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Prefácio
Por José María Álvarez-Pallete 
Presidente da Telefônica S.A.

À medida que a nova onda de digitalização 
se intensifi cava, o primeiro Manifesto Digital 
da Telefônica de 2014 olhava para o futuro 
e identifi cava os desafi os para garantir uma 
experiência de Internet aberta e segura para 
os nossos clientes. Também destacávamos a 
importância da confi ança digital, estando entre 
os primeiros a exigir melhorias em termos de 
privacidade e segurança on-line.

Nós não estamos vivendo em uma época 
de mudança, mas uma mudança de época. 
Nunca na história da humanidade houve um 
acúmulo de tecnologia como no presente. A 
digitalização está transformando todos os 
setores: aumentando a satisfação do cliente, 
impulsionando melhorias de efi ciência, gerando 
novas fontes de receita e desenvolvendo novos 
modelos de negócio.
 
Em um ambiente de incrível disrupção 
tecnológica, entramos na nova onda da 
Inteligência Artifi cial, que há pouco tempo 
atrás parecia algo futurista. No entanto, 
o desenvolvimento de tecnologias que a 
impulsionam, como a realidade aumentada, a 
realidade virtual, o reconhecimento de voz e 
os algoritmos de aprendizagem das máquinas, 
estão fazendo com que se torne uma realidade.

Por isso, chegou a hora de defi nir um novo 
acordo, um “Novo Pacto Digital” para garantir 
que os importantes benefícios desse novo 
mundo cognitivo cheguem a todos e que 
os governos modernizem a educação, 
transformando com sucesso os serviços 
públicos.

Isso exigirá uma renovação das instituições 
sociais, econômicas e democráticas, assim como 

uma parceria mais
forte e aberta entre os setores público 
e privado. Acima de tudo, este acordo 
deve procurar preservar a democracia e a 
humanidade, garantindo que a tecnologia 
sirva para melhorar a vida das pessoas em 
todo o mundo.

O novo Manifesto Digital da Telefônica faz um 
chamado para colocar as pessoas e a forma 
como a tecnlogia vai impactar o dia a dia delas 
no centro. Nele, a conectividade é considerada 
como é considerada o habilitador central e os 
dados, um recurso valioso que impulsiona o 
conhecimento e a inteligência de uma forma 
incrível. Tudo isso vai melhorar as nossas vidas 
de maneiras muito diferentes.

Ao mesmo tempo, a tecnologia está gerando 
debates éticos, especialmente em torno dos 
dados. Quem é o dono dos dados? Onde está 
a fronteira entre privacidade e liberdade? A 
nossa sociedade também deve encontrar 
as respostas para os desafi os da era da 
Inteligência Artifi cial, enquanto as empresas 
devem assumir a responsabilidade pelo 
impacto da tecnologia em nossas vidas.

Precisamos de uma Constituição Digital, uma 
carta de direitos digitais, para garantir os 
nossos valores e direitos fundamentais em um 
futuro digital. Portanto, este Manifesto visa 
iniciar o debate sobre como conseguir uma 
digitalização centrada nas pessoas.
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Nós não estamos vivendo em uma época de 
mudança, mas uma mudança de época.

A velocidade da mudança é extraordinária. 
Nenhum aspecto das nossas vidas permanecerá 
intacto. Em todo o mundo, a digitalização está 
transformando completamente as economias 
e a sociedade, redefi nindo todos os aspectos 
da vida cotidiana, desde os novos modelos de 
negócio e trabalho até a aprendizagem, o lazer e 
a participação democrática. Isso pode, inclusive, 
mudar o próprio conceito do que signifi ca ser 
humano.

A possibilidade de melhorar as nossas vidas 
através dos dados e da tecnologia é fascinante. No 
entanto, os responsáveis pelos governos e pelas 
empresas também devem enfrentar os riscos que 
essa mudança de época inevitavelmente trará. 
Temos um desafi o duplo: por um lado, devemos 
aproveitar as novas oportunidades oferecidas pela 
digitalização em favor da sociedade e da economia, 
ao mesmo tempo em que devemos mitigar os 
novos riscos associados a ela.

Desde que a Telefônica publicou o seu primeiro 

Manifesto Digital, em 2014, houve uma mudança 
signifi cativa na esfera política, uma vez que os 
benefícios da globalização estão sendo cada vez 
mais questionados pelas forças extremistas e 
populistas. 

A digitalização corre o risco de ser considerada 
como uma forma mais radical de globalização 
e alguns setores da população nas economias 
desenvolvidas podem percebê-la como uma fonte 
de desigualdade e degradação dos padrões de 
vida.

Características da nova era

A Quarta Revolução Industrial que estamos 
vivenciando tem algumas características 
peculiares: a rapidez da mudança em todos os 
sistemas de produção, gestão e governança, 
assim como o seu impacto, não tem precedentes. 
Ao mesmo tempo, setores econômicos estão 
sendo transformados, e novas tecnologias estão 
revolucionando os processos tradicionais de 
vendas e distribuição

Até mesmo as instituições públicas estão 

Um Novo Pacto Digital: uma 
digitalização centrada nas 
pessoas
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“A ordem social é um direito sagrado que serve 
de base a todos os outros. Este direito, todavia, 
não vem da natureza; está, pois, fundado sobre 
convenções”.

Jean Jacques Rousseau, “O Contrato Social” (1762)



modifi cando a forma como prestam os seus 
serviços. Por exemplo, a Inteligência Artifi cial (IA) 
é capaz de reconhecer padrões e tirar conclusões 
de grandes quantidades de dados, facilitando o 
progresso em áreas como medicina, saúde pública, 
segurança, aplicação da lei, educação e proteção 
ambiental. Com a transição do Big Data para o 
Smart Data, as instituições públicas e as entidades 
privadas estão encontrando um grande recurso na 
capacidade de obter informações e conhecimentos 
mais concretos a partir dos dados.

As tecnologias emergentes também 
revolucionarão o modo como a informação é 
compartilhada. Os registros compartilhados 
através da tecnologia Blockchain permitem 
realizar transações confi áveis. Novas formas 
de organização descentralizadas, como as 
Organizações Autônomas Distribuídas (DAO, na 
sigla em inglês), poderiam facilitar a interação 
efi caz entre pessoas sem a necessidade de se 
conhecerem ou de terem confi ança mútua.

O impacto positivo dessa enorme mudança no 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita pode ser 
até quatro vezes maior que durante a última 
Revolução Industrial.

Uma nova economia de dados está sendo 
desenvolvida como resultado da combinação 
de vários fatores, todos eles transformadores 
por si só:

A geração e o armazenamento de enormes 
quantidades de dados, facilitados pela redução 
do custo de armazenamento e processamento 
de dados; bem como a proliferação de sensores 
incorporados em tudo, desde produtos de consumo 
até processos industriais.                                                                 

  A capacidade da Inteligência Artifi cial e Cognitiva 
e do Machine Learning de dar sentido a essas 
enormes quantidades de dados, transformando-
os em conhecimento valioso. Este aspecto é 
fundamental para resolver muitos dos problemas 
mais urgentes para a humanidade, desde a 
mudança climática até a imigração e as epidemias.

A automação da produção, que facilita o retorno 
de empresas previamente deslocalizadas e a 
customização maciça de produtos. Os trabalhos 
rotineiros e repetitivos serão feitos por máquinas, 
aumentando a produtividade, embora ainda não 
esteja claro se esse processo virá acompanhado 
da criação de empregos, podendo gerar uma nova 
série de desafi os.

A conectividade de alta velocidade baseada em 
fi bra e redes 5G.

A descentralização de processos através do uso 
da tecnologia Blockchain e registros distribuídos, 
oferecendo uma forma de estabelecer transações 
confi áveis entre iguais.

A soma desses progressos nos levará a uma 
nova era. No entanto, também está causando 
incerteza e gerando novos desafi os, cuja 
combinação poderia colocar em risco a inovação, 
o desenvolvimento econômico e o crescimento. A 
questão-chave é como governar hoje para criar um 
futuro melhor.

É necessária uma nova mentalidade, tanto no 
setor público quanto no privado, que leve em 
conta os seguintes fatores:

Escala e velocidade da mudança: a digitalização 
não tem precedentes quanto à sua escala e seus 
efeitos. A natureza das fronteiras nacionais está 
mudando e a complexidade dos processos locais de 
tomada de decisão está aumentando. A velocidade 
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dessas mudanças está colocando em questão a 
capacidade dos processos legislativos e desafiando a 
cooperaçãono que diz respeito às políticas internacionais.

Nova exclusão digital: a conectividade constitui 
uma base importante para a digitalização e é 
fundamental para a inclusão social. No entanto, 
metade da população mundial, principalmente 
nos países em desenvolvimento, ainda não está 
conectada, o que signifi ca que essas pessoas 
estão excluídas dos benefícios da digitalização.

Privacidade e segurança: as revelações sobre 
vigilância em massa, falhas de segurança 
e, especialmente, a análise cada vez mais 
sofi sticada de enormes quantidades de dados 
representam um desafi o ao direito fundamental 
à privacidade.

Automação: o progresso em Inteligência Artifi cial 
(IA), Internet das Coisas (IoT) e o surgimento da 
Internet Industrial geram preocupações sobre o 
futuro do trabalho. Se as máquinas substituem as 
pessoas, os direitos humanos e sociais que elas 
custaram tanto para conquistar poderiam estar 
em perigo. Esse progresso também poderia gerar 
novas formas de desigualdade e a necessidade 
de ajudar certos setores da sociedade a se 
adaptarem.

Domínio e gatekeepers digitais: a concentração 
de poder nas mãos de algumas poucas plataformas 
digitais globais as torna gatekeepers de fato 
da experiência digital,estabelecendo possíveis 
gargalos que ameaçam a sustentabilidade da 
digitalização e da Internet. Algumas plataformas 
exercem uma infl uência desproporcional na opinião 
pública e no cotidiano dos usuários, o que pode 
ser um desafi o para o funcionamento adequado e 
justo das democracias e dos mercados.

Contribuições equitativas para a sociedade: 
existe uma percepção crescente de que as 
plataformas digitais globais não contribuem 
equitativamente para o bem-estar e 
desenvolvimento das comunidades locais. Esse 
risco gera maior resistência à digitalização.

A natureza global dos serviços digitais desafi a 
a soberania dos Estados: a capacidade de 
gerenciamento do poder dos governos se limita 
às suas fronteiras nacionais. No entanto, mesmo 
dentro das suas próprias fronteiras, os governos 
têm cada vez mais difi culdade para fazer com 
que as leis nacionais sejam cumpridas, por 
exemplo, em relação à cobrança de impostos e 
à proteção da privacidade dos seus cidadãos. De 
fato, já existe um debate sobre se os serviços 
digitais globais contribuem de forma adequada 
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e equitativa para a sociedade na qual oferecem 
serviços. 

As democracias estão enfrentando novas 
realidades: as democracias estão enfrentando 
novos desafi os decorrentes da formação da 
opinão pública através do conteúdo publicado 
nas redes sociais, uma consequência de notícias 
falsas e desinformação. Esta situação faz com 
que seja mais complicado garantir processos 
democráticos justos.

Um Novo Pacto Digital: para uma 
digitalização baseada em pessoas
 
As inúmeras regras, marcos e processos atuais já 
não servem para enfrentar esses desafi os.

Sua complexidade exige uma ampla colaboração 
para encontrar soluções. O objetivo deve ser 
defi nir o possível uso das novas tecnologias de 
forma justa e democrática. A tecnologia deve se 
concentrar no ser humano e não podemos permitir 
que ninguém fi que para trás.

Está na hora da sociedade chegar a um acordo 
fundamental sobre os princípios éticos e valores 
comuns para um mundo digital: chegou a hora de 
um Novo Pacto Digital. Devemos defi nir um novo 
contrato social que garanta uma parceria mais 
ampla e mais aberta entre governos, empresas 
e sociedade civil, na qual a tecnologia serve para 
melhorar o cotidiano de todas as pessoas. Para 
isso, são necessários mais colaboração e debates 
que resultem em ideias criativas capazes de 
renegociar, redefi nir e reafi rmar valores comuns 
para o nosso futuro digital.

Este Novo Pacto Digital deve estabelecer:

Uma Carta de Direitos Digitais que proteja os 
nossos valores e direitos fundamentais em um 
mundo digital.

Uma modernização das nossas políticas 
e marcos regulatórios para garantir a 
concorrência justa.

Um foco renovado na responsabilidade 
corporativa baseado em maior transparência 
e na prestação de contas dos seus serviços e 
plataformas.
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Um compromisso com a inovação, o   
empreendedorismo e o investimento.

Um acordo coletivo sobre como garantir a 
sustentabilidade da digitalização baseado em 
mais inclusão, transparência, responsabilidade e 
equidade.

Para que alcancemos esse processo de digitalização 
centrado no ser humano, será necessária a 
colaboração de todas as partes envolvidas para 
solucionar algumas questões prioritárias.

Conectar as vidas digitais: não deixar 
ninguém para trás

É importante garantir que os benefícios da 
digitalização cheguem a todos os cidadãos de 
forma igualitária, a fi m de criar uma sociedade 
mais inclusiva e não deixar ninguém para trás. O 
primeiro passo para a inclusão é ter a infraestrutura 
necessária para a conectividade. 
 
O aumento da conectividade, impulsionado pelo 
investimento privado em larga escala nos últimos 
anos, tem sido extraordinário. No entanto, quase 
metade da população mundial ainda não está 
conectada1. 

Várias causas podem ser encontradas para 
explicar essa situação, na qual o setor privado deve 
cooperar com as administrações públicas para levar 
conectividade a todos os cidadãos.

O setor privado deve defi nir novas formas de 
oferecer conectividade, facilitando a implantação 
de infraestrutura em áreas rurais e sem cobertura. 
Além disso, serão necessários novos métodos de 
comercialização que tornem a banda larga mais 
acessível, mesmo para os consumidores com 
recursos limitados.

As administrações públicas também têm um papel 
essencial a desempenhar: a reforma regulatória poderia 
estimular o investimento, enquanto a supressão 
de impostos setoriais específicos poderia tornar a 
conectividade mais acessível. A demanda por serviços 
seria estimulada, melhorando a formação ddas pessoas 
através da promoção de conteúdos locais relevantes e 
da digitalização das administrações públicas.

Em geral, há oportunidades para estabelecer novos 
modelos de investimento, bem como a necessidade de 
novas políticas que incentivem a inovação tecnológica 
e os negócios. É necessário um novo esforço de 
cooperação e parceria entre empresas e responsáveis 
pelas políticas para criar formas inovadoras de implantar 
infraestrutura de conectividade.

Reforma das políticas sociais e fi scais: 
inovação na educação, emprego e 
tributação

Uma das principais preocupações da sociedade em 
relação à digitalização é a destruição do emprego.

No entanto, a história sugere que, assim como 
alguns empregos serão substituídos como 
consequência de novas tecnologias, novos 
serão criados. Isso signifi ca que viveremos 
em um período de transição durante o 
qual os trabalhadores terão que se reciclar 
profi ssionalmente e serão necessárias políticas 
sociais que permitam amenizar os impactos mais 
negativos. Estudos indicam que:

Quase a metade dos postos de trabalho atuais 
será automatizada até o ano de 20552

90% dos empregos exigirão certo nível de 
capacitação digital3.

  65% das crianças de hoje realizarão trabalhos que    
  ainda não existem4.

Gráfi co 1. Disrupção do mercado de trabalho   

Fonte: Comissão Europeia, DG de Pesquisa e Inovação - Unidade de 
Análise e Vigilância da Pesquisa Nacional e Políticas de Inovação.
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A automação está aumentando a produtividade 
das empresas. É crucial entender a revolução 
que está ocorrendo como consequência do ritmo 
acelerado do progresso tecnológico. A sociedade 
deve estar preparada para a digitalização e 
os cidadãos devem estar equipados com as 
habilidades necessárias para enfrentá-la.

Os sistemas educacionais e os currículos escolares 
nacionais precisam ser atualizados e mais fl exíveis 
para se adaptarem a um mundo incerto e em 
constante mudança. É necessária uma abordagem 
humanista que estimule o pensamento crítico e 
criativo, bem como uma fi losofi a de aprendizagem 
contínua.

Os governos devem cooperar estreitamente com 
as empresas e instituições educacionais para 
garantir que a formação atenda às necessidades 
do futuro mercado de trabalho. A questão-chave 
é como antecipar as transições do mercado que 
permitirão defi nir o futuro do trabalho.

