de
serviços em nuvem em toda a Europa. De acordo com a Microsoft, o investimento contínuo nos serviços
em nuvem regionais tem a intenção de responder às necessidades das empresas europeias de respeitar
a soberania dos dados e as regulamentações de segurança.
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PL 2.390/2015: CRIAÇÃO DO “CADASTRO NACIONAL
DE ACESSO DA INTERNET” AGUARDA VOTAÇÃO
por John Razen/IBIDEM

No começo de outubro, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara
dos Deputados inseriu na agenda de votações o relatório do projeto de lei (PL) nº 2.390/2015, que propõe a
criação de um Cadastro Nacional de Acesso de Internet.
Relatório a favor da aprovação
A proposta de criação de um cadastro nacional para o
acesso à Internet não é exatamente recente, já que desde 1º de junho de 2016 o projeto do deputado federal
Pastor Franklin (PP/MG) conta com parecer pela aprovação, apresentado pelo Relator do PL na CCTCI, Dep.
Missionário José Olímpio (DEM-SP), ambos integrantes
da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Em seu voto, José Olímpio chegou a tecer elogios
ao “caráter oportuno” do PL e reforçou a necessidade
de proteção das crianças e adolescentes e dos valores
familiares. Ainda, o Relator considerou viável a implementação da proposta, citando como exemplos comparativos as técnicas de proteção antivírus ou outros níveis
de proteção, inclusive de acesso a serviços bancários.
O objetivo do PL é proibir o acesso de crianças e adolescentes a sítios eletrônicos com conteúdo inadequado. Para
isso, a proposta institui um cadastro nacional de pessoas e sites, com dados pessoais que deverão ser verificadas a cada acesso.
Caberia ao Poder Executivo criar um banco de dados
em que ficariam registradas, entre outras informações, o
nome completo, endereço completo, número do documento oficial de identidade e número de registro no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda, além
de uma lista de sites com conteúdo considerado inapropriado para crianças e adolescentes.
Para garantir a imposição do cadastramento, o PL dispõe ainda que, no Brasil, todos os aparelhos que permitam o acesso à internet (computadores, tablets, celulares, e-readers, video-games etc.) deverão ter instalado

um software que condicione cada conexão à autenticação no cadastro.
Tramitação
O projeto não tramita sozinho no Congresso. Apensados
ao PL 2390/15 estão outros 3 projetos que, apresentados posteriormente, também pretendem regular o
acesso a Internet por meio de alterações do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/ 1990):
1. PL nº 3.597, de 2015, do Deputado Washington Reis:
também propõe alterações legais para dificultar o
acesso de crianças e adolescentes a sítios de conteúdo adulto na internet;
2. PL nº 5.016, de 2016, do Deputado Célio Silveira:
propõe obrigar as empresas que prestam serviços
de telefonia móvel a implementarem bloqueio prévio ao acesso a determinados conteúdos da Internet
ou aplicativos, especialmente sites e aplicativos de
relacionamento que contenham conteúdo pornográfico ou que instiguem a violência; e
3. PL nº 5.096, de 2016, também do Deputado Célio
Silveira: dispõe sobre a classificação indicativa automática de vídeos exibidos em sítios de Internet hospedados no País que contenham cenas de sexo ou de
violência e dá outras providências.
O PL esteve na pauta das reuniões da CCTCI ao longo do
mês, e o relatório do Dep. Missionário Antônio Olimpo
está pronto para ser votado a qualquer momento. Caso
seja aprovado, o projeto passará ainda por análise das
comissões de Seguridade Social e Família – CSSF e de
Comissão de Finanças e Tributação – CFT. O problema é
que, atualmente, não há previsão de que o projeto passe pelo plenário da Câmara dos Deputados antes de ser
enviado ao Senado, o que reduz o espaço para o debate
e a possibilidade de derrubar o projeto.