Será importante guiar as pessoas nessa 
transição e formar adequadamente os 
trabalhadores. A Telefônica propõe estabelecer 
as seguintes prioridades:

Investir em programas de formação para ajudar os 
trabalhadores deslocados; 

Desenhar ações que promovam a colaboração 
entre diferentes setores para desenvolver novas 
formas de trabalho. 

Muito provavelmente, o mercado de trabalho 
será cada vez mais caracterizado pela prevalência 
de contratos de curto prazo e de trabalhadores 
autônomos. Estas novas formas de trabalho 
dão maior fl exibilidade aos trabalhadores, mas 
também envolvem desafi os relacionados à sua 
proteção social.

A inovação em políticas sociais deverá atenuar 
as novas desigualdades que possam surgir como 
resultado da digitalização. Entre as propostas 
estão a renda básica universal, a tributação 
negativa, semanas de trabalho de quatro dias e o 
aumento de impostos sobre a riqueza. Qualquer 
solução exigirá a participação de todos os 
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envolvidos, incluindo os próprios trabalhadores.

A adoção maciça de robôs e serviços digitais 
provenientes do exterior pode ter efeitos 
disruptivos no emprego e nas contribuições para 
os cofres públicos.

A digitalização forçará os responsáveis pelas 
políticas a adotar novos caminhos para a 
tributação nos próximos anos. Mas, a tributação de 
setores específi cos, como um imposto sobre robôs, 
também pode ter consequências imprevistas: 
serão necessários testes e análises holísticas.

As políticas adotadas devem evitar a erosão fi scal, 
garantindo que as empresas on-line e off-line 
contribuam de forma equitativa para a sociedade 
onde as suas transações são realizadas.

As empresas também devem assumir políticas 
fi scais responsáveis em contribuir equitativamente 
para o fi nanciamento dos serviços públicos nos 
países onde oferecem os seus produtos e serviços.

Melhorar a confi ança nos dados

Os dados podem ser um recurso muito valioso 
e seu uso pode enriquecer a vida das pessoas, 
benefi ciar as empresas e impulsionar o progresso 
da sociedade como um todo.

É necessária a criação de um novo marco 
ético de dados, uma vez que a transformação 
digital deve ser orientada para as pessoas. 
As tecnologias centradas no ser humano 
podem transformar os serviços públicos, como 
a saúde, a educação e o transporte, para criar 
um futuro melhor. Também podem facilitar o 
desenvolvimento sustentável e ajudar a resolver 
os principais problemas do mundo, como as 
mudanças climáticas, os desastres naturais e as 
pandemias. 

Os estudos demostram que os usuários querem 
manter o controle sobre os seus dados, a fi m de decidir 
como e quando eles são usados e com quais objetivos. 
Os consumidores também querem ter opções reais em 
relação ao uso dos seus dados.

Gráfi co 2. Você gostaria de ter suas próprias 

ferramentas para gerenciar as suas opções de 
privacidade na internet?
 
 

Fonte: Reptrack 2017

A maioria dos países oferece certo nível de 
proteção de privacidade, mas a regulamentação, 
por si só, não é sufi ciente para que as pessoas 
se sintam seguras com relação ao uso dos seus 
dados. De fato, uma regulamentação obsoleta
pode até aumentar a confusão dos usuários, já que 
aplica diferentes níveis de proteção para serviços 
similares.

Para estabelecer confi ança em relação aos dados 
pessoais, será necessário prestar atenção a quatro 
conceitos básicos:

Transparência: permitir que os usuários acessem 
as informações geradas por eles.

Segurança de dados: a confi dencialidade 
e integridade de dados são os pilares da 
privacidade.

Dar controle aos usuários: os usuários devem 
ter acesso a ferramentas que lhes permitam obter 
todo o valor dos seus dados pessoais de forma 
simples e conveniente.

Capacidade de escolha: as pessoas devem ter 
opções válidas sobre como e com que fi nalidade os 
seus dados são usados.

Devido ao enorme valor dos serviços baseados 
em dados, para os cidadãos e para a sociedade, 
em gerla, os marcos éticos aplicados em seu 
tratamento, assim como os processos para garantir 
a segurança são essenciais. Segurança e privacidade 
são princípios que estão intimamente ligados e, 
portanto, as atividades que são realizadas e estão 
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relacionadas a segurança nacional, como a vigilância 
em massa, devem garantir o respeito aos direitos 
humanos, tanto pelo setor público quanto pelo 
privado.

Os sistemas de segurança de perímetro se tornaram 
obsoletos. É necessário estabelecer medidas de 
segurança apoiadas por arquiteturas resilientes 
contra ataques que permitam garantir a segurança 
dos próprios dados. É necessário capacitar os 
usuários para uma transição bem sucedida a uma 
Economia de Dados, mais ainda quando é cada 
vez maior a parte das nossas vidas monitorada por 
sensores que nos permitem coletar informações 
pessoais sobre a nossa saúde, localização e hábitos. 
Assim, a confi ança no uso de dados é cada vez mais 
importante.

Incentivar plataformas mais equitativas e 
algoritmos responsáveis

As plataformas digitais globais geram valor 
para os seus usuários, impulsionam a inovação 
e implantam novos modelos de negócio que 
geralmente são mais efi cientes ou convenientes 
que os já estabelecidos.

Apesar desses benefícios evidentes, a 
preponderância e a participação de mercado 
acumuladas pelas principais plataformas atuais 
lhes dão o potencial de controlar a experiência 
digital dos usuários e exercer uma infl uência 
desproporcional em suas vidas. Algumas têm até a 
capacidade de infl uenciar a opinião pública.

A combinação de novas tecnologias baseadas em 
Inteligência Artifi cial, os processos automatizados 
de tomada de decisão e o acesso maciço a dados 
representam um risco de reforçar ainda mais a 
predominância das principais plataformas de 
Internet. Isso poderia criar gargalos permanentes 
na economia digital.

Para preservar a natureza global e aberta da 
Internet, é necessário respeitar as leis e os valores 
locais. Para garantir uma contribuição equitativa 
para a sociedade, os impostos e outras contribuições 
para o bem-estar e o emprego nacionais devem 
estar vinculados aos locais onde as transações são 
realizadas e os serviços oferecidos.

Os legisladores devem responder ativamente a 
esses desafi os, enquanto as plataformas digitais 
precisam combinar sua considerável infl uência 
com uma maior responsabilidade pelo seu impacto 
na sociedade em que operam.

Modernizar os direitos e as políticas

Os direitos devem ser aplicados igualmente tanto 
on-line quanto off-line.

No ecossistema digital, os interesses 
corporativos devem coexistir com os direitos dos 
cidadãos e os interesses dos Estados. É possível 
encontrar uma pluralidade de interesses que 
devem ser levados em conta à luz desse debate.

Não só as empresas, mas também os governos 
democráticos devem contribuir para uma 
Internet aberta e transparente, protegendo os 
direitos das pessoas e promovendo acordos 
transnacionais em várias áreas relevantes. Os 
governos devem procurar harmonizar suas 
políticas e regras para facilitar a proteção dos 
direitos individuais.

Os direitos dos cidadãos e consumidores 
são incorporados em acordos nacionais e 
internacionais, mas sua defi nição é geralmente 
caracterizada por seu papel histórico no mundo 
off-line. Estes direitos devem ser igualmente 
aplicados no mundo on-line. Por isso, a criação 
de uma “Carta de Direitos Digitais” deve ser 
objeto de debate e de acordo público.

Quando se trata dos direitos dos cidadãos, o 
conhecido argumento de que “o mundo on-line é 
diferente” não é mais válido. As empresas devem 
enfrentar suas responsabilidades e assumir um 
papel ativo na sociedade e na promoção dos 
direitos individuais.

Supervisão do mercado

É necessário um novo paradigma regulatório 
e jurídico baseado na responsabilidade e 
transparência que combine autorregulação 
corporativa, diretrizes e monitoramento por 
parte dos órgãos competentes.
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Existem várias instituições encarregadas da 
regulamentação digital, mas a distribuição de 
responsabilidades foi desenvolvida de acordo com 
as necessidades e sem planejamento prévio.

À medida que a Internet amadurece 
e a próxima onda de digitalização vai 
adquirindo maior inércia, é necessária uma 
solução estratégica capaz de criar marcos 
institucionais adequados para enfrentar os 
atuais desafi os:

As dinâmicas competitivas nos mercados 
digitais levaram à concentração do mercado 
nas mãos de um pequeno número de entidades 
globais. Embora continuemos a observar 
inovação no ecossistema digital, há um risco 
considerável de que apenas com as regras 
defi nidas sejam produzidas cada vez mais 
essas grandes empresas e os gargalos que elas 
controlam.

A evolução tecnológica e os novos modelos 
de negócio estão deixando para trás os 
marcos regulatórios e jurídicos tradicionais. 
No ambiente digital, acelerado, disruptivo e 
global, a regulação deve ser mais ágil na hora 
de responder a comportamentos e atividades 
e menos focada em segmentos e setores 
específi cos. Não só as empresas, mas também 
os legisladores e reguladores devem aceitar a 
mudança e se adaptar ao novo contexto político 
e tecnológico.

A supervisão deve ser modernizada para se 
tornar mais inteligente e rápida, estabelecendo 
uma nova orientação baseada em:

-   Foco em “o que” em vez de “quem” vai ser 
regulado.

-  Uma abordagem regulatória menos 
prescritiva que dê às empresas a liberdade 
de experimentar, mas também mantenha 
uma estreita supervisão do desenvolvimento 
do mercado e tenha a capacidade de intervir 
decisivamente quando forem constatadas 
posições dominantes e abusos no mercado. 

-  A inclusão dos dados nas análises de concorrência 
como forma de pagamento pelos serviços 
oferecidos por uma plataforma e um fator-chave 
de produção na economia dos dados. 
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-  Maior especialização das autoridades em 
relação aos mercados digitais, capacitando-
as para lidar com uma economia e sociedade 
digitais. 

Algumas plataformas digitais dominantes têm 
um impacto desproporcional nos consumidores, 
na concorrência e na economia que muitas vezes 
transcende o das empresas tradicionais. Essas 
empresas devem concentrar suas atividades em 
valores como transparência, responsabilidade 
e não discriminação. Também devem assumir 
maior responsabilidade pelo seu impacto nas 
economias e na sociedade.
  

Soluções globais

À medida que a digitalização intensifica a 
globalização, os responsáveis pelas políticas e 
as empresas devem se esforçar para encontrar 
soluções globais ou regionais para os problemas 
baseados na natureza transfronteiriça da 
Internet. O papel dos governos deve incluir uma 
intensificação da cooperação internacional para 
enfrentar os novos desafios decorrentes dos 
serviços digitais e dos fluxos globais de dados.

Neste sentido, a ascensão das ameaças 
cibernéticas se tornou um dos perigos 
mais prementes do futuro da Internet e há 
uma necessidade urgente de melhorar o 
alinhamento e a cooperação entre os Estados e 
o setor privado.

Os atuais marcos e instituições regulatórios 
não foram criados para a era digital. É hora 
de redesenhá-los para preservar os valores 
e conquistas das gerações anteriores. Este 
trabalho deve se basear em uma melhor 
compreensão de como as novas tecnologias, os 
modelos de negócio e os mercados operam e 
evoluem.

Os novos marcos devem estabelecer o equilíbrio 
adequado entre a experimentação e a inovação 
inerentes a um mercado eficiente, protegendo 
os direitos dos usuários e garantindo a 
competitividade.
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Este capítulo:
Destaca os benefícios do acesso à Internet e como melhorar 
a conectividade por meio da inovação, cooperação, educação 
e de políticas adequadas para não deixar ninguém para trás.

01
CONECTAR 
AS VIDAS 
DIGITAIS
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Nossa visão
   A digitalização deve ser inclusiva para que 

todos tenham a oportunidade de participar 
desse mundo conectado.

   As administrações públicas devem tornar a 
implantação da banda larga uma prioridade 
para o desenvolvimento nacional e colaborar 
com o setor privado para oferecer conectividade 
a todos os cidadãos.

   O setor privado deve repensar a forma 
de implantar infraestruturas de rede e 
comercializar serviços de banda larga, algo no 
qual a Telefônica é pioneira na América Latina.

   Os governos devem modernizar a 
regulamentação para apoiar e incentivar 
novas formas de implantação, operação e 
comercialização das redes pelas empresas. 

A reforma regulatória deve atrair investimentos 
privados e apoiar a redução do custo da 
implantação de infraestruturas por meio de 
uma tributação favorável.

As administrações públicas também devem 
contribuir para o aumento da demanda 
por serviços de banda larga, melhorando 
a formação dos cidadãos, promovendo 
conteúdos locais relevantes e digitalizando os 
serviços públicos.

CONECTAR 
AS VIDAS 
DIGITAIS

  
   A capacidade de se conectar é essencial para 

que o processo de digitalização não deixe 
ninguém para trás.

    Apesar do considerável aumento da 
conectividade durante a última década 
graças às redes de banda larga móvel, 
metade da população mundial ainda continua 
desconectada por vários motivos. 

   No entanto, as tecnologias e os modelos de 
negócio atuais não são capazes de fornecer 
conectividade ubíqua e, assim, satisfazer a 
crescente demanda desta por parte dos novos 
serviços e dispositivos.
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1. A digitalização está mudando as nossas vidas

A digitalização é considerada a Quarta Revolução 
industrial5 e a base para novos serviços e modelos 
de negócio que estão transformando o mundo e 
revolucionando vários setores.

A digitalização está mudando a forma como 
trabalhamos, como nos comunicamos e 
enfrentamos tarefas diárias, desde a forma de 
fazer compras até a cultura e o entretenimento.

O campo das telecomunicações oferece 
um excelente exemplo de como os serviços 
digitais mudaram o modo como as pessoas 
se comunicam: hoje, a comunicação por voz 
é complementada por imagens, vídeos e 
mensagens de texto.

E não se trata somente das empresas privadas; 
o modo de administrar os serviços públicos, o 
governo e a política também está mudando.

Saúde, transporte e educação estão entre 
os serviços públicos que estão evoluindo 
mais rapidamente para melhorar tanto a sua 
capacidade de interagir com os cidadãos quanto a 
resposta às suas necessidades.

Para ser sustentável, a digitalização deve ser 
um processo inclusivo que garanta a todas as 
pessoas a oportunidade de participar de um 
mundo conectado. No entanto, sem
infraestruturas de rede confi áveis e de alta 
velocidade, os cidadãos não podem se benefi ciar 
das oportunidades oferecidas pelas novas formas 
de criar, colaborar e se comunicar.

A digitalização dá acesso à educação e ao 
conhecimento em uma escala global sem 
precedentes, mas também oferece novas 
oportunidades profi ssionais e treina os 
trabalhadores para assumir novos empregos 
digitais.

Portanto, a conectividade é um elemento 
necessário para capacitar as pessoas e é a chave 
para a inclusão social.

A conectividade é o 
primeiro requisito 
para ter acesso ao 
mundo digital.
Foi demonstrado que a conectividade tem 
um impacto positivo relevante no emprego 
e melhora o rendimento nacional bruto 
(RNB) per capita. A União Internacional das 
Telecomunicações (UIT) estabeleceu que a 
melhoria do acesso e o uso da Internet estão 
intimamente relacionados com o aumento 
do RNB. A UIT também publicou um Índice de 
Desenvolvimento das TICs (ICT Development 
Index, IDI), que compara as capacidades digitais 
da população e indica uma clara ligação entre 
educação e RNB per capita (ver gráfico 2).

No entanto, 3,9 bilhões de pessoas em todo 
o mundo, mais da metade da população 
total do planeta (53%), ainda não estão 
conectadas. A maioria delas reside em países 
em desenvolvimento6.

Essa situação ocorre apesar de 84% da 
população mundial ter acesso a redes móveis 
3G ou 4G. Assim, se descontarmos os 16% 
(1,2 bilhão) que não possuem redes para se 
conectar, ainda há cerca de 37% (2,7 bilhões) 
que não se conectam, embora tenham acesso a 
redes de telecomunicações (ver infográfico 2).

A Telefônica investiu mais de 45 bilhões de 
euros nos últimos cinco anos para desenvolver 
uma infraestrutura global, tornando-se o 
primeiro fornecedor de fibra em termos de 
cobertura e oferecendo acesso à banda larga 
móvel a quase 80% da população latino-
americana. No entanto, 20% da população 
dessa região ainda não tem acesso à banda 
larga móvel.
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Gráfi co 1. Relação entre o uso da conectividade e o RNB per capita 
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2. Novas e melhores infraestruturas

A conectividade representa o primeiro passo no 
processo de digitalização. Portanto, é importante 
avançar em duas áreas-chave:

A exclusão digital e a necessidade de 
conectar os não conectados

Conectar as pessoas que não têm acesso às 
redes mais avançadas (novas redes). As pessoas 
não conectadas devem ser o principal objetivo dos 
responsáveis pelas políticas e dos governos. Essas 
novas redes não devem ser fornecidas pensando 
apenas no curto prazo, e sim projetadas para 
evoluir assim que aparecerem novas soluções 
e inovações, reduzindo a lacuna de capacidade 
entre as redes das áreas rurais versus as das áreas 
urbanas.

A inclusão deve ser uma prioridade para todos os 
governos e outras organizações que guiam o curso 
do mundo digital. Assim como as infraestruturas 
de água e eletricidade foram essenciais para o 
desenvolvimento no século XX, atualmente a 
conectividade deve ser acessível a todos.

Redes sustentáveis

Melhorar ou fazer as redes mais antigas 
evoluírem para atender às demandas de uma 
sociedade totalmente digitalizada (redes 
melhores). A digitalização de tudo chegará 
a concentrar até um milhão de dispositivos 
conectados simultaneamente em uma área de 
um km2 (contando os smartphones dos usuários 
e outros dispositivos) em áreas ultradensas. Este 
será um desafi o sem precedentes que exigirá uma 
mudança radical na forma como as redes são 
implantadas e operadas.

Para conseguir conectar todas as pessoas e 
objetos, as redes devem ser mais inteligentes 
e fl exíveis. Alguns aplicativos precisarão de 
maior largura de banda ou uma melhor latência 
e resposta, enquanto outros serão capazes 
de operar em redes com menor desempenho. 
Da mesma forma, o ambiente controlado e 
identifi cável e o nível de segurança cibernética 
exigidos pela Indústria 4.0 serão completamente 
diferentes do ambiente aberto e de livre acesso 
para as pessoas, com liberdade para conectar 
dispositivos (sem controle) que oferecem acesso 
genérico à Internet.

“A banda larga representa uma forma altamente efi caz de 
acelerar o progresso rumo ao cumprimento dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e as novas redes e 
serviços de banda larga terão um papel fundamental na hora 
de oferecer educação, atendimento à saúde e serviços sociais 
básicos, especialmente para as comunidades cronicamente 
desfavorecidas”.
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As abordagens atuais não são válidas para 
responder a esses novos desafi os, uma vez que:

As atuais obrigações das operadoras ao 
construir infraestruturas impossibilitam o 
fornecimento de redes a preços razoáveis 
para os usuários de baixa renda em áreas 
remotas.

A percepção confusa e restritiva das 
regulações atuais exige que as redes 
funcionem igualmente para todos os serviços 
e dispositivos.

Ambos os desafios têm uma base comum: a 
modernização de leis e regulamentos, a fim 
de fornecer um marco adequado que não 
prejudique a inovação da rede.

A implantação de infraestruturas resistentes, 
confiáveis e ubíquas que forneçam 
conectividade a todos os cidadãos representa 
um desafio considerável que exigirá o esforço 
de todos. É necessário estabelecer uma 
parceria estável entre os setores público 
e privado, bem como entre operadoras, 
fabricantes de dispositivos, reguladores, 
legisladores, fornecedores, órgãos de 
padronização e comunidades de código aberto.

A Telefônica tem o firme compromisso de 
fornecer infraestrutura a todos os habitantes 
dos países onde opera. Investimos 45 
bilhões de euros em escala mundial nos 
últimos cinco anos e continuamos buscando 
formas inovadoras de cooperar com outros 
membros do setor das TIC para aumentar a 
nossa presença e levar os nossos serviços 
a áreas desfavorecidas. A Telefônica acredita 
que esta é a melhor forma de contribuir com 
a sociedade, de acordo com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU)7.
   
Por outro lado, encontrar novas formas de 
oferecer uma melhor infraestrutura para 
aumentar o acesso a serviços não basta, 
a menos que os usuários possam ver os 
benefícios do seu uso. Mesmo nas áreas bem 
conectadas, existem lacunas notáveis entre 

diferentes segmentos de gênero, idade, renda 
e nível educacional8.

Oferecer serviços mais relevantes para as 
diversas populações e criar conteúdo e 
serviços de valor nos idiomas locais são 
elementos-chave para gerar um ciclo virtuoso 
no qual se promova a experiência digital e se 
incentive a exploração mais profunda.

Para conseguir conectar 
as pessoas é necessário 
encontrar formas 
inovadoras de implantar 
redes, promover a 
criação de serviços 
digitais relevantes e 
equipar os usuários 
com habilidades digitais 
básicas para que 
possam se benefi ciar 
destes.
Reduzir a lacuna de conectividade exigirá iniciativas 
dos setores público e privado que atuam em termos 
de oferta e demanda:

Setor privado:

-  Projetar tecnologias inovadoras e sustentáveis 
e explorar modelos de investimento disruptivos 
para implantar a infraestrutura. 

Administrações públicas:

-  Criar um marco legislativo favorável ao 
investimento para criar infraestruturas de 
informação e comunicação (TIC).

- Adotar uma abordagem holística.

-  Digitalizar as administrações públicas e os 
serviços públicos. 
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Caso prático

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ONU

A agenda de desenvolvimento sustentável 
das Nações Unidas se baseia em 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
buscam acabar com a pobreza, proteger o 
planeta e garantir a prosperidade para todos. 
Dois dos ODS estão diretamente relacionados 
às infraestruturas de comunicação, à 
digitalização e seu impacto na educação e no 
crescimento econômico.

Objetivo 9: Construir infraestruturas robustas, 
promover a industrialização sustentável e 
incentivar a inovação

Este objetivo reconhece a importância 
de investir em infraestrutura de 
telecomunicações:

1 a 1,5 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços 
confi áveis de telefonia.

A infraestrutura de telecomunicações de qualidade permite 
alcançar objetivos sociais, econômicos e políticos.

A infraestrutura de comunicação inadequada 
restringe o acesso a mercados, emprego, informação 
e educação, gerando uma barreira significativa para as 
empresas. 

A infraestrutura de comunicação defi ciente limita o 
acesso à saúde e à educação.

As PMEs que participam de processos industriais e de 
manufatura são as mais críticas para as fases iniciais da 
industrialização e também costumam ser as principais 
criadoras de emprego. Mais de 90% das empresas do 
mundo são PMEs, o que representa entre 50 e 60% do 
emprego.

Objetivo 17: Revitalizar a colaboração global 
para o desenvolvimento sustentável

Este objetivo reconhece a importância de uma 
abordagem baseada na colaboração entre 
múltiplos participantes:

Melhorar a colaboração global para o desenvolvimento 
sustentável, complementada por acordos entre 
múltiplos participantes que mobilizem e compartilhem 
conhecimento, experiência, tecnologia e recursos 
econômicos para apoiar a realização de metas de 
desenvolvimento sustentável em todos os países, 
especialmente aqueles em processo de desenvolvimento.

Fomentar e promover parcerias públicas, público-
privadas e da sociedade civil.

Gráfi co 3. Principais características da população off-line

A disparidade de gênero é mais acentuada na África, 
nos Estados Árabes e na região Ásia-Pacífi co.

58%
42%

A metade tem um RNB per capita 
inferior a $ 6.500 (PPA), grande parte 
está na África e Ásia-Pacífi co

Indivíduos com baixo nível 
educacional geralmente permanecem 
desconectados em todas as regiões

60% vivem em áreas rurais, sendo que 
uma grande proporção deles também 
está na África e Ásia-Pacífi co

As pessoas idosas têm um nível de 
penetração na Internet muito menor 
que a população em geral em todas as 
regiões

Fonte: UIT
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3. Setor privado

Inovação para oferecer o acesso 
às infraestruturas que os
consumidores precisam

As redes do futuro devem ser pessoais,
completamente flexíveis e adaptadas às
demandas dos consumidores. Os usuários
vão interagir com as redes para gerenciar e
configurar as suas experiências, conforme as
suas necessidades e desejos imediatos. Estas
redes devem ser sustentáveis e também
inteligentes para conseguir manter o ritmo dos
consumidores. 

Oferecer acesso global à infraestrutura
exigirá um esforço considerável do setor de 
telecomunicações. Conectar e operar áreas 
remotas é mais caro do que áreas urbanas e, 
portanto, gera um retorno do investimento 
muito menor devido ao custo da implantação, 

inclusive assumindo a mesma intensidade 
de uso das áreas urbanas. De forma 
semelhante, o alto custo do desenvolvimento 
de infraestruturas em áreas ultradensas que
permitam responder às novas exigências
da Internet das Coisas (IoT) e os novos
serviços exigirá novas soluções que também 
possam se estender posteriormente às
áreas rurais.

Estas novas tecnologias, desenvolvidas para
fornecer gerenciamento de infraestrutura
totalmente fl exível que as torne mais
sustentáveis, incluem, entre outras, as Redes
Defi nidas por Software, a própria Virtualização
de Funções de Rede e a segmentação de
redes (Network Slicing) em 5G. Estas 
capacidades permitirão que os fornecedores de 
infraestrutura sejam mais efi cientes, oferecendo 
conexões adaptadas às necessidades, em vez de
plataformas rígidas e incapazes de satisfazer a

Quase 100 milhões de pessoas não têm conexão 
nos países onde a Telefônica opera. Temos o 
compromisso de garantir que os benefícios da 
digitalização cheguem a todos os cidadãos e 
sejam distribuídos de forma mais equitativa, para 
criar uma sociedade mais inclusiva que não deixe 
ninguém para trás.

“Internet para Todos” é o programa interno da 
Telefônica que reinventa a forma de projetar, 
implantar, operar, manter e comercializar redes, a 
fi m de continuar ampliando a nossa cobertura de 
Internet móvel além do nosso alcance atual.

A Telefônica enfrenta este grande desafi o 
com uma abordagem radicalmente aberta, 
colaborando com vários agentes intersetoriais: 
empresas de Internet, outras operadoras locais, 
empreendedores, governos, etc. Estamos 

usando a nova geração de redes baseadas em 
software para construir uma cadeia de valor rural 
sustentável por meio de estruturas econômicas 
escaláveis e capazes de implantar as redes do 
futuro. 

Alguns dos elementos-chave que a “Internet para 
Todos” está reinventando na Ibero-América são:
   Adaptação da infraestrutura para áreas de baixa 

densidade.

   Desenvolvimento de redes e ferramentas de suporte 
abertas, simplifi cadas, totalmente virtualizadas, 
ambientalmente efi cientes e programáveis.

    Desenvolvimento de modelos de implantação 
inovadores, como plataformas de alta altitude, 
comunidades e empreendedores locais.

  Uso do Big Data e da Inteligência Artifi cial (IA) para 
guiar a tomada de decisão.

Caso Prático

PROGRAMA “Internet para todos” 
da Telefônica 
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demanda de uma sociedade digitalizada, sendo 
ao mesmo tempo sustentáveis.

Além disso, o uso inovador das tecnologias atuais 
ajudará o setor privado a resolver problemas 
cuja solução tradicionalmente é considerada 
inalcançável. Balões, drones e satélites podem ser 
itens de uma solução de rede.

As iniciativas de padrões e código aberto 
atingem o seu potencial máximo em áreas 
remotas. Esses projetos podem reduzir 
o nível de experiência necessário para 
gerenciar o acesso a redes locais, permitindo 
que as comunidades se encarreguem do 
equipamento local da operadora por conta 
própria e contribuam para a manutenção das 
redes. Dessa forma, o uso de equipamentos 
mais genéricos poderia reduzir o custo 
de manutenção e atualização do referido 
material.

Assim, para fornecer acesso a 
infraestruturas que levem a conectividade a 

ambientes diversos e áreas desfavorecidas 
em todo o mundo, desde áreas urbanas 
ultradensas até a cobertura remota e rural, 
o setor privado deve:

Desenvolver novas soluções e equipamentos 
técnicos.

Encontrar novos modelos de negócio e explorar a 
cooperação com outros agentes.

Cooperar com prestadores de serviços digitais 
em áreas rurais e desfavorecidas, a fi m de 
oferecer acesso sustentável às redes.

Transformar as abordagens convencionais de 
negócio, abandonando as velhas estruturas 
para desenvolver novos modelos de negócio que 
permitam a implementação de redes 5G que 
contribuam para resolver estes desafi os, tanto 
nas áreas rurais quanto nas ultradensas.

Fortalecer a cooperação entre fornecedores 
de equipamentos e desenvolvedores de 
software, trabalhando com padrões abertos 
para obter soluções efi cientes, sustentáveis e 
economicamente viáveis.

 

Already piloted in Peru with good results.

INOVAÇÃO RURAL 
Sobreposição com a rede de voz. 
Atualização do nosso negócio de 
comunicação de voz através de 

inovações na rede (acesso e 
transporte)

 
 

OPERADORA RURAL 
Contrato com terceiros para fornecer 

cobertura aos locais onde o nosso 
modelo operacional ou o nosso 

desempenho econômico não sejam 
lucrativos

 

PLATAFORMAS DE GRANDE ALTITUDE 
Ampliação da cobertura através de 

estações base em balões de ar quente 
em áreas extremamente remotas. 

Cobertura sob demanda

Piloto implantado no Peru com 
resultados favoráveis
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Com o programa “Internet para todos”, a Telefônica está expandindo a Internet por meio 
de uma abordagem inovadora, incorporando um grande número de parceiros e partes 
interessadas para enfrentar o desafi o da conexão nas áreas rurais.



4. Administrações públicas

Marco legislativo favorável ao investimento

As administrações públicas devem se concentrar 
em oferecer o melhor para todos os cidadãos, 
mantendo-se abertas a novos modelos operacionais 
e de investimento. A previsibilidade do ambiente 
legal e regulatório é essencial para incentivar os 
investidores a assumir riscos e atrair o capital 
privado necessário para construir as infraestruturas 
de rede do futuro.

Uma abordagem fl exível e previsível inclui:

Maior fl exibilidade na forma de construir e usar 
redes para fornecer serviços, apoiando o lançamento 
efi ciente de redes de nova geração, como redes 
de fi bra e 5G, tanto em áreas ultradensas quanto 
remotas, aproveitando ao máximo as possibilidades 
que a tecnologia permite em termos de efi ciência na 
utilização de infraestruturas.

A promoção do investimento privado em redes 
cooperativas e comunitárias operadas por residentes 
locais em áreas de baixa densidade e carentes, 
ou insufi cientemente abastecidas, de redes que 
poderiam ser combinadas com:

- Backhaul privados.

-  Redes exclusivamente atacadistas, também 
fi nanciadas por capital privado, às quais qualquer 
operador possa se conectar.  

Una reforma regulatória ou uma abordagem fl exível 
para promover novos modelos de negócio que 
possam extrair o melhor resultado de um mercado 
bilateral que ajude a suportar as redes
complementando as alternativas atuais, baseadas 
somente nas ofertas de varejo de largura de banda 
e/ou volume de consumo de dados. Este mercado 
bilateral representa um elemento-chave da Internet 
em áreas rurais com populações desfavorecidas, bem 
como para as redes de latência ultrabaixa necessárias 
para fornecer novos serviços em áreas de alta 
densidade.

Chegou o momento de reconsiderar se só os 
consumidores devem assumir por sua própria conta 

Na Espanha, uma mudança na regulação do 
acesso à fi bra ótica em 2009, destinada a 
atrair investimentos em banda larga de alta 
velocidade (acima de 30 Mbps), resultou na 
implantação maciça de fi bra pelas operadoras. 
Em junho de 2016, mais de 11 milhões 
de domicílios tiveram acesso à fi bra para 
residências (FTTH) e, até o fi nal do mesmo 
ano, quase 35% dessas residências estavam 
conectadas.

Olhando para trás, em 2008, a Espanha estava 
no fi m da fi la no mercado europeu em termos 
de domicílios cobertos com a tecnologia 
FTTH. Hoje, ocupa o 5º lugar no mundo (7º em 
número de assinantes) e possui a maior rede de 
FTTH na Europa, tornando a Espanha um país 
líder em disponibilidade de FTTH.