Edição no. 15: Outubro 2016

Regional | 2
N E W S L E T T E R
VERSÃO BRASILEIRA

Proteção de crianças ou censura e vigilância total?
A proteção a crianças e adolescentes é o principal argumento invocado por deputados federais para reduzir
direitos e alavancar o vigilantismo na internet. A pretexto de restringir o acesso infantil a conteúdo considerado
inapropriado, o PL fará com que qualquer pessoa que
não esteja cadastrada tenha seu acesso à internet como
um todo bloqueado, independente da idade.
Tanto nos PLS, quanto no relatório, não há nenhuma
explicação sobre o sentido da proteção que deve ser
oferecida a crianças e adolescentes, limitando-se a referências genéricas sobre o que seriam conteúdos inapropriados. A disposição normativa contém inúmeras
imprecisões a respeito de “conteúdo adulto” e “violência”, sem determinar os critérios para a classificação ou
delimitação do agente competente para fazer esse con-

trole. Dessa forma, a alteração legislativa imporia ao
Estado a impossível tarefa de criar e manter uma lista
sempre crescente de sites marcados como inapropriados segundo parâmetros não-especificados.
Um listagem como essa abre espaço para decisões arbitrárias que põem em risco a liberdade de expressão e
de comunicação de todos os cidadãos brasileiros. Pela
redação atual do PL, qualquer conteúdo publicado na
internet estaria passível de ser censurado para crianças e adolescentes, o que poderia atingir conteúdos relevantes de cunho político e social, como discussões e
informações sobre questões de gênero e sexualidade.
Em relação à privacidade, o texto segue na contramão
da proteção do sigilo da navegação, essencial para a
liberdade de expressão e acesso a informações. Condicionar o acesso à internet a uma prévia identificação
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de toda e cada pessoa materializaria a web em uma estrutura panóptica a serviço do Estado.
A percepção difusa de uma vigilância constante fomentaria a autocensura, atingindo não apenas comportamentos antissociais, mas quaisquer ações que possam
gerar eventual repercussão negativa, em prejuízo direto a práticas essenciais para a democracia. Por exemplo, temendo retaliações, funcionários de uma empresa
podem evitar acessar conteúdos relacionados a uma
concorrente, conhecer novos postos de emprego ou
mesmo ler qualquer crítica a seu empregador ou empresas parceiras. Por medo da identificação, moradores de uma localidade podem se sentir compelidos a
não denunciar atos criminosos de pessoas poderosas.

Do ponto de vista técnico, a proposta legislativa implica
assumir que as máquinas sejam dependentes do software instalado pelo fabricante, impedindo que o usuário tenha a liberdade de decidir sobre os sistemas operacionais que vai utilizar conforme suas necessidades
e preferências. Os impactos sociais e econômicos são
grandes.
Por fim, a obrigatoriedade criará também novos entraves à entrada de produtos eletrônicos importados, que
seriam obrigados a incluir configurações específicas
para o mercado brasileiro, encarecendo e dificultando
o acesso a tecnologias de comunicação.

ECUADOR: ¿PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES O CENSURA?
por Gisella Pérez Ancha/Derechos Digitales
En la Asamblea Nacional de Ecuador se propuso una ley
para proteger la intimidad y privacidad en los datos personales. Sin embargo, algunos de los artículos ponen en
riesgo la libertad de expresión y acceso a la información en internet.
Es evidente: quien tiene acceso a nuestros datos personales puede saber mucho sobre nosotros y nuestra
vida, desde lo público hasta lo íntimo. Datos de identificación, antecedentes médicos, orientación sexual, preferencias políticas y más, parece no quedar duda en que
hay que proteger esta información.
Al igual que otros países en América Latina, la Asamblea Nacional de Ecuador propuso un proyecto de ley
para proteger el derecho a la intimidad y la privacidad
de los datos personales. Pero a pesar de ser un tema
altamente importante, que necesita ser regulado, algunas disposiciones de la propuesta podrían restringir
la libertad de expresión y el acceso a la información en
internet.
El proyecto ecuatoriano deja claro que se aplica a todo
tipo de base de datos: “ficheros, archivos, en forma física o digital, en instancias públicas o privadas”, y por