Espanha à frente da 
Europa na implantação 
de fibra para 
residências (FTTH)

Caso prático

Coreia do Sul 
Japão

Suécia
Noruega
Espanha

Suíça
Países Baixos

Austrália
Estados Unidos

Canadá
França

Alemanha

30,0
22,9

20,4
15,5

10,7
9,6

6,0
5,8

3,7
3,7
3,3

0,7

Países com a maior prevalência de banda larga através de 
fi bra. Assinaturas de banda larga através de fi bra por 100 
habitantes em países selecionados da OCDE*.

*Dezembro de 2016  Fonte: Statista

28



todo o custo econômico de fi nanciar o acesso às 
redes, devido ao baixo controle que elas têm sobre o 
elevado consumo de volume de dados dos serviços 
oferecidos pelas empresas digitais.

Um mercado bilateral implica em que consumidores 
e produtores contribuem para fi nanciar a plataforma 
comum. Isso impede que o custo econômico recaia 
unicamente sobre uma das duas partes. Em muitos 
casos, os consumidores podem estar contribuindo 
para fi nanciar as redes através do uso dos seus 
próprios dados pessoais, além de, ou em vez de, 
remuneração fi nanceira por tais dados.

Operadoras, empresas e pessoas devem desenvolver 
e experimentar novos modelos de negócio e os 
reguladores devem estar abertos para aliviar a carga 
regulatória, como algumas das disposições atuais 
sobre a neutralidade da rede.

Além de uma abordagem moderna para modelos de 
negócio inovadores, são necessárias novas formas 
dos governos e reguladores fornecerem licenças. Isso 
implica na eliminação das transferências de capital 
privado para os governos por meio de impostos, 
em vez de permitir que esse capital seja usado 
diretamente na construção de redes e infraestrutura.

Como amostra do sucesso de uma política pró-
investimento, temos a experiência de limitar a 
regulação no que diz respeito às obrigações de 
atendimento ao mercado de atacado de fi bra na 
Espanha. Este movimento se traduziu em um 
aumento da implantação de fi bra por parte de todas 
as operadoras, colocando a Espanha na vanguarda 
da UE em termos de número de conexões de fi bra e 
domicílios conectados.

Abordagem legislativa holística

A regulação deve levar em conta o valor da 
inovação nos modelos de negócio e oferta 
comercial, bem como os benefícios que isso 
pode trazer diante da adoção dos serviços 
digitais por parte da população. Embora algumas 
dessas iniciativas tenham sido criticadas pela 
possível violação das cláusulas de neutralidade 
da rede, é justo dizer que muitas delas têm sido 
muito populares. Muitas vezes, a acessibilidade 
econômica é considerada uma razão muito 
relevante pela qual os consumidores não acessam 

a Internet. Obviamente, os usuários têm que 
poder pagar pela conectividade, portanto os 
preços são um fator importante. No entanto, 
como recentemente foi demonstrado pela UIT 
através de um estudo em larga escala nos países 
menos desenvolvidos, a relação entre o custo 
da banda larga9 móvel e o uso da Internet não é 
especialmente relevante. Outros fatores, como 
a disponibilidade e as capacidades digitais, 
também entram em jogo (veja o gráfi co 4). Além 
disso, os preços da banda larga móvel caíram 
consideravelmente nos últimos anos10 
(veja gráfi co 5).

Us
o d

a I
nt

er
ne

t (
%

 da
 po

pu
laç

ão
)

Banda larga móvel (% da renda per capita)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30

R2=0.4732

Gráfi co 4. Relação entre a banda larga móvel e o uso da 
Internet, 2015 PMDs

Fonte: UIT

Gráfi co 5. Tarifa de banda larga fi xa na América Latina de 
1Mbps como percentual do PIB mensal per capita, 2010 e 
2016
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Portanto, o custo econômico da conectividade 
é um fator relevante, mas também há outras 
questões de igual importância que igualmente 
geram barreiras à adoção e exigem maior 
atenção dos governos. Por exemplo, o custo 
dos equipamentos e dispositivos associados 
necessários para usar aplicativos e serviços 
digitais. Computadores, tablets, smartphones 
e a eletricidade necessária para alimentá-los 
também são componentes fundamentais da vida 
digital e devem ter preços acessíveis para que os 
cidadãos possam usufruir da conectividade que 
possuem.

Em suma, os serviços de comunicações não 
devem ser tributados diferentemente de outros 
produtos básicos e não deve haver diferenças 
de tributação entre diferentes fornecedores 
com serviços similares. Altas taxas de impostos 
ou uma tributação específi ca para os setores 
de telecomunicações tornam os serviços que 
eles oferecem menos acessíveis aos grupos 
desfavorecidos e podem transformar o uso dos 
serviços digitais em um privilégio ao alcance 
de uma minoria com maior poder aquisitivo. 
Os governos devem considerar essa questão 
ao defi nir suas políticas fi scais e categorizar os 
dispositivos, que devem ser considerados como 
ferramentas básicas para empoderar as pessoas, 
em vez de objetos de luxo.

Modernização da administração pública

As administrações públicas podem ajudar 
a estabelecer confi ança demonstrando as 
enormes vantagens da digitalização. Além 
disso, esse processo de digitalização das 
administrações públicas aumenta a capacidade 
de serviço e otimiza os recursos, permitindo 
reinvestir e aumentar a efi ciência.

É uma situação em que todas as partes ganham. 
À medida que os serviços públicos passam para 
o mundo on-line, os cidadãos aumentam a sua 
participação no processo de digitalização e 
também o seu envolvimento na sociedade digital.

É fácil visualizar alguns exemplos:

 A digitalização do sistema de saúde de um país 
permitiria oferecer melhores serviços e ampliar 
efi cientemente o alcance de serviços médicos 
avançados a áreas remotas.

O uso de análise de dados permitiria ter sistemas de 
transporte público mais efi cientes.

Foi comprovado que os processos de digitalização das 
autoridades fi scais são um importante incentivo para 
que indivíduos, empresas e outras entidades adotem 
as vantagens dessas mudanças, economizando 
tempo, esforço e dinheiro para todas as partes 
envolvidas.

O REGISTRO DA 
PROPRIEDADE 
BASEADO EM 
BLOCKCHAIN DA 
SUÉCIA

Em março de 2017, o Registro da Propriedade 
Nacional da Suécia completou a segunda fase de 
um Registro da Propriedade Nacional baseado 
em Blockchain, colaborando com a startup 
ChromaWay.

Esta solução abre o caminho para a retirada do 
antigo processo baseado em papel e o substitui 
por um sistema totalmente digitalizado.
A tecnologia Blockchain oferece segurança e 
conveniência, bem como um método confi ável 
para agilizar o fl uxo de trabalho entre as dez ou 
mais entidades envolvidas no processo.

 

Caso prático
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02
REFORMAR
AS POLÍTICAS 
SOCIAIS
E FISCAIS
PARA A 
SOCIEDADE 
DIGITAL
Este capítulo:
Detalha as recomendações da Telefônica aos governos e empresas 
que ajudarão a sociedade a se preparar para a revolução digital 
por meio da modernização dos sistemas educacionais, da 
implementação de programas de reciclagem profi ssional, da adoção 
de novas políticas sociais e da adaptação da tributação à nova 
economia digital.
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REFORMAR AS POLÍTICAS 
SOCIAIS E FISCAIS PARA
A SOCIEDADE DIGITAL

 
O profundo impacto da digitalização na 
economia difere do que foi experimentado 
nas revoluções industriais anteriores pela 
velocidade com que as mudanças estão 
ocorrendo, fazendo com que a adaptação 
da sociedade e dos indivíduos seja mais 
complexa do que nunca.

O mercado de trabalho está passando 
por uma transformação radical e muitos 
trabalhadores correm o risco de ser 
afetados por novas inseguranças e 
desigualdades sociais que podem surgir 
dessas mudanças.

O impacto da digitalização e automação na 
tributação e no emprego está ameaçando 
a sustentabilidade das políticas sociais, a 
segurança e o bem-estar.

A Inteligência Artifi cial (IA), o Machine 
Learning e o Big Data serão os principais 
motores da automação de todos os 
processos e trabalhos repetitivos, o que se 
traduzirá no desaparecimento de muitos 
empregos e profi ssões, mas também na 
criação de outros novos.

  
Os responsáveis pelas políticas devem guiar 
ativamente a digitalização, adotando políticas 
adequadas que permitam preparar e orientar as 
pessoas durante essa nova revolução.

As políticas sociais devem ser modernizadas e 
adaptadas para continuar mantendo uma proteção 
social adequada aos trabalhadores.

Os trabalhadores atuais devem se reciclar para 
garantir suas futuras oportunidades de emprego.

Esta nova economia digital requer novas abordagens 
educacionais que permitam desenvolver as 
habilidades e conhecimentos necessários.

As pessoas deverão continuar aprendendo 
por toda a vida, enquanto as empresas e os 
sistemas de ensino terão que se adaptar a esse 
novo paradigma. A tecnologia e a conectividade 
permitirão oferecer melhores opções de formação 
para todos.

A erosão fi scal causada pela digitalização deverá 
ser limitada para garantir que a educação pública, 
as políticas sociais e o bem-estar tenham o 
fi nanciamento adequado para lidar com a 
transformação da sociedade digital.

As empresas digitais globais deverão adotar práticas 
fi scais responsáveis e contribuir de forma justa para 
a sociedade onde suas atividades e transações são 
realizadas.
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1. Um mundo do trabalho em transformação

Os avanços tecnológicos estão gerando um 
renascimento industrial que permitirá melhorar 
as capacidades dos trabalhadores, bem como 
reduzir as desigualdades entre os cidadãos. No 
entanto, a economia digital implica em processos 
desestabilizadores em termos de efi ciência (como 
economia de tempo, redução de custos e erros), 
assim como novos modelos de parceria que estão 
gerando uma incerteza considerável em relação ao 
emprego.

O que a história nos conta sobre a relação entre 
emprego e tecnologia? A experiência após as 
revoluções tecnológicas anteriores sempre foi 
positiva em termos de criação de empregos, 
embora cada sociedade tenha tido que passar 
por diferentes períodos de transição para se 
adaptar às mudanças na oferta e na demanda.

A digitalização é fundamental para garantir 
maior dinamismo econômico no curto e médio 
prazo. A relação entre emprego e tecnologia 
poderia entrar em um círculo virtuoso, desde 
que:

A oferta corresponda à demanda.

Os marcos políticos e regulatórios sejam 
adaptados ao novo contexto econômico.
A estabilidade econômica seja garantida.
Sejam adotadas em todos os setores novas 
tecnologias.

A velocidade da mudança gerada pela tecnologia 
está afetando os desafi os que enfrentamos hoje. 
Falamos de riscos relacionados com a exclusão 
digital, a necessária transformação digital de 
empresas e setores e a adequação do mercado de 
trabalho.

A Gig Economy

A ascensão da economia composta por 
trabalhadores autônomos com projetos 
esporádicos (Gig Economy) está gerando um 
ambiente dinâmico no qual a natureza do trabalho 
está sendo reconfi gurada tanto pelas mudanças 
demográfi cas quanto pelo progresso tecnológico, 
o que leva a implicações sociais, políticas e 
econômicas preocupantes para trabalhadores, 
organizações e legisladores.

“A inteligência 
é a capacidade 
de se adaptar à 
mudança”. 

Stephen Hawking (1945-2018)
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Durante a próxima década, as economias 
desenvolvidas sentirão os efeitos de uma 
população envelhecida que deve se manter 
independente e ativa profi ssionalmente, ao 
mesmo tempo em que deverá prolongar sua vida 
profi ssional.

A revolução digital está ajudando pessoas e 
organizações a avançar em direções nunca 
antes imaginadas. As novas tecnologias estão 
oferecendo inúmeras oportunidades para realizar 
trabalhos fl exíveis que vão além da opção de 
trabalhar fora do escritório. Atualmente, os 
trabalhadores podem realizar o seu trabalho a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

Mais e mais pessoas estão fazendo diversos 
trabalhos de forma independente, já que os 
mercados on-line oferecem às empresas acesso 
a uma força de trabalho escalável sob demanda. 
As empresas de tecnologia e serviços têm sido 
um elemento essencial na expansão da chamada 
Gig Economy, que está oferecendo a muitos 
trabalhadores oportunidades de trabalho em 
setores específi cos, adaptadas a sua experiência, 
capacidades, horários e necessidades. O número 
de trabalhadores autônomos empregados em 
projetos esporádicos está aumentando e isso 
requer um melhor entendimento das expectativas 
atuais dessas pessoas para garantir que essas 
novas formas de emprego não levem a novas 
tensões sociais e trabalhistas.

Outro fator que observamos no novo mercado de 
trabalho é a motivação não econômica. Alguns 
serviços de Internet, como a Wikipedia, foram

desenvolvidos quase inteiramente através do 
trabalho de voluntários.

Governos e líderes empresariais devem garantir 
que esta Gig Economy não seja associada a 
condições de incerteza e de emprego precário, mas 
a princípios inspirados na justiça e na igualdade 
social. Para atingir esse objetivo, os responsáveis 
pelas políticas devem encontrar novas fórmulas 
que ofereçam aos indivíduos uma melhor proteção 
nesses novos modelos de trabalho. As empresas 
devem agir para desenvolvê-los e incorporá-los. 
Ao estabelecer as políticas adequadas, a 
sociedade favorecerá uma maior inclusão 
social e promoverá uma prosperidade que 
inclua a todos.

A automação também está se tornando um 
desafi o para o emprego e, sem dúvida, a 
colaboração entre humanos e robôs continuará 
transformando a natureza do trabalho no futuro.
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A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima que 
65% das crianças de hoje realizarão trabalhos 
que ainda não existem11.

Até 2020, mais de um terço dos empregos atuais 
serão baseados em novas capacidades. É um 
fenômeno mundial que representa um novo 
paradigma na educação. Na União Europeia, o 
número de empregos digitais está aumentando 
a um ritmo de 100.000 por cada ano, mas o 

Disrupção do mercado de trabalho: 
transformação do emprego

Algumas pessoas identifi cam a automação como 
sinônimo de desemprego, mas é cada vez mais 
evidente que esse avanço só terá impacto em 
certos trabalhos que exigem tarefas repetitivas 
que podem ser facilmente automatizadas. A 
digitalização já gerou novos postos de trabalho 
que não existiam há apenas uma década, 
como especialistas em Big Data, gestores de 
mídias sociais, engenheiros de computação 
cognitiva, arquitetos de Internet das Coisas (IoT) 
ou desenvolvedores de Blockchain. Portanto, 
resta saber se a digitalização e a automação 
mudarão o mundo do trabalho, substituindo 
trabalhos repetitivos e gerando uma demanda 
por novas capacidades.

É por isso que, durante a transição para a nova 
economia, será necessário treinar e reciclar 
profi ssionalmente a força de trabalho atual para 
ajudar os trabalhadores que correm o risco de 
ser deslocados pela automação. A educação 
e a formação desempenharão um papel 
fundamental na nossa vida profi ssional, uma 
vez que o futuro do trabalho será baseado nas 
competências, na mudança e na adaptabilidade 
dos trabalhadores.
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2. Aprendendo a 
aprender: o novo   
objetivo educacional

número de recém-formados em tecnologia 
da informação e comunicação (TIC) que 
adquirem o conhecimento necessário não está 
acompanhando o ritmo da demanda.

Além dos campos da ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática (STEM, na sigla em 
inglês), a criatividade, o pensamento crítico 
e a empatia estão se tornando cada vez mais 
importantes para todos os trabalhadores: o 
Fórum Econômico Mundial (WEF) antecipa um 
aumento na demanda por habilidades cognitivas 
(52%), de Engenharia de Sistemas (42%) e 
solução de problemas complexos (40%)12.

Para evitar o défi cit de formação, o 
desemprego em massa e o aumento contínuo 
da desigualdade, é necessário formar mais 
indivíduos para participar dessa transformação 
digital.

É essencial reformar 
os sistemas de 
ensino e os currículos 
escolares nacionais 
para responder 
às necessidades 
de um mercado 
de trabalho em 
constante mudança, 
incorporando 
uma filosofia de 
aprendizagem 
contínua, 
proporcionada 
pela digitalização e 
conectividade.



A tecnologia ajudará nesse sentido, uma 
vez que pode revolucionar os sistemas 
educacionais, conectar as pessoas e inspirá-las 
a melhorar a sua formação: 

A educação não deve mais se limitar a instituições 
específi cas e períodos de tempo específi cos 
com o único objetivo de obter uma certifi cação. 
Em vez disso, deve ser concebida como uma 
vida dedicada à aprendizagem contínua, num 
ambiente em transformação, onde os alunos 
devem aprender a se automotivar.

O conhecimento prático pode ser mais relevante 
do que as qualifi cações tradicionais, portanto, 
os métodos e as avaliações também devem ser 
adaptados ao mundo digital.

Novas possibilidades de colaboração remota 
estão permitindo o acesso a informações que, 
até recentemente, eram limitadas.

O uso da Inteligência Artifi cial (IA) e da Realidade 
Aumentada (RA) ou Realidade Virtual (RV) 
pode contribuir para personalizar e enriquecer 
a aprendizagem. Novas ferramentas, como os 
Cursos On-line Abertos e em Massa (MOOCs, na 
sigla em inglês), devem estar à disposição do 
público em geral.

A digitalização também representa uma 
excelente oportunidade para as pessoas com 
defi ciência de se conectarem melhor com os 
outros. Por exemplo, a Realidade Virtual, a 
Realidade Aumentada (RA) e a Inteligência 
Artifi cial (IA) aplicadas às plataformas de 
leitura poderiam mudar completamente a 
forma de apresentar conteúdos ao público13.

Todas as partes envolvidas têm a 
responsabilidade de maximizar as 
possibilidades oferecidas pela digitalização na 
hora de gerar conteúdo, produtos e serviços 
acessíveis a todos, independentemente das 
capacidades de cada um.

As administrações públicas devem:

Considerar seriamente novas formas de 
educação, promovendo sua adoção e integração 
nas instituições educacionais estabelecidas 
com o objetivo de capacitar todos os indivíduos 

para que desempenhem um papel integral na 
sociedade de dados.

Apoiar o período de transição, antecipando as 
novas capacidades exigidas e promovendo a sua 
aquisição em toda a economia.

Reformar os sistemas educacionais e currículos 
escolares nacionais para responder às demandas 
do mundo digital.

Desenvolver programas de proteção social 
ágeis e mecanismos de garantia para evitar a 
desestabilização da renda, priorizando ao mesmo  
tempo uma rápida reintegração à força de 
trabalho.

Aumentar as oportunidades de formação por 
meio de empréstimos subsidiados ou com juros 
muito baixos para a educação, programas de 
bolsas de estudo e medidas fi scais.

Contribuir para o desenvolvimento e 
implementação de novos métodos educacionais 
que combinem modelos on-line e off-line (como 
microcredenciais, modelos de educação “Lego”).

Analisar ferramentas de código aberto 
que permitam que a sociedade se adapte 
rapidamente às mudanças aceleradas.

Estabelecer parcerias com instituições 
formativas de todos os níveis, incluindo escolas, 
universidades e empresas.

As empresas devem:

Apoiar a reciclagem profi ssional de trabalhadores 
deslocados pela automação e fomentar uma 
cultura de aprendizagem contínua para melhorar 
a adaptabilidade e fl exibilidade de cada indivíduo.

Trabalhar com instituições de ensino para 
atualizar os currículos escolares e fornecer aos 
trabalhadores a mentalidade e as ferramentas 
necessárias para criar um novo ecossistema 
educacional.

Explorar novas oportunidades de aprendizagem 
e novas tecnologias que nos permitam alavancar 
a aprendizagem, aproveitando os novos modelos 
de formação on-line, off-line e modular.

Divulgar essas mudanças para promover a 
aprendizagem contínua.
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Caso prático

A TELEFÔNICA APROVEITA A TECNOLOGIA  
PARA MELHORAR A EDUCAÇÃO
 
A Fundação Telefônica, juntamente com várias 
das principais empresas do setor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) da América 
Latina, mantém um compromisso com a 
Alianza TIC AMERICAS 2030, apoiada pela 
Comissão Interamericana de Telecomunicações 
(CITEL) e assinada pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA). A Telefônica 
contribui com quatro iniciativas-chave:

ScolarTIC: um espaço social para a formação de alta 
qualidade através de cursos on-line gratuitos, recursos 
educacionais inovadores, palestras, apresentações 
e workshops. A plataforma tem atualmente mais de 
220.000 docentes.

STEMByME: um espaço de aprendizagem e 
entretenimento para jovens americanos de língua 
espanhola que procura motivá-los através da 
ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. 
Também oferece novas formas para aumentar o 
seu conhecimento. Mais de 120.000 jovens já estão 
participando, aprendendo e enfrentando novos desafi os 
nesta plataforma.

 MiríadaX: a primeira plataforma de MOOCs (Cursos On-
Line Abertos e em Massa) latino-americana centrada 
na educação universitária. MiríadaX tem atualmente 
4 milhões de estudantes registrados no mundo todo e 
oferece mais de 500 cursos on-line guiados por mais de 
2.546 docentes de 105 universidades.

PROFUTURO: O ProFuturo é um grande projeto de 
formação digital que utiliza tecnologia digital para 
oferecer educação básica de alta qualidade a dois 
milhões de crianças e adolescentes com o patrocínio 
da Fundação Telefônica e da Fundação “La Caixa”.

O ProFuturo já forneceu acesso à educação a 2 
milhões de crianças e chegará a 10 milhões até 2020. 
Atualmente, está presente na África e na Ibero-América 
e em breve se expandirá para a Ásia.

39

Os indivíduos devem:

Estar cientes de que essas mudanças podem 
afetar o seu potencial de trabalho e estar 
preparados para essa nova realidade.

Explorar outras oportunidades de formação e 
tecnologias que facilitem a expansão dos modelos 

de aprendizagem, aproveitando os novos modelos 
de formação on-line, off-line e modular.

Aprender de forma contínua e ágil e sentir-se à 
vontade com a mudança permanente.

Adotar a aprendizagem contínua e a reciclagem 
periódica para garantir o seu potencial de trabalho 
e maximizar as oportunidades de emprego.



3. Políticas sociais inovadoras

Os responsáveis pelas políticas devem 
colocar as pessoas no centro dessa mudança, 
empreendendo ações que aproveitem o 
potencial humano. Eles devem evitar que a 
mudança tecnológica venha acompanhada de 
escassez de talentos, desemprego em larga 
escala e aumento da desigualdade. Há uma 
necessidade imperiosa de considerar e 
experimentar novas abordagens de bem-
estar social que o tornem sustentável. A 
velocidade desta mudança sem precedentes 
nos mercados de trabalho e a forma de trabalhar 
poderiam causar o surgimento de novas formas 
de desigualdade e, portanto, é necessário 
facilitar a adaptação dos diferentes segmentos 
da sociedade a essa nova transformação.

A sociedade deve debater amplamente novas 
fórmulas de inovação em política social para 
responder a questões urgentes, como o apoio 
à inclusão social e a extensão dos benefícios a 
todos.

A renda básica universal poderia ser a solução 
para o desemprego em grande escala ou 
para as situações causadas pelas mudanças 
tecnológicas? Esta opção aborda o problema 
fundamental de que a economia digital deixa 
para trás algumas pessoas. Os opositores 
desta proposta argumentam que este tipo 
de abordagem encoraja as pessoas a fi carem 

fora do mercado de trabalho e poderia levar a 
uma redução dos salários, já que a renda dos 
trabalhadores seria complementada pela renda 
básica.
 
Então, como o bem-estar social pode ser 
fi nanciado em uma economia digitalizada? A 
sociedade deve custear o bem-estar social futuro 
por meio de medidas como tributação negativa, 
tributação de robôs ou aumento de impostos sobre 
os maiores patrimônios?

A tributação de robôs foi proposta como uma 
medida potencial para compensar o possível 
impacto da adoção em massa de robôs 
impulsionados pelo desenvolvimento da IA, que 
poderia resultar no deslocamento de trabalhadores 
humanos.

Bill Gates acredita que os governos deveriam taxar 
as empresas pelo uso de robôs como um método 
para retardar, pelo menos temporariamente, 
a expansão da automação, bem como para 
fi nanciar outros tipos de emprego. O fundador da 
Microsoft14 argumenta que se um robô executa 
o trabalho de uma pessoa, ele deve ser tributado 
em um nível similar ao da pessoa que ele substitui, 
incluindo impostos de renda, contribuições para 
a previdência social etc. No entanto, a taxação de 
robôs também pode ter consequências negativas:

RENDA BÁSICA NA 
FINLÂNDIA
O experimento realizado na Finlândia sobre 
o estabelecimento de uma renda básica foi 
apresentado como uma possível solução para o 
problema da destruição de empregos e redução de 
salários causadas pela automação. O experimento 
consistiu em uma variação da ideia de renda básica 

Caso prático
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universal: um subsídio irrestrito pago pelo governo 
a todos os cidadãos, estejam eles trabalhando ou 
não. Cerca de 2.000 desempregados com idades 
entre 25 e 58 anos receberam 560 dólares por mês 
durante dois anos.
 
No fi nal, o governo fi nlandês anunciou que não 
estenderia o projeto de Renda Básica, porém 
continuaria estudando fórmulas alternativas de 
inovação social em busca da sustentabilidade do 
Estado de Bem-Estar.
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Jesús Gil, Rafael Muñoz e Angélica Roa, funcionários da Telefônica Venezuela.

Um imposto específi co sobre os robôs poderia 
desestimular o investimento em robôs, o 
que reduziria o crescimento econômico, nos 
mesmos retardaria a inovação e, considerando 
que os robôs complementam o emprego em 
certos casos, levaria a uma menor contratação 
e à redução no crescimento dos salários.
Os robôs podem aumentar a produtividade e o 
crescimento do PIB reduzindo custos e preços. 
Um robô representa um investimento de capital 
e os economistas concordam que os impostos 
que desincentivam o investimento acabam 
aumentando a pobreza, sem levantar muitos 
fundos.
A taxação do uso de robôs pode deixar os 
trabalhadores em situação precária. Alguns 
trabalhadores podem ser deslocados por 
robôs, mas os trabalhadores também são 
consumidores e, portanto, eles de forma geral, 
teriam os benefícios de uma redução de preços.

Sem dúvida, a adoção generalizada de robôs 
e a ampliação da automação exigirão que os 
responsáveis adotem pelas políticas adotem 
novas políticas fi scais no futuro, mas a criação 
de impostos específi cos sobre robôs poderia 
acarretar consequências não desejadas. 
Portanto, é necessário realizar análises e testes 
holísticos para defi nir as melhores políticas 

fi scais para um mundo digitalizado, uma vez que 
as mudanças são inevitáveis.

As contribuições fi scais das empresas devem se 
tornar um componente essencial do bem-estar 
social e da sustentabilidade fi scal nacional.

A tecnologia e 
a automação só 
serão consideradas 
aliadas se as pessoas 
puderem ter certeza 
de que valores como 
equidade e igualdade 
continuarão a ser 
respeitados.

 



Os critérios e medidas adotados pelas 
empresas terão impacto direto na 
possibilidade de financiar novos instrumentos 
de política social:

Uma questão preocupante é que, muitas 
vezes, os serviços digitais provenientes do 
exterior não são tributados no local onde 
as transações são realizadas e os serviços 
utilizados, resultando em uma contribuição 
limitada para os cofres públicos 
responsáveis por financiar os serviços 
públicos. Essa erosão das bases tributáveis é 
alarmante, pois tem impacto negativo para 
as comunidades locais, enquanto repatria os 
lucros exclusivamente para o país de origem 
do fornecedor estrangeiro.

Os responsáveis pelas políticas também 
estão preocupados com esse desvio das 
bases tributáveis para jurisdições com 
impostos mais baixos. A OCDE está analisando 
cuidadosamente essa questão como parte 
de sua linha de trabalho sobre a erosão da 
base tributável e transferência de lucros 
(BEPS)15, uma vez que dá uma vantagem 
aos prestadores de serviços globais sobre 
os concorrentes locais. A arbitragem fiscal 
permite que corporações globais ofereçam 
seus serviços a preços mais baixos, 
desequilibrando o mercado e dificultando 
ainda mais a competitividade das empresas 
locais e de menor porte.

Além disso, essa desvantagem competitiva 
das empresas locais tem um impacto 
negativo em sua rentabilidade e, portanto, 
reduz ainda mais suas contribuições para 
os cofres públicos. A longo prazo, conforme 
mais transações são transferidas para o 
mundo on-line e mais lucros são desviados 
das economias locais, pode haver um impacto 
social substancial e pernicioso em termos 
de redução do investimento nacional local, 
de geração de empregos e contribuição para 
a previdência social e os fundos de pensão. 
Essa tendência gera ainda mais pressão 
sobre os orçamentos nacionais, enquanto a 
digitalização exige que os governos apoiem a 
transformação digital dos serviços públicos, 
como a educação e os sistemas de previdência 
social, entre outros.

As empresas digitais e de tecnologia já estão 
reagindo para responder a esse problema. 
O Facebook16 anunciou uma mudança 
em sua política, em que a sua receita de 
publicidade não será mais registrada por sua 
sede internacional em Dublin, mas pela filial 
nacional do país de cada anunciante. Isso 
significa que o Facebook pagará impostos 
no país onde as transações são feitas e 
estabelece um precedente positivo sobre 
como as plataformas digitais podem adotar 
práticas fiscais mais responsáveis.
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Em uma economia digitalizada, a 
sustentabilidade fiscal e o financiamento 
da previdência social são uma preocupação 
importante. O risco de que os governos tomem 
decisões unilaterais com relação aos serviços 
digitais para expandir as bases tributáveis pode 
se concretizar se as empresas não responderem 
a esse desafi o. Esta resposta exige um 
comportamento fi scal mais responsável por parte 
dos provedores de serviços digitais, de maneira 
que eles contribuam para a riqueza dos países 
onde são realizadas as transações e utilizados 

os serviços. Uma contribuição equitativa para 
os orçamentos nacionais poderia não só evitar a 
adoção de medidas fi scais não desejadas, como 
também reforçar a inclusão social e contribuir 
para a sustentabilidade digital.

Embora ainda existam muitos problemas a serem 
resolvidos, os responsáveis pelas políticas e as 
empresas devem favorecer uma digitalização 
centrada nas pessoas, ou seja, equitativa e 
sustentável.
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Nosso comportamento 
em questões fiscais

Caso Prático

O atual ambiente econômico colocou 
as contribuições fi scais das grandes 
multinacionais no centro do debate. 
A Telefônica está empenhada em agir 
de forma responsável e transparente em 
questões fi scais, na gestão dos negócios e 
para cumprir todas as nossas obrigações 
tributárias nos territórios onde operamos. 
Para cada 100 euros de receita da empresa, 
23,4 euros são destinados ao pagamento de 
impostos.

Somos um dos motores mais importantes 
de progresso econômico nas comunidades 
em que estamos presentes. Durante 2017, a 
contribuição para o PIB do conjunto de países 
em que operamos foi de 52,2 bilhões de euros, 
o que representa quase 0,6% da riqueza 
total gerada no conjunto dos países mais 
relevantes.

Podemos nos considerar, portanto, um 
grande potencializador da economia dessas 
comunidades, tanto de forma direta, 
quanto pela capacidade de gerar um efeito 
multiplicador de riqueza graças à nossa 
atividade.

Além disso, em 2017, o nosso impacto sobre 
o emprego no conjunto dos países em que 
operamos totalizou 919.035 pessoas, tanto de 
forma direta quanto indireta e induzida. Desta 
forma, a atividade que desenvolvemos faz 
com que, para cada pessoa que contratamos 
em nossa força de trabalho, geremos 
dicionalmente 7,8 empregos nos países em 
que operamos.
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Impactos no PIB do total do Grupo Telefônica em 2017
Bilhões de euros (%)

Distribuição geográfi ca dos impostos 
pagos pela Telefônica em 2017

América Hispânica  27,5%

Restante  1,7%Reino Unido 3,5%
Alemanha  4,4%

Brasil 32,8%

Espanha  30,2%

Fonte: Relatório Integrado da Telefônica 2017

Impacto no emprego em 2017 dos principais países em 
que operamos
Total de pessoas empregadas (% do emprego local total)

Impacto total: Impactos totais gerados pela atividade corporativa e pelas 
despesas e investimentos que   fazemos nos países em que operamos.
Impacto direto: Impactos gerados diretamente pelo desenvolvimento da nossa 
atividade.
Impacto indireto: Impactos gerados pelas despesas e investimentos 
realizados em toda a nossa cadeia de fornecedores.
Impacto induzido: Impactos gerados pelo aumento do consumo, derivado do 
aumento da renda do trabalho gerado por empregos diretos e indiretos.