eso la discusión es pertinente para lo que ocurre en internet.
Pero luego comienzan los problemas. El proyecto de
ley propone la creación de una “Dirección Nacional de
Registro de Datos Públicos” con facultades para “disponer el bloqueo temporal o definitivo de los sistemas de
información cuando exista un riesgo de afectación a derechos constitucionales, en caso de incurrir en infracciones” [artículo 12].
En principio, parece razonable: allí donde el uso de datos
personales pueda incidir negativamente en derechos
fundamentales, se restringe aquel uso. Sin embargo, la
redacción del artículo es suficientemente amplia como
para justificar algunas formas de censura en defensa
del “honor” -un derecho constitucional en Ecuadorpor ejemplo, de un funcionario público.
En un país donde la protección del derecho de autor es
utilizado como excusa para silenciar contenido crítico,
no es descabellado pensar que una normativa de este
tipo podría usarse con el mismo fin. Esto podría generar
nuevas posibilidades para el bloqueo de páginas web,
blogs o cualquier otro contenido incómodo, a través de
una decisión administrativa.
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Además, se abre la puerta para implementar el mal llamado “derecho al olvido”, o derecho a ser desindexado
en buscadores de internet. La definición de “tratamiento de la información” alcanza a la actividad de indización
de datos personales, mientras que la de “responsable”
podría contener a los buscadores de internet, como
Google, por lo que podrían estar obligados a remover información de los usuarios que así lo exijan. [artículo 8].
No acatar la petición conlleva sanciones altísimas, que
además de la multa pueden llegar al “retiro” del servicio. Si bien el derecho a ser desindexado es aún polémico, el proyecto dejaría en manos de los intermediarios
decisiones de restricción de contenido que pueden sig-

nificar censura, adoptando así una fórmula que contiene el potencial de sumarse a los mecanismos legales
mencionados anteriormente.
La discusión de proyectos de ley para la protección de
datos personales es algo que debiera alegrarnos. Nuestros datos están estrechamente ligados a nuestra autonomía y a nuestra vida en sociedad. Pero hay que tener
cuidado cuando esto sea tomado como pretexto para
restringir otros derechos, tan importantes para una
vida democrática sana, como es a la información, a la
crítica y al debate de ideas. Ecuador debería encontrar
una manera de defender y promover ambos.

As opiniões expressas nesta secção são da exclusiva responsabilidade dos autores.
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Neutralidade
da rede
aumento de relevância

Comércio
eletrônico &
economia na
internet

O parlamento holandês adotou uma lei revisada de neutralidade da rede, destinada a adaptar a legislação do país ao regulamento pertinente da UE adotado em 2015. Contudo, os operadores de telecomunicações consideram a lei muito severa e em conflito com as regras da UE.
Um tribunal do trabalho britânico decidiu que os motoristas da Uber são funcionários e devem ter direitos trabalhistas. “Qualquer motorista que tenha o app ligado” e está na área em que são autorizados
a trabalhar, sendo capaz de “aceitar atribuições” está “trabalhando para Uber sob um contrato” trabalhista”. O parlamento lituano reconheceu formalmente os serviços de partilha como Uber e Taxify.
Espera-se que a Estônia, a Letônia, a Finlândia e a Dinamarca façam o mesmo.
O Facebook pagou £ 4,2 milhões para as autoridades fiscais britânicas. A empresa cessou de redirecionar as vendas de publicidade para a Irlanda a partir de 1º de Abril, o que provavelmente conduzirá a um
grande aumento do imposto a pagar às autoridades britânicas.
MasterCard permitirá a verificação dos titulares de cartão por reconhecimento facial. Os usuários serão
capazes de fazer pagamentos sem a necessidade de PINs ou senhas. Esta tecnologia está disponível em
12 mercados na Europa e deverá expandir em 2017.

mesma relevância

Jurisdição &
assuntos
legais

mesma relevância

Transição
IANA

O Facebook está em conversações com funcionários do governo dos EUA sobre o possível lançamento
do serviço Free Basics nos EUA. O serviço visaria conectar cidadãos de baixa renda e de áreas rurais
dos EUA. Vários grupos solicitaram à FCC que proíba limites de dados abusivos e planos de zero-rating
‘sem demora’.

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma petição ao Tribunal de Apelações em Nova York
para que o caso da Microsoft seja revisado. Em julho de 2016, o Tribunal Distrital decidiu que a Microsoft
não pode ser condenada a fornecer às autoridades o conteúdo dos e-mails de um usuário armazenados
em servidores fora dos EUA.
Google.fr e Wikipedia ficaram inacessíveis na França depois de terem sido erroneamente adicionados à
lista de bloqueio de terrorismo do ISP Orange.
O Equador bloqueou o acesso à Internet de Julian Assange para evitar que o WikiLeaks interfira com
as eleições nos EUA. No Montenegro, o regulador ordenou que os operadores de telecomunicações
impedissem o acesso ao WhatsApp e ao Viber no dia das eleições, supostamente seguindo as queixas
dos usuários sobre “comunicação indesejada”. Os bloqueios também ocorreram na Turquia em meio à
agitação. O custo dos desligamentos da Internet pode chegar a bilhões no PIB, concluiu um relatório.