Colômbia 43.391 (0,2%)

Reino Unido 75.547 (0,2%)

Peru 
167.794 (1,0%)

Espanha 163.751 
(0,9%)

Alemanha 
62.356 (0,1%)

Brasil 
296.616 (0,3%)

Argentina 
41.062 (0,4%)

Chile
36.295 (0,4%)

México
32.222 (0,1%)

Impacto
total

Impacto
direto

Impacto
indireto

Impacto
induzido

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000

0

52.232
(100%)

23.715
(45%)

20.583
(39%) 7.935

(15%)
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03
GERAR
CONFIANÇA 
NOS DADOS

Este capítulo:
Examina os dados, sua enorme importância e as inúmeras 
formas como eles empoderam as pessoas em suas vidas 
diárias. Aqui se expõe a visão da Telefônica sobre como 
gerar confi ança: transparência, segurança e poder de 
escolha, com o objetivo de que os usuários possam assumir 
o controle de sua vida digital.
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GERAR
CONFIANÇA 
NOS DADOS
 

Desafi os  
Os dados são uma parte importante de nossas 
vidas. Eles podem enriquecer as experiências dos 
usuários e gerar novas oportunidades, benefi ciar as 
empresas e facilitar o progresso da sociedade como 
um todo.

Atualmente, há uma falta de confi ança no uso de 
dados. Muitas vezes, as pessoas sentem que não 
têm controle sobre os seus dados pessoais devido à 
falta de transparência e às opções existentes.

O aumento das ameaças à segurança está se 
tornando cada vez mais relevante no mundo 
digitalizado e conectado, colocando em risco tanto 
os indivíduos quanto as empresas.

Nossa visão
Os dados são um recurso muito valioso, por isso 
precisamos restaurar a confi ança neles, ajudando as 
pessoas a se sentirem confortáveis com o uso dos seus 
dados.

Precisamos de uma nova ética de dados. As pessoas 
devem ser empoderadas para que possam decidir 
como e quando seus dados são usados e também para 
que possam usufruir do seu valor.

A transparência e a variedade de opções de escolha são 
requisitos necessários para que as pessoas possam 
controlar sua vida digital e gerar confi ança.

Os dados abertos podem ajudar a resolver muitos 
desafi os sociais e econômicos.

A segurança e a confi dencialidade dos dados 
devem ser garantidas mais do que nunca em um 
mundo onde tudo e todos estão conectados. As 
novas experiências digitais devem ser projetadas 
para garantir a máxima segurança dos dados dos 
usuários.

São necessárias novas formas de cooperação pública 
e privada, assim como esforços adicionais para 
melhorar a segurança dos produtos e serviços .

Os Estados têm a responsabilidade de garantir a 
segurança dos seus cidadãos, mas também devem 
respeitar os seus direitos fundamentais.

A segurança cibernética deve ser melhorada em toda 
a cadeia de valor dos produtos e serviços digitais, já 
que o elo mais fraco defi ne a segurança de todo o 
sistema.
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O principal desafi o para o processo de digitalização 
sustentável e a Economia dos Dados será mitigar 
os riscos derivados do uso destes, enquanto as 
suas oportunidades são aproveitadas.

As redes de comunicação são os alicerces da 
Internet e da economia digital, uma vez que 
transportam quantidades de dados que aumentam 
exponencialmente. Em um mundo cada vez mais 
digitalizado e conectado, tudo o que fazemos 
deixa um rastro em forma de dados: cada viagem, 
momento compartilhado, pagamento enviado, 
comemoração, notícias, reação, deslocamento e 
momento de lazer. E, por trás de cada informação, 
pode haver uma história pessoal.

E não se trata somente de dados pessoais: milhões 
de sensores geram quantidades enormes de 
dados sobre clima, poluição, fl uxos de tráfego, 

consumo de energia e outros recursos. A 
ascensão da Internet das Coisas (IoT) fará com 
que o número de objetos conectados com 
sensores incorporados aumente rapidamente, 
criando novas formas de melhorar o nosso mundo 
através do conhecimento baseado em dados. 
Os progressos em IoT, automação e Inteligência 
Artifi cial (IA) estão gerando oportunidades 
adicionais para a reconfi guração de processos 
industriais atuais e das cadeias de valor baseadas 
em dados.

Os dados representam o motor do crescimento 
digital e, portanto, a privacidade e a segurança 
são os pilares de um futuro digital sustentável e 
robusto. Consequentemente, a digitalização deve 
vir acompanhada de uma ética de dados renovada 
e responsável.

1.  A falta de confi ança

Os serviços e soluções baseados em dados estão 
sendo desenvolvidos em um contexto social, 
econômico e institucional determinado, o que, 
em parte, contribui para a sensação de incerteza e 
vulnerabilidade que muitas pessoas sentem.

Todos os dias, mais pessoas estão preocupadas 
com a perda de controle sobre as suas vidas digitais. 
Os usuários não têm mais certeza de como os seus 
dados pessoais são coletados, armazenados e 
usados, nem por quem ou com que fi nalidade.

Gráfi co 1. Principais preocupações relacionadas à 
privacidade e segurança nos EUA17

 

Fonte: NTIA

Porcentagem de domicílios com usuários de Internet, 
2015

10% 20% 30% 40% 50%0%

Gráfi co 2. Percepção de controle sobre os dados 
compartilhados on-line na UE

Qual é o nível de controle que você sente que tem 
sobre as informações que compartilha on-line?

 

Quanto menos os usuários se sentirem 
confortáveis com relação ao uso dos seus dados, 
menos dispostos estarão em compartilhá-los. 
Esta é uma questão muito relevante para uma 
sociedade com uma crescente dependência de 
tecnologias digitais e pode até se tornar uma 
barreira para a digitalização.

Nenhum controle   
31%

Controle parcial
50%

Fonte: Eurobarómetro 2015

Depende do site
4% Controle total

15%

Não sei
1%
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Ameaças à segurança pessoal

Coleta de dados pelo governo

Perda de controle sobre dados 
pessoais

Coleta de dados por serviços 
on-line

Fraude bancária ou de 
cartão de  crédito

Roubo de identidade



Enfrentar as seguintes questões ajudará 
a gerar confi ança em relação aos dados 
pessoais:

Transparência: os usuários devem poder 
acessar todas as informações geradas por eles.

Dar controle às pessoas: as pessoas 
devem ter acesso a ferramentas que lhes 
permitam aproveitar todos os benefícios 
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2. Os dados como recurso para o bem comum

Os dados permitem novas experiências e 
serviços e a transformação de setores inteiros. 
Sem o acesso a dados, o progresso pararia. 
Temos acesso a um volume de informações 
maior do que nunca, assim como métricas que 
poderiam tornar o nosso mundo mais efi ciente, 
informado e com um melhor gerenciamento dos 
nossos recursos.

Administrações, empresas e cidadãos devem 
colaborar estreitamente para criar um ecossistema 
que aproveite os dados abertos. Consideramos que

dos seus dados pessoais de forma simples e 
confortável.

Escolha:  as pessoas devem ter opções 
signifi cativas sobre como e com que fi nalidade os 
seus dados são utilizados.

Segurança dos dados:  os dados das pessoas 
devem ser mantidos em segurança para garantir 
a privacidade.

os dados públicos devem:

Estar à disposição de todos, sem restrições.

Estar disponíveis e ser acessíveis on-line, para que o seu 
uso seja fácil.

Estar preparados para serem reutilizados, redistribuídos 
e até transformados.

Os dados enriquecem a vida das pessoas, mas também 
ajudam as organizações a tomar decisões mais 
adequadas e melhorar a qualidade de vida de todos os 
cidadãos:

O transporte pode ser mais “inteligente”, reduzindo 
o congestionamento, melhorando a qualidade do ar 
e, acima de tudo, reduzindo o número de vítimas de 
acidentes de trânsito.

As infraestruturas urbanas podem ser desenvolvidas 
com melhores informações sobre as necessidades 
dos habitantes, tornando os serviços públicos mais 
efi cientes e economizando recursos que poderiam ser 
usados para outras necessidades.

As epidemias e desastres naturais podem ser melhor 
administrados, salvando vidas humanas.

Os movimentos migratórios derivados das consequências 
das mudanças climáticas podem ser previstos para medir 
o seu impacto e planejar ações de acordo com os dados.

As doenças podem ser diagnosticadas precocemente, 
melhorando o cuidado da saúde e aumentando a 
qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.

Os dados podem enriquecer a vida das pessoas, 
benefi ciar as empresas e contribuir para o progresso 
da sociedade como um todo. De fato, a análise de 
dados será um elemento crucial para transformação 
e progresso da sociedade, além de uma ferramenta 
para criar um futuro melhor.

Os dados abertos 
representam uma 
oportunidade 
importante para 
resolver alguns dos 
desafios sociais 
e econômicos 
que enfrentamos 
atualmente, como a 
redução do consumo 
de energia e da poluição, 
a otimização do tráfego 
e a melhoria da saúde.



LUCA: DECISÕES 
BASEADAS EM DADOS

Caso prático

Transformar serviços de transporte 

Os dados de localização dos usuários combinados com 
os dados provenientes dos serviços de transporte público 
estão ajudando a determinar “quando”, “onde” e “porquê” 
dos movimentos em massa, ajudando a melhorar a 
infraestrutura de transporte público nas cidades. Um 
melhor planejamento e execução dos serviços de 
transporte público poderia economizar muitos milhões e, 
mais importante ainda, reduzir drasticamente o número de 
vítimas de acidentes de trânsito.

Nas grandes cidades, a poluição do ar está se tornando 
um problema de saúde pública de primeira magnitude. Os 
dados móveis estão ajudando a prever a piora das métricas 
de qualidade do ar, permitindo que as autoridades entrem 
em ação quando necessário.

Transformar os serviços de turismo

Ajudar todas as partes envolvidas (empresas privadas, 
administrações públicas, agentes locais, centros 
tecnológicos e universidades) a estabelecer sinergias, 
trabalhar em conjunto e chegar a um consenso sobre como 
tornar os destinos turísticos mais atraentes e, ao mesmo 
tempo, melhorar a qualidade de vida dos moradores locais.

Bancarizar os não bancarizados

Oferecer acesso a serviços fi nanceiros enriquece a vida 
dos clientes que não têm conta bancária ou não têm o 
histórico bancário necessário para apoiar os seus projetos. 
Esse problema afeta muitos dos nossos usuários na 
América Latina. A classifi cação de crédito baseada em 
dados móveis é um serviço que oferecemos através do 
LUCA Scoring. Podemos ajudar os nossos clientes a obter 
acesso a serviços fi nanceiros compartilhando certos 
detalhes das suas informações com terceiros, permitindo-
lhes obter acesso a serviços fi nanceiros.

Evitar fraudes bancárias

Por meio de serviços em tempo real, ajudamos a 
proteger as transações dos clientes e evitar fraudes, 
verifi cando a identidade dos mesmos e confi rmando se 

eles estão realmente no mesmo local onde a transação 
está sendo realizada.

Big Data para o bem social. Reduzir o impacto 
dos desastres naturais e prever a propagação de 
doenças

Os dados móveis estão sendo usados após desastres 
naturais, como terremotos e grandes enchentes, 
para entender o impacto destes eventos sobre as 
concentrações e a mobilidade da população, bem 
como para orientar as operações de socorro. No caso 
de inundações, os dados móveis ajudam a determinar 
a relação entre o tempo e a intensidade das chuvas 
e a demora antes do seu impacto em cada área, 
fornecendo conhecimentos vitais para o planejamento 
de evacuações e operações de socorro no futuro. O valor 
dos dados relacionados a emergências aumenta ainda 
mais quando estes são obtidos em tempo real. 

Neste sentido, a Telefônica anunciou uma parceria com 
a UNICEF através da sua iniciativa Magic Box - uma 
plataforma de Big Data para o bem social que coleta 
dados em tempo real, combinando e analisando dados 
agregados e anônimos provenientes de empresas 
privadas e outros conjuntos de dados

de domínio público relacionados ao clima, ao Sistema 
de Informações Geográfi cas da UNICEF (SIG) e a 
informações socioeconômicas e epidemiológicas. O 
Magic Box foi apresentado em 2014, quando foi usado 
para responder à crise do Ebola na África Ocidental e, 
mais recentemente, durante a proliferação do vírus Zika.
A resposta a emergências de saúde pública e desastres 
naturais pode ser otimizada para aproveitar o valor dos 
dados em tempo real, contribuindo para proteger as 
crianças e salvar vidas infantis em um mundo cada vez 
mais imprevisível.

Medir o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas

Os dados móveis e outros indicadores relacionados aos 
serviços de telecomunicações são um recurso muito valioso 
para determinar o progresso em direção aos ODS, um 
desafi o fundamental para a ONU.

Por exemplo, o uso de mensagens de texto está relacionado 
aos níveis de alfabetização entre a população e o volume de 
ligações internacionais feitas entre dois países revela o seu 
nível de comércio mútuo.
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É necessária uma abordagem baseada em pessoas 
que permita aos usuários controlar o modo como são 
coletadas e compartilhadas as suas informações pessoais

Giovanni Buttarelli, supervisor europeu de proteção de dados

Ana Zamora, funcionária da Telefônica Espanha.



Meu nome é John. Vou a Londres 
às segundas-feiras às 7 da manhã. 

Meu número de celular é ...

DADOS PESSOAIS ANÔNIMOS AGREGADOS INSIGHTS

SENSIBILIDADE

Somos 100 pessoas de 35
a 50 anos e vamos a Londres às
segundas-feiras entre 7 e 8 da 

manhã

27% das pessoas com menos de 
50 anos que moram a <30 km do 

centro vão a Londres às segundas-
feiras entre 7 e 8 da manhã

Homem (35-50 anos) vai a 
Londres às segundas-feiras às 

7 da manhã.

Gráfi co 3: De informações pessoais a insights anônimos

3. Uma nova ética de dados para gerar confi ança
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Devido ao enorme valor para as pessoas e a 
sociedade dos serviços impulsionados por 
dados, a necessidade de termos um código ético 
para o gerenciamento dos dados que inclua 
aspectos como responsabilidade, transparência e 
capacidade de escolha está se tornando cada vez 
mais importante.

Os dados estão tornando possível a economia 
digital, mas, para que tenham valor, eles devem 
ser usados e não guardados a sete chaves. O seu 
potencial e número de oportunidades aumentam 
rapidamente quando são combinados diferentes 
tipos de dados de várias fontes.
 
Por exemplo, os dados relativos a atividades 
não humanas, como os ambientais e climáticos, 
podem fornecer conhecimentos muito valiosos, 
especialmente quando são adicionadas outras 
fontes de informação.

Nesse ponto, é importante lembrar as diferenças 
entre dados pessoais e não pessoais. Podemos 
considerar como dados pessoais qualquer 
informação relacionada a um cliente que 
enriqueça o conhecimento sobre a sua

realidade. Por outro lado, os dados não 
pessoais se referem a informações que não 
estão vinculadas a nenhum usuário concreto. 
Por exemplo, os dados anônimos são dados não 
pessoais. Grande parte do valor e dos benefícios 
do uso de dados pode ser atribuída ao uso de 
dados anonimizados e não pessoais, bem como 
aos conhecimentos obtidos por meio desse tipo 
de dados, respeitando a privacidade dos usuários 
(ver caso prático “LUCA: Decisões baseadas em 
dados”).

Estabelecer confi ança nos dados é um processo 
contínuo. Uma maior transparência deve 
implicar em sermos abertos com os usuários 
para que eles saibam quais dados estão sendo 
coletados, quando são registrados e para que 
são usados. As seções de “termos e condições” 
geralmente são complexas e ninguém as lê, 
portanto, sua existência não deve ser associada 
per se à ideia de transparência. A fi m de alcançar 
um nível signifi cativo de transparência, as pessoas 
devem ter acesso aos seus dados pessoais de 
forma simples e fácil de usar.

Neste sentido, as tecnologias de Big Data e IA 
também representam uma oportunidade para

LONDRES



Os dados
devem estar

seguros e
protegidos

Os usuários 
devem saber 
como os seus 

dados são usados 
e ter controle 
sobre isso

Os usuários
devem poder
se benefi ciar

dos seus 
dados

$

Gráfi co 4. Como fazemos as coisas:

Usuários

Os usuários devem 
ter controle sobre os 
seus dados pessoais, 
mantendo a capacidade 
de decidir como estes 
são usados. Isso 
implica em ajudá-los a 
entender a importância 
dos seus dados e 
fornecer-lhes opções 
sobre o seu uso.

1.  Os dados devem estar seguros: a segurança 
dos dados e a privacidade dos clientes 
representam as bases do nosso negócio e nossa 
principal consideração ao projetar os nossos 
serviços e colaborar com os nossos parceiros. 

2.  As pessoas devem poder decidir como os 
seus dados são utilizados e ter o controle 
sobre eles:  oferecemos ferramentas simples 
para gerenciar as opções de compartilhamento 
de dados, permitindo o acesso, ajudando a 
decidir como são usados e apontando os riscos  
e os benefícios associados. 

3.  Tornaremos mais simples para nossos clientes o 
processo de cancelamento de serviços, caso eles 
mudem de ideia. 

4.  Oferecemos opções  além dos termos e 
condições habituais: “tudo ou nada”. 

5.  As pessoas devem se benefi ciar dos seus 
dados: com a aprovação dos nossos clientes, 
usaremos seus dados para oferecer-lhes serviços 
simples e úteis. Vamos oferecer experiências 
e serviços personalizados. Inovaremos 
com terceiros para oferecer novos serviços 
aprimorados com base em dados e geraremos 
valor para os nossos clientes: valor para eles 
mesmos. 
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Jessica Rodrigues, Daniel Souto e Marieli Granato, funcionários da Telefônica Brasil.

melhorar a transparência. As empresas podem 
usar essas tecnologias para estabelecer um 
relacionamento pessoal com cada cliente 
individual, adptando-o às suas necessidades e 
preferências. Em outras palavras, podem oferecer 
aos consumidores um melhor acesso às suas 
próprias informações, ajudando-os a entender suas 
opções e oferecendo-lhes a capacidade de tomar 
decisões pessoais. Esse tipo de transparência está 
relacionado às políticas de preços e às condições 
de faturamento, às características do serviço 
técnico, às responsabilidades e, mais importante, 
à forma de coletar, armazenar, processar e usar os 
dados pessoais.



As regulamentações sobre proteção de dados 
garantem a existência de práticas equitativas e 
transparentes em seu tratamento. No entanto, 
a aplicação real desses conceitos pode ser 
inefi caz, uma vez que a natureza global dos 
fl uxos de dados gera uma situação complexa 
no seu cumprimento para além das fronteiras 
nacionais. Portanto, é necessária uma melhor 
harmonização e implementação internacional em 
relação à proteção de dados. De fato, os fl uxos de 
dados transfronteiriços são objeto de uma maior 
regulamentação em nível internacional, regional e 
nacional para ajudar a proteger a privacidade dos 
indivíduos (ver Capítulo 5: Modernizar os Direitos e 
as Políticas).

Mais um passo nessa direção seria compartilhar 
com os consumidores o valor dos seus dados. 
Esse valor pode se materializar melhorando os 
produtos e serviços digitais, tornando-os mais 
adequados e mais simples de entender. Essa 
abordagem também inclui a busca de formas 
mais efi cazes de conscientizar o público sobre 
a geração e o uso dos dados. A transparência 
é um pré-requisito para esse controle, já que 

permite a compreensão das opções disponíveis. 
Não é possível ter uma escolha substancial sem 
transparência.

Os indivíduos também devem ter a possibilidade 
de usar os seus dados para gerar valor para 
terceiros. A Telefônica está desenvolvendo uma 
ampla gama de colaborações para permitir que os 
nossos usuários usem os seus dados em benefício 
próprio.

Por outro lado, a portabilidade de dados também 
deve ser melhorada. Os usuários devem poder 
usar os seus dados em benefício próprio em 
diferentes plataformas de sua escolha. Para que 
isso seja possível, os consumidores precisam de 
ferramentas que facilitem o acesso aos dados que 
geram, por meio do uso de serviços digitais e da 
possibilidade de transportar esses dados.

Em geral, uma boa prática para melhorar a 
privacidade consiste na aplicação do conceito 
de “privacidade por design”, que garante que os 
riscos sobre esse assunto foram considerados e 
atenuados durante a fase de projeto dos produtos 
e serviços.
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A Telefônica desenvolveu Aura, um serviço de 
Inteligência Artifi cial projetado para estabelecer 
um novo modelo de relacionamento com os 
clientes, usando os seus dados e serviços 
cognitivos com base em nossa infraestrutura de 
telecomunicações.

Aura procura fornecer aos nossos clientes quatro 
superpoderes:

Simplifi car:  realizar ações, enviar comandos para 
a rede e usar serviços rapidamente, simplesmente 
falando com a ferramenta.

Operar algoritmos  sobre os bancos de dados de 
clientes para obter conhecimentos que enriqueçam a 
sua experiência com os serviços da Telefônica.

Capacitar:  fornecer transparência e controle 
sobre os dados gerados ao utilizar os serviços da 
Telefônica.

Descubrir  o que os clientes fazem com os dados 
gerados (propostas para usar os dados em 
troca de um benefício/valor, protegendo a sua 
privacidade).

A proposta de valor da Aura melhora com o 
tempo; ela agirá como caminho de confi ança 
para os clientes.  Aura começará como uma 
série de formas simples e aprimoradas para os 
nossos clientes interagirem com os serviços 
atuais da empresa e, posteriormente, aumentará 
os benefícios dos usuários por meio de novos 
serviços, permitindo que eles controlem e 
explorem os seus próprios dados no ambiente da 
operadora de telecomunicações ou com terceiros.
Aura emplea inteligencia cognitiva para Aura 

utiliza inteligência cognitiva para entender 
as necessidades dos clientes e ajudá-los de 
forma proativa, transformando as informações 
disponíveis em conhecimentos de grande valor. 
Esses conhecimentos sobre os usuários evoluem 
com o tempo, à medida que os clientes vão 
utilizando os produtos e serviços da Telefônica, 
mantendo o controle sobre o uso que a empresa 
pode fazer dos dados o tempo todo nas mãos dos 
clientes.

1.  Aura é uma plataforma de inteligência cognitiva 
que ouve os clientes da Telefônica, aprendendo 
com eles e enriquecendo a sua experiência com os 
produtos e serviços da empresa.

2.  Aura oferece uma nova forma para os clientes 
poderem estabelecer um relacionamento com 
a Telefônica, introduzindo capacidades de 
linguagem natural: tecnologia adaptada às pessoas 
e não o contrário. 

3.  Aura colocará o poder de decisão nas mãos 
dos usuários, oferecendo-lhes novas formas de 
usar os seus dados, por exemplo, para melhorar e 
personalizar os serviços da Telefônica, ajudando-os 
a descobrir outras formas de explorar os seus dados 
para o seu próprio benefício.

4.  Aura permitirá que os clientes decidam quais 
dados  podem ser usados nesse processo de geração 
de conhecimento. 

5.  Como plataforma de inteligência cognitiva, a Aura 
terá diferentes vias de acesso (canais próprios, como 
o nosso aplicativo móvel, canais de terceiros, como 
o Facebook Messenger e inclusive através de outros 
participantes). 

 
O objetivo da Aura é ajudar os clientes a obter 
mais valor dos serviços e da tecnologia da 
Telefônica.

AURA, O NOVO MODELO DE RELACIONAMENTO 
COM OS NOSSOS CLIENTES

Caso Prático
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4. Direitos e segurança

As redes e os sistemas de informação ocupam um 
papel fundamental em nossa sociedade atual. Sua 
confi abilidade e segurança são essenciais para 
a estabilidade econômica e social. Os incidentes 
de segurança cibernética podem interromper as 
atividades econômicas, gerar perdas signifi cativas, 
minar a confi ança dos usuários e causar danos 
consideráveis à economia dos Estados.

Espera-se que cerca de 29 bilhões de objetos 
estejam interconectados até 202218. À medida que 
a Internet das Coisas (IoT) for crescendo, carros, 
aviões, casas, cidades e até animais farão parte da 
rede. Por isso, também se espera que o número de 
incidentes que afetam a privacidade e a segurança 
cibernética dos cidadãos aumente.

Um nível insufi ciente de atenção às ameaças 
cibernéticas por parte dos setores público e 
privado poderia prejudicar seriamente a confi ança 
na segurança da Internet e colocar em risco a 
sua capacidade de agir como impulsionadora da 
inovação. A segurança e os direitos fundamentais 
estão indissoluvelmente ligados. As atividades 
relacionadas com a segurança nacional, como a 
vigilância em massa, devem garantir o respeito aos 
direitos humanos e, por isso, devem contar com o 
apoio do setor público e das organizações privadas. 
É necessário manter um amplo diálogo global, 
cooperando e utilizando padrões, a fi m de 
gerenciar a tensão inerente entre a segurança 
cibernética e os direitos fundamentais.

Governos19 e empresas privadas lançaram várias 
iniciativas para promover a apresentação de 
relatórios anuais de transparência20 sobre as 
solicitações de dados dos governos:

Um exemplo é a iniciativa Global Network Initiative 
(GNI) 21, da qual participam atores de diferentes 
naturezas.

Existem outras alternativas governamentais que 
cooperam com o sistema das Nações Unidas e 
outras vias mais acadêmicas, como o Ranking 
Digital Rights22.

Essas iniciativas apoiam a parceria entre os 

setores público e privado a fi m de estabelecer um 
ecossistema digital mais equitativo e sustentável 
por meio do desenvolvimento de padrões globais 
para a apresentação de relatórios de transparência 
por parte das empresas e da responsabilidade dos 
governos em termos de suas atividades de 
segurança cibernética.

Por outro lado, manter os dados dos cidadãos 
seguros deve ser o princípio orientador na concepção 
das novas experiências digitais. Evitar vazamentos 
de dados deve ser uma prioridade para todas as 
empresas. A complexidade da tecnologia, as ameaças 
cibernéticas e os possíveis erros humanos podem 
levar à perda ou eliminação de informações e até 
mesmo permitir que estas caiam em mãos erradas. 
A gestão de riscos é um processo contínuo e um pré-
requisito para estabelecer confi ança.

A parceria público-privada, juntamente 
com o fortalecimento da confi ança e o 
compartilhamento de informações, é essencial 
para antecipar esse tipo de ataque. Da mesma 
forma, essa parceria também é essencial durante o 
gerenciamento de incidentes, para suavizar o seu 
impacto e reverter os efeitos desses eventos.

A criptografi a se estabeleceu como uma tecnologia 
essencial para garantir a segurança dos usuários e 
atualmente é implantada em grande escala para 
garantir a privacidade dos dados. Embora seja 
uma tecnologia fundamental para a segurança, 
é igualmente importante que os esforços das 
autoridades públicas para proteger a segurança 
nacional e os cidadãos não sejam frustrados. Os 
responsáveis pelas políticas e das agências de 
segurança nacional, como o FBI, argumentam 
que os seus esforços para acessar informações 
criptografadas com autorização legal fracassam, 
de modo que exigem uma solução urgente para 
essa questão da segurança pública. É essencial 
avaliar adequadamente o impacto da tecnologia 
nos diferentes direitos, bem como respeitar o 
princípio da proporcionalidade. Em última análise, 
é necessário defi nir processos legais apropriados 
para conceder às autoridades acesso à informação, 
de forma semelhante ao que aconteceu no passado 
com a telefonia tradicional.
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5. Segurança em 
produtos e serviços

No futuro, o crescimento da Internet das Coisas 
(IoT) permitirá conectar qualquer tipo de dispositivo. 
Essa maior dependência da tecnologia gerará novas 
preocupações relacionadas à segurança que exigirão 
uma visão mais integral e adaptável nessa questão.

A adoção da tecnologia pela sociedade é mais rápida 
do que os avanços em segurança e, portanto, os 
riscos aumentam exponencialmente apesar dos 
esforços do setor e da adoção das melhores práticas.

Além disso, o nível de proteção dos produtos e 
serviços digitais frequentemente diminui com o 
tempo devido à sua obsolescência. Portanto, todos 
os integrantes da cadeia de valor devem se esforçar 
para incorporar medidas de segurança em seus 
produtos, desde os primeiros estágios do projeto 
até os últimos (segurança por projeto). Por outro 
lado, os fabricantes de produtos devem manter um 
fi rme compromisso com a segurança e responder 
rapidamente, criando patches para resolver novas 
vulnerabilidades assim que tomam conhecimento 
das mesmas. Da mesma forma, uma política clara 
de manutenção da segurança dos dispositivos deve 
ser um aspecto fundamental de qualquer relação 
contratual.

O alto custo de incorporar segurança aos produtos e 
a necessidade de encurtar o tempo de lançamento 
não podem ser desculpas para evitar a criação 
de produtos e serviços seguros. É importante 
estabelecer um marco justo para a concorrência, 
com o objetivo de melhorar os níveis de segurança 
cibernética em toda a cadeia de valor, conforme 
estabelecido pela nova Diretriz NIS da UE sobre 
redes e sistemas de informação. As assimetrias 
regulatórias atuais poderiam ser modifi cadas 
adotando a abordagem “mesmos serviços, mesmas 
regras” para todas as empresas, com o objetivo 
de proteger os usuários que acessam qualquer 
produto, serviço ou dispositivo. A Internet das 
Coisas conectará todos os produtos imagináveis 
e transformará todas as empresas em empresas 
tecnológicas. Portanto, qualquer abordagem de 

segurança cibernética deve adotar uma visão 
holística e intersetorial.
 
É importante explorar novas formas de oferecer 
maior segurança cibernética: 

Uma autocertifi cação de segurança cibernética 
para produtos, aplicativos e serviços baseada 
nas melhores práticas e recomendações de 
todas as partes envolvidas ajudaria a estabelecer 
normas comuns e melhorar a transparência entre 
consumidores e empresas.

Os usuários devem ter a possibilidade de atualizar os 
seus produtos e serviços digitais para aplicar os mais 
recentes padrões de segurança dentro de um prazo 
razoável.

Os consumidores precisam ser conscientizados e o 
seu conhecimento sobre segurança cibernética deve 
ser melhorado através de campanhas de informação.

Em 12 de maio de 2017, 300 mil computadores em 150 
países foram bloqueados por um ataque informático que 
exigia um resgate (ransomware) conhecido como WannaCry.

O ataque desativou vários hospitais no sistema público 
de saúde britânico e infectou um grande número de 
sistemas em várias empresas. A China e a Rússia foram 
particularmente afetadas.

A Espanha foi um dos primeiros países a reconhecer que 
havia sofrido o ataque do ransomware, devido a rápida 
resposta da Telefônica confi rmando o ataque na mesma 
manhã em que seus computadores foram infectados.

Desde o início do incidente, a Telefônica contatou as 
autoridades para mantê-las informadas sobre a situação 
e colaborar em sua resolução, abrindo uma investigação e 
alertando outras empresas.

Internamente, os protocolos de segurança foram ativados 
e nenhum dos serviços de rede dos clientes foi afetado. 
O impacto do incidente na rede interna foi contido e a 
normalidade foi restaurada dentro de um período de 48 
horas.

O exercício de transparência da Telefônica ajudou os 
governos e outras empresas a coordenar suas ações e a 
diminuir os efeitos do ransomware.

WANNACRY 
RANSOMWARE 

Caso prático
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Este capítulo:
Explica por que as plataformas globais devem adotar um 
comportamento responsável para garantir uma experiência de 
Internet aberta e sustentável e evitar que o acesso privilegiado 
a dados, Inteligência Artifi cial, algoritmos e novas tecnologias 
transformem essas plataformas em gargalos persistentes.

04
DESENVOLVER 
PLATAFORMAS 
MAIS 
EQUITATIVAS E 
ALGORITMOS 
RESPONSÁVEIS

6060



6161



 

DESENVOLVER PLATAFORMAS 
MAIS EQUITATIVAS E  
ALGORITMOS RESPONSÁVEIS

 
Algumas poucas plataformas estão 
se tornando as novas gatekeepers 
da experiência digital dos usuários, 
com     uma influência desproporcional 
na vida  dos cidadãos e, inclusive, com 
a capacidade de condicionar a opinião 
pública.