O contrato de funções da IANA entre a ICANN e o governo dos Estados Unidos expirou no mês passado,
e as atribuições da IANA foram transferidas para a comunidade global da Internet no dia 1º de outubro.
Enquanto isso, os procuradores-gerais do Arizona, Oklahoma, Texas e Nevada - que tinham apresentado
uma ação de última hora para impedir a transição - apresentaram um aviso de demissão voluntária,
desistindo de sua ação contra o governo dos EUA.

mesma relevância

AHEAD IN NOVEMBER

3-9 NOV

8-10 NOV

14-17 NOV

21-23 NOV

ICANN 57
(Hyderabad)

Fórum de
transformação digital
(Rabat)

Encontro mundial
ITU Telecom 2016
(Bangkok)

14º Simpósio mundial
de telecomunicações
/indicadores ICT
Botswana

NOVEMBRO

DEZEMBRO

8-9 NOV

13-18 NOV

14-16 NOV

24-30 NOV

Diálogo Regional sobre
o Desenvolvimento da
Internet na América
Latina e Caribe
(Buenos Aires)

IETF 97
(Seoul)

GConferência Global
sobre Internet
e Jurisdição 2016
(Paris)

AFRINIC 25
(Ilhas Maurício)

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

5

Edição no.15: Outubro 2016 desenvolvimentos

EM FOCO

NEWSLETTER
VERSÃO BRASILEIRA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – MUITO ESPERTO PARA IGNORAR
A área de inteligência artificial tem mostrado avanços significativos nos últimos anos, como os veícu‑
los e edifícios inteligentes, robôs médicos e novas formas de comunicação. Espera-se que esses
avanços tenham implicações em diversas áreas políticas (econômicas, sociais, educacionais etc), e
os governos estão cada vez mais levando-nos em conta.
A IA está agora no radar dos legisladores, e novos relatórios têm
lançado luz sobre as questões políticas associadas a ela. Em outubro, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estados
Unidos publicou um relatório sobre Preparação para o Futuro
da Inteligência Artificial e um Plano Estratégico Nacional de
Pesquisa e Desenvolvimento de Inteligência Artificial.
No Reino Unido, a Comissão Parlamentar de Ciência e Tecnologia publicou um Relatório sobre Robótica e Inteligência Artificial. No início deste ano, a Comissão de Assuntos Jurídicos
do Parlamento Europeu (PE) publicou um relatório provisório
com recomendações à Comissão de Direito Civil sobre Robótica
(que deverá ser debatido em plenário em Janeiro de 2017).
Quatro principais questões políticas são abordadas nestes quatro documentos.
Econômicas e Sociais
A lA têm um significativo potencial para gerar crescimento
econômico. Ela pode aumentar a eficiência dos processos
produtivos, melhorar a qualidade dos produtos e serviços existentes, podendo inclusive gerar novos produtos e à criação de
novos mercados. No entanto, preocupações foram levantadas
quanto a possíveis rupturas que IA poderia trazer para o mercado de trabalho.

Credit: Tej3478, CC BY‑SA 4.0, via Wikimedia Commons

incluir justiça, transparência e responsabilidade em seu design).
Legal
Uma questão que envolve todas as outras é se os desafios
relacionados à IA (especialmente em relação à segurança,
privacidade e ética) exigem novos instrumentos legais e regulatórios, ou se os instrumentos existentes podem ser adaptados para enfrentá-los. Os documentos dos EUA e do Reino
Unido adotam uma abordagem cautelosa: talvez seja muito
cedo para a regulação de todo o setor de IA, e a adaptação dos
mecanismos de regulação atuais é vista como a abordagem
mais adequada para o momento.

Há quem acredite que os sistemas automatizados desempenharão alguns dos serviços estão obsoletos, e irão gerar desemprego. Outros consideram que os avanços da IA vão criar novos
empregos, para compensar os perdidos, sem afetar as taxas de
emprego globais. Todos os documentos analisados exigem um
maior monitoramento das tendências do mercado de trabalho
para melhor compreender os riscos e oportunidades trazidos
pela IA. Destacam-se igualmente a necessidade de adaptar os
sistemas de educação e de formação às novas exigências em
matéria de competências digitais. Os governos são chamados a
tomar medidas para aumentar o tamanho, a qualidade e a diversidade da força de trabalho em IA.

Além disso, o relatório do Reino Unido sugere a criação de
uma Comissão de Inteligência Artificial, encarregada de identificar os princípios para o desenvolvimento e aplicação da
IA, aconselhando o governo e promovendo o diálogo público.
O relatório provisório do PE assinala que “os instrumentos
jurídicos atuais não seriam suficientes para cobrir os danos
causados pela nova geração de robôs”. Por conseguinte, solicita um posicionamento da UE sobre regras de direito civil
relacionadas à robótica e um arcabouço ético que oriente a
concepção, produção e utilização de robôs. Sugere ainda a
criação de uma Agência Europeia de Robótica e IA, para fornecer conhecimentos técnicos, éticos e regulamentares para
apoiar a UE e os seus Estados-Membros.

Proteção e segurança
A aplicação da IA no mundo físico (por exemplo, no transporte)
traz à tona questões relacionadas com a segurança humana e
a necessidade de conceber sistemas que possam reagir adequadamente a situações imprevistas com consequências negativas mínimas. A IA também traz implicações para a cibersegurança. Por um lado, existem riscos de segurança cibernética
específicos aos sistemas de IA. Por exemplo, sistemas críticos
que incorporam IA precisam ser protegidos contra possíveis
ataques cibernéticos. Por outro lado, espera-se que as aplicações da IA na cibersegurança desempenhem um papel cada
vez mais importante, tanto nas medidas cibernéticas defensivas
como nas ofensivas.

Cooperação Internacional
Como observa o relatório dos Estados Unidos, as implicações
políticas da IA também atraíram a atenção de organizações
intergovernamentais como as Nações Unidas, o G7 e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os
governos parecem acreditar cada vez mais que a IA se beneficiará da cooperação internacional na promoção de pesquisa e
desenvolvimento e na identificação de respostas adequadas
para os desafios que se apresentam.

Privacidade
Os sistemas de IA funcionam com enormes quantidades de
dados, o que levanta preocupações com relação à privacidade
e proteção de dados. Os documentos analisados enfatizam a
necessidade da IA garantir a segurança dos dados e proteger
a privacidade e confidencialidade. O relatório provisório do PE
sugere ainda o desenvolvimento de normas para os conceitos
de privacidade por design, privacidade por omissão, consentimento informado e criptografia em sistemas IA.

Nos EUA, o governo se viu obrigado a pensar uma estratégia
para o engajamento internacional em questões de IA e a cooperar com outras partes interessadas no desenvolvimento de
padrões. O relatório do PE apela para a harmonização internacional das normas técnicas, principalmente para evitar riscos de
fragmentação do mercado. Também incentiva a cooperação na
definição de normas regulamentares, sob os auspícios da ONU.

Ética
Como os sistemas de AI envolvem o julgamento e a tomada
de decisões, foram levantadas preocupações quanto à ética,
equidade, justiça, transparência e responsabilidade. O risco de
discriminação e direcionamento nas decisões relacionadas à IA
é uma preocupação constante. Uma maneira de abordar esta
questão é combinar o treinamento ético dos profissionais de IA
com o desenvolvimento de métodos técnicos para projetar sistemas de IA de forma que eles possam evitar tais riscos (isto é,

Uma versão expandida deste artigo está disponível no site da Diplo‑
Foundation. . O observatório GIP Digital Watch está acompan‑
hando os desenvolvimentos no campo da IA. Siga as últimas atual‑
izações sobre Convergência e Internet das Coisas.
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ELEIÇÃO NOS EUA E O POSICIONAMENTO DOS CANDIDATOS EM POLÍTICAS DIGITAIS
Milhões de pessoas estão seguindo muito de perto a campanha presidencial dos EUA. As decisões do
próximo presidente dos EUA terão influência no futuro da Internet, além de diversas outras áreas. A
posição expressa pelos candidatos afeta a forma como o eleitorado irá votar. Ela também pode ajudar
os profissionais a prever mudanças e os próximos desdobramentos.
Os dois candidatos abordaram um grande número de questões
de política digital em seus discursos públicos, desde infra-estrutura e impostos on-line até privacidade e cibersegurança.

dente enfrentará. Ambos prometeram ser duros contra os terroristas, em particular o Estado Islâmico do Iraque e o Levante (ISIS).
No que diz respeito aos direitos dos cidadãos, Clinton teve uma
abordagem equilibrada entre liberdade e segurança; no entanto ela não teve uma posição clara sobre a criptografia. Trump
disse abertamente que iria restaurar alguns dos programas de
espionagem da Agência Nacional de Segurança (NSA).

Em geral, a visão de Hillary Clinton sobre políticas para a Internet foi expressa na Iniciativa sobre Tecnologia e Inovação.
Ela afirmou que a Governança da Internet “deve ser deixada
para a comunidade global de engenheiros, empresas, grupos
da sociedade civil e usuários da Internet, e não para os governos”, expressando, assim, o compromisso com a abordagem de
múltiplas partes interessadas.

O que se segue é uma sinopse da posição dos candidatos em
alguns dos principais domínios da política digital.
Leia nossa postagem no blog, e siga nossa página dedicada no obser‑
vatório GIP Digital Watch para acompanhar a posição dos candidatos.

Os candidatos prestaram maior atenção à cibersegurança, considerando este um dos principais desafios que o próximo presi-

Hillary Clinton

Infraestrutura de
telecomunicações

Cibersegurança

Criptografia

Privacidade e
proteção de dados

Questões
econômicas

Donald Trump

Apoiou o desenvolvimento de 4G e a adoção mais
rápida de redes 5G. Queria estabelecer o Banco
de Infraestrutura que serviria como um programa competitivo de subsídios para dar às cidades,
regiões e estados incentivos para empreender
ações que promovam maior acesso à Internet de
alta velocidade para a população a preços mais
acessíveis.

Promete reconstruir a infraestrutura dos EUA, sem
compromissos claros.

Durante o primeiro debate presidencial, Clinton advertiu que a cibersegurança e a ciberguerra estão
entre os “maiores desafios do próximo presidente”.
Conforme declarou na Iniciativa de Tecnologia e
Inovação, ela apoiará os esforços para aumentar
a cibersegurança, investir em tecnologias de segurança cibernética, parcerias público-privadas,
compartilhamento de informações, e a adoção de
melhores práticas.

Durante o primeiro debate presidencial, Trump
disse que “devemos ser melhores do que qualquer
outro, e talvez não sejamos...” O aspecto de segurança cibernética é muito, muito difícil. E talvez dificilmente seja factível.’

Sugeriu um “projeto semelhante ao Manhattan”
para ajudar a ação policial a entrar em comunicações criptografadas. Também disse que os EUA
têm que “equilibrar liberdade e segurança, privacidade e segurança”. Evitou controvérsia ao apoiar
segurança e privacidade. Apoiou a posição da Apple
quanto a criptografia.

Pediu que seus apoiadores boicotassem a Apple, a
menos que ela concordasse em cumprir com a ordem do FBI para quebrar a criptografia.

Apoiou esforços como o EUA-UE Privacy Shield
para proteger o fluxo de dados através das fronteiras. Rejeitou a falsa escolha entre interesses de
privacidade e a segurança dos americanos.

Não tem uma postura geral sobre questões de privacidade, mas se comprometeu com pontos específicos, como fechar brechas na lei federal de privacidade para garantir que as informações pessoais de
alunos permaneçam privadas.

Apresentou oposição ao acordo comercial Parceria Trans-Pacífica (TPP) firmado com outras 11
nações situadas na costa do Pacífico. O TPP pode
ter um grande impacto no comércio eletrônico.
Resta saber se a sua proposta de aplicação das leis
comerciais é adequada ao comércio on-line (por exemplo, criando um procurador-chefe de comércio e
triplicando o número de agentes responsáveis pela
fiscalização do comércio).

Também se opõe ao acordo de Parceria TransPacífica(TPP). Ele criticou a Amazon por não pagar impostos e acredita que a empresa de tecnologia é prejudicial para o comércio.

De acordo com a campanha de Clinton, ela queria
“garantir que a tecnologia seja uma força para um
crescimento amplo, reduzindo a desigualdade social e econômica e assegurando a liderança americana no cenário global”.

Em uma carta aberta a Trump, os líderes do setor
de tecnologia afirmam que Trump seria “um desastre para a inovação. Sua visão se opõe à troca
aberta de idéias, à livre circulação de pessoas e ao
engajamento produtivo com o mundo exterior que é
fundamental para a nossa economia - e que fornece
a base para a inovação e o crescimento “.

Pretendia isolar partes da Internet (principalmente
mídias sociais) para combater o ISIS. Clinton diz que
a única solução é envolver as empresas de tecnologia americanas no bloqueio ou remoção de websites, vídeos e comunicações criptografadas.

Também quer isolar partes da Internet (principalmente mídia social) para combater o ISIS. As empresas de tecnologia expressaram preocupação.
Em sua carta aberta, eles alegam que Trump obstruiria a troca livre e aberta de idéias.

Desenvolvimento

Política de
conteúdo
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ESTE MÊS NA HISTÓRIA DA GOVERNANÇA DA INTERNET
Desde os primeiros cabos submarinos transatlânticos e a criação da World Wide Web (WWW), até à legislação e decisões
judiciais que moldaram a política digital, a linha do tempo da Internet e da governança da Internet é tão interessante quanto
extraordinária. O observatório GIP Digital Watch está acompanhando os desenvolvimentos que moldaram a história da governança na internet. Aqui, damos uma olhada nos principais desenvolvimentos que ocorreram em outubro.
Visite o observatório e siga-nos no Twitter e Facebook para mais histórias.
29 de Outubro, 1969
A primeira mensagem bem sucedida
na ARPANET foi enviada pela Universidade da Califórnia, Los Angeles
(Boelter Hall 3420) e entregue ao
Stanford Research Institute. A ARPANET foi uma das primeiras redes
de comutação de pacotes e é considerada a fundação técnica da Internet.

Outubro 1971
O primeiro e-mail foi enviado por Ray
Tominson, que também implementou
o uso de @ para endereços de e-mail
que ele considerou ser o caractere
menos usado no teclado.

31 de Outubro, 1990
Tim Berners-Lee desenvolveu três
tecnologias da WWW: HyperText
Markup Language (HTML), a linguagem de formatação para a Web;
o Uniform Resource Identifier, comumente conhecido como URL; e o
Protocolo de Transferência de hipertexto (HTTP), que permite a recuperação de recursos vinculados de toda
a Web.

24 de Outubro, 2003
Foi criada a Organização Resource
Number (NRO), órgão de coordenação dos cinco Registros Regionais
da Internet (RIRs). Os RIRs gerenciam a distribuição de recursos de
números de Internet, incluindo endereços IP.

17–19 de Outubro, 2004
TO termo Web 2.0 (usando softwares e aplicativos que permitem
ao usuário interagir com páginas da
web e fazer as coisas, ao invés de
apenas observar), decolou quando a
primeira conferência Web 2.0 foi realizada em 2004.

4 de Outubro, 2006
A organização de mídia sem fins lucrativos Sunshine criou o WikiLeaks,
que passou a publicar milhares de
documentos secretos, incluindo detalhes das operações de vigilância
da NSA dos EUA.

30 de Outubro – 2 de Novembro, 2006
O primeiro Fórum sobre Governança
da Internet aconteceu em Atenas,
Grécia. A 8 ª IGF, em Bali, Indonésia,
também aconteceu em outubro (2225 outubro de 2013).

6 de Outubro, 2015
Tribunal de Justiça da União Europeia declarou inválida a decisão da
Comissão Safe Harbor, anulando
um acordo de longa data relativo à
transferência de dados pessoais da
Europa para os EUA. Seria substituído mais tarde pelo Escudo de
Privacidade UE-EUA em 2016.

27 de Outubro, 2015
O Parlamento Europeu votou contra as alterações ao que poderia ter
sido um reforço das regras de neutralidade da rede na Europa. Eles
também votaram pela eliminação de
tarifas de roaming.

1º de Outubro, 2016
O contrato de funções da IANA entre
a ICANN e o governo dos EUA chegou
ao fim e a administração das funções
da IANA foi transferida para a comunidade global da Internet.

21 de Outubro, 2016
O mundo experimentou um dos
maiores ataques DDoS na história,
usando dispositivos inteligentes.
Mais na pág. 4.

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