Seu acesso privilegiado a enormes 
quantidades de dados e a adoção da 
Inteligência Artifi cial (IA) e algoritmos 
suportados por esses dados têm o 
potencial de aumentar a sua infl uência 
atual, chegando a criar gargalos digitais 
persistentes, inclusive moldando a 
experiência digital dos usuários e 
ameaçando a livre concorrência.

A natureza global das plataformas digitais 
cria desafi os adicionais para os marcos 
regulatórios nacionais relacionados com 
a tributação, segurança, privacidade e 
proteção dos consumidores.

Nossa visão  
A sociedade exige que todas as empresas 
respeitem as suas leis e valores, bem como a 
sua contribuição equitativa para o bem-estar 
nacional, o emprego e os impostos.

As plataformas digitais devem equiparar 
a sua elevada infl uência com uma maior 
responsabilidade, adotando princípios 
éticos e melhorando a transparência e a 
capacidade de escolha dos usuários.

Os legisladores e reguladores devem exigir 
responsabilidade das plataformas e insistir 
na defesa da aplicação de normas, leis e 
valores atuais.

Os dados são um ativo competitivo com 
valor real e devem ser considerados como 
tais pelas autoridades em sua atividade de 
supervisão dos mercados.

O uso da Inteligência Artifi cial (IA) e 
de algoritmos deve se centrar no ser 
humano, respeitar normas éticas e evitar a 
discriminação injustifi cada e os resultados 
anticoncorrenciais.

A tecnologia Blockchain pode oferecer 
novas possibilidades para preservar a 
competitividade dos mercados digitais, 
promovendo a descentralização, 
possibilitando uma melhor supervisão dos 
mercados pelas autoridades e permitindo 
que os usuários exerçam maior controle 
sobre os seus dados.
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1. Internet das plataformas

Nossa experiência digital gira em torno de 
um pequeno número de aplicativos e serviços 
digitais. Embora as pessoas
possam ter vários aplicativos instalados em 
seus smartphones, a realidade é que utilizam 
apenas alguns de forma habitual23. Esses 
aplicativos permitem ter acesso a informações e 
entretenimento, comunicar-se com outras pessoas 
e adquirir produtos.

Gráfi co 1. Número de usuários ativos (em bilhões) das 
principais plataformas digitais

O sistema operacional Android do Google24 e o 
Facebook 25 têm mais de 2 bilhões de usuários 
ativos cada um: mais da metade dos usuários da 
Internet. Três dos cinco aplicativos com o maior 
número de usuários ativos são do Facebook 
(Facebook, WhatsApp e Facebook Messenger), 
enquanto duas das ferramentas de busca mais 
usadas na Internet são do Google: o seu motor de 
busca Google e o YouTube.

Esses aplicativos e serviços globais se tornaram 
os principais impulsionadores da digitalização, 
favorecendo a expansão e o crescimento globais 
do acesso e uso da Internet por meio dos 
smartphones.

Essas plataformas coletam e aproveitam enormes 
quantidades de dados, fato este que os usuários 
geralmente não entendem corretamente, 
acreditando de maneira equivocada que os serviços 
que eles acessam são gratuitos.

Esses aplicativos e serviços operam em plataformas 
digitais de propriedade das próprias empresas que 
se tornaram os principais motores da digitalização, 

agindo como centro de dados gerenciados. 
Além disso, à medida que as plataformas são 
verticalmente integradas, os usuários podem 
fi car presos em um ecossistema fechado. De fato, 
alguns proprietários de plataformas fazem pacotes 
de dispositivos de acesso junto com o sistema 
operacional, as lojas de aplicativos e outros serviços, 
como comunicação, vídeo e comércio eletrônico. 
Devido a essa integração vertical, os proprietários 
de tais plataformas costumam concorrer com 
terceiros nos mercados a jusante enquanto têm a 
capacidade de discriminar a favor dos seus próprios 
serviços, aplicativos e produtos nesses mercados. 
Esta situação26 já suscitou a preocupação das 
autoridades da concorrência27.

Além disso, os efeitos de rede estão gerando 
dinâmicas de mercado nas quais “o vencedor 
leva tudo” (winner takes it all), de modo que os 
aplicativos, serviços e plataformas mais utilizados 
se tornam cada vez mais atrativos para os usuários, 
criando a mercados monopolistas com apenas um 
ou dois participantes e serviços, o que fortalece 
ainda mais as posições dominantes dessas 
empresas verticalmente integradas.

Fonte: Statista, 2017.
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“A Web à qual nos conectávamos há 
anos não é a mesma que os novos 
usuários encontram hoje. O que 
antes era uma grande variedade 
de blogs e sites foi comprimido 
sob o poderoso peso de algumas 
plataformas dominantes. Essa 
concentração de poder gera um novo 
conjunto de ‘gatekeepers’, permitindo 
que um punhado de plataformas 
controle as ideias e opiniões lidas e 
compartilhadas”.

Sir Tim Berners-Lee, inventor da Web
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Fonte: Análise da Telefônica com base nos dados da Anatel, Strategy 
Analitics, Stat Counter e App Annie

Esta situação acrescentará uma nova 
barreira, tornando a inovação por parte dos 
concorrentes menores cada vez mais difícil, se 
não impossível28. Atualmente parece haver um 
nível crescente de estabilidade e concentração 
na Internet, ao contrário das fases iniciais em 
que houve uma significativa rotatividade das 
empresas líderes. Em 2009, oito dos quinze 
principais fornecedores de serviços on-line 
nos EUA de 1999 não existiam mais ou haviam 
sido absorvidos por outras empresas. Por outro 
lado, apenas seis anos depois, em 2015, onze 
das quinze principais empresas de 2009 ainda 
continuavam na mesma lista.

Não são necessariamente as plataformas 
digitais propriamente ditas que geram 
preocupação, mas sim a combinação 
de efeitos de rede, acesso a enormes 
quantidades de dados e o uso da 
Inteligência Artificial e de algoritmos que, 
em alguns casos, estão transformando 
algumas plataformas digitais em 
gatekeepers e gargalos.

Esse tipo de plataforma pode abusar da 
sua posição de domínio como gatekeepers, 
controlando as experiências digitais das 
pessoas no mundo todo e, dessa forma, 
criando gargalos digitais.

Outras empresas não têm escolha senão 
aceitar suas condições para poder 
desenvolver os seus negócios em uma 
economia cada vez mais digitalizada, 
que torna algumas dessas plataformas 
elementos essenciais da atividade 
comercial e econômica. Até os governos 
estão se tornando cada vez mais dependentes 
delas, já que utilizam plataformas como as 

2. O desafi o das 
plataformas digitais e 
os gargalos

A combinação de novas tecnologias de 
processamento de dados baseadas em 
Inteligência Artificial, em processos 
automatizados de tomada de decisão 
usando Machine Learning e no acesso 
a grandes volumes de dados tem o 
potencial de fortalecer ainda mais 
a posição dominante de um número 
reduzido de plataformas digitais. A IA 
exige acesso a grandes quantidades de 
dados e informações. Atualmente, apenas 
as principais plataformas digitais estão na 
posição privilegiada de poder acessar e fazer 
uso desses repositórios de dados, o que lhes 
permite oferecer serviços novos, melhores e 
personalizados. 
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Gráfi co 1. Índice de abertura de mercados 
digitais (Brasil)
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Daniel Souto, funcionário da Telefônica Brasil.

mídias sociais ou as lojas de aplicativos, 
solicitando sua ajuda para impor restrições e 
limitações.

As plataformas 
digitais estão 
se tornando 
gatekeepers e 
gargalos, controlando 
as experiências 
digitais de indivíduos, 
empresas e governos 
no mundo todo.

Além dessas preocupações sobre o seu poder 
e domínio, outros desafi os relacionados às 
plataformas digitais também estão sendo 
considerados:

A natureza global de muitas plataformas populares 
pode levar a situações em que os impostos não 
sejam arrecadados nas comunidades locais 
onde as transações são realizadas ou os serviços 
digitais são utilizados. Por outro lado, no caso de 
plataformas e serviços globais, às vezes não é 
possível fazer com que sejam cumpridas as leis 
relativas à segurança, privacidade e proteção 
ao consumidor, o que impacta na redução da 
proteção dos consumidores e dos padrões de 
privacidade. Todos esses desafi os criam uma 
situação de desigualdade entre as multinacionais 
globais, que adquirem uma vantagem competitiva, 
e as empresas locais, que devem cumprir as 
regulamentações locais (privacidade, proteção ao 
consumidor, etc.).

As leis e procedimentos de concorrência não estão 
preparados para enfrentar os desafi os que estão 
surgindo nos mercados digitais, como resultado de 
novos modelos de negócio digitais baseados em 
dados, devido à velocidade sem precedentes da 
mudança no desenvolvimento do mercado.

Fonte: NTIA
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Indivíduos, inclusive administrações e 
supervisores, carecem do conhecimento e 
da experiência necessários sobre modelos de 
negócios digitais, que geralmente são baseados na 
coleta e processamento de grandes quantidades 
de dados por sistemas IA e algoritmos.

Estes desafi os representam uma ameaça à 
sustentabilidade da digitalização, uma vez que 
geram preocupação, falta de confi ança e recusa em 
fornecer acesso aos dados. Isto, por sua vez,
coloca em risco as contribuições positivas que as 
plataformas digitais trazem para a sociedade.

Gráfi co 2. A preocupação com a segurança e a 
privacidade é a principal razão pela qual as famílias não 
se conectam29 



3. O confl ito entre plataformas globais 
e jurisdições nacionais

A natureza global das plataformas digitais gera 
desafi os em relação à sua tributação, segurança, 
privacidade e proteção ao consumidor. A maioria 
dessas áreas está sujeita a políticas e legislação 
nacionais.

O mundo se tornou um mercado global 
para empresas e comunidades, grandes e 
pequenas, graças a plataformas digitais de 
todos os tamanhos que oferecem serviços 
transfronteiriços a uma base de clientes 
multinacional. Desta forma, a cooperação 
em nível global e regional representa uma 
prioridade. A maioria dessas plataformas está 
legalmente estabelecida em um único país, 
onde está sujeita à legislação e regulamentos 
nacionais, incluindo os relacionados com 
a tributação, a privacidade, a proteção do 
consumidor e a ação dos órgãos e forças 
de segurança. No entanto, essas empresas 
fornecem serviços a usuários localizados em 
jurisdições do mundo todo.
Esse conflito entre serviços globais e 
jurisdições nacionais apresenta importantes 
desafios:

Indivíduos: os direitos dos consumidores 
podem ser diferentes ao usar serviços digitais 
similares, dependendo da localização do 
fornecedor do serviço, criando confusão e 
incerteza. Mesmo quando está claro como 
exercer os direitos, pode não ser viável 
realizar um procedimento legal em um país 
estrangeiro.

Estados e governos:  pode ocorrer a situação 
em que os tribunais e as forças de segurança 
não sejam capazes de fazer as decisões serem 
respeitadas se as empresas envolvidas não 
tiverem um representante legal local. Os 
procedimentos legais internacionais defi nidos 
para estas questões, como os tratados de 
assistência jurídica mútua ou MLAT, são muito 
lentos e inefi cientes para uma economia digital e 
global.
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Empresas globais:  estas podem ter que lidar 
com a complicada situação de ter que enfrentar 
legislações divergentes, inclusive sendo forçadas 
a decidir se cumprem as leis do seu país local 
ou de outra jurisdição na qual fornecem os 
seus serviços. Isso representa um risco legal 
signifi cativo para a empresa e suas operações.

 
Em alguns casos, as plataformas digitais estão 
se afastando do controle e da regulamentação 
nacionais. Estão defi nindo por sua conta os termos 
e condições dos seus serviços e, ao mesmo tempo, 
decidindo como executá-los e aplicá-los. 

Muitas vezes, os processos de transparência e 
responsabilidade para apresentar reclamações 
e retifi cações de decisões não existem ou são 
insufi cientes. As plataformas digitais globais 
podem ditar as regras que os seus clientes são 
obrigados a aceitar e reservam para si o direito de 
decidir sobre a aplicação das obrigações legais das 
suas plataformas.

Muitas vezes, as concessões são feitas apenas 
sob intensa pressão dos usuários, da opinião 
pública e das administrações e, em alguns 
casos, nem mesmo essa pressão é sufi ciente. 
Algumas plataformas estão respondendo a essas 
preocupações mudando o seu comportamento 
e implementando medidas de autorregulação30, 
porém mais medidas devem ser tomadas para 
evitar reações negativas da sociedade e dos 
responsáveis pelas políticas.
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A DISTRIBUIÇÃO DESIGUAL DA ECONOMIA DOS 
APLICATIVOS EM ESCALA GLOBAL

Caso prático

As lojas de aplicativos (app stores) são um bom 
exemplo de mercado bilateral, pois oferecem 
uma das formas mais simples e rápidas de lançar 
um negócio digital. Depois que um aplicativo 
é criado, o desenvolvedor só precisa registrá-
lo em uma loja de aplicativos que cuida do 
restante do processo em nível mundial: vendas, 
armazenamento, apresentação, distribuição, 
entrega e pagamentos. É um ecossistema que 
cresceu até alcançar um valor de bilhões de 
dólares em apenas alguns anos.

No entanto, o grande problema é que o valor da 
economia dos aplicativos não é distribuído 
de forma equitativa entre diversas regiões 
geográfi cas.

Os países desenvolvidos, especialmente os EUA, 
capturam a maior parte do valor dos aplicativos, 
enquanto os países em desenvolvimento, 
onde vive a maioria dos usuários da Internet, 
recebem uma porcentagem muito pequena:

 Embora o Brasil tenha a metade de usuários 
conectados à Internet em comparação com os 
EUA, captura apenas um décimo do valor da 
economia dos aplicativos.

Mesmo a China, a segunda potência mundial 
com um valor da economia dos aplicativos de 
10% do total, alcança uma proporção muito 
menor, já que tem o dobro de usuários da 
Internet que os EUA, mas captura apenas um 
terço do valor.

Proporção relativa de desenvolvedores e distribuição 
de valor em 37 mercados

Para alcançar um desenvolvimento digital global 
sustentável, será necessária uma distribuição 
mais equilibrada da economia dos aplicativos 
entre os hemisférios norte e sul.

Fonte: Caribou Digital (2016)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Estados Unidos 
China

Reino Unido 
Coreia do Sul 

Japão 
Rússia 

Alemanha
Índia 

Taiwan 
Espanha 

França
Israel 

Vietnã 
Canadá 
Turquia

Hong Kong 
Brasil 

Austrália 
Itália 

Finlândia 
Tailândia

Indonésia
África do Sul

Ucrânia 
Argentina 

Bielorrússia 
México 

Paquistão 
Egito 

Nigéria 
Colômbia 

Filipinas 
Peru 

Venezuela 
Quênia

Gana
Tanzânia

% de desenvolvedores            % de valor



4. A importância da Inteligência Artifi cial e 
dos algoritmos

Os algoritmos são os motores das 
plataformas e um fator-chave que determina 
a experiência digital dos usuários. Esses 
algoritmos decidem o conteúdo que é 
apresentado aos usuários das redes sociais, e 
que eles encontrarão ao pesquisar na Internet 
e nas lojas de aplicativos, bem como quais 
produtos e conteúdos são recomendados 
nas plataformas de vídeo e de comércio 
eletrônico. Essa situação está atraindo 
cada vez mais a atenção de reguladores e 
responsáveis pelas políticas. Os algoritmos 
também são fundamentais nos processos de 
Inteligência Artifi cial (IA) e Machine Learning 
(aprendizagem de máquinas).

Inteligência Artifi cial  

As tecnologias de IA, treinadas através de 
enormes quantidades de dados, são capazes de 
reconhecer padrões e podem tomar decisões de 
forma autônoma. O desenvolvimento de sistemas 
de IA avançados não seria possível sem acesso a 
grandes quantidades de dados (como imagens, 
gravações de voz etc.).

A IA pode gerar benefícios signifi cativos para a 
sociedade. Por exemplo, ajudar a melhorar

 

os diagnósticos médicos ao analisar imagens de 
lesões cutâneas que, em combinação com os dados 
médicos do histórico do paciente, fornecem dados 
objetivos para facilitar a detecção de melanomas e 
câncer de pele. A tecnologia não só acelera o processo 
de detecção, aumentando a taxa de sobrevida, mas 
também reduz o número de biópsias desnecessárias, 
tornando o processo menos invasivo para os pacientes 
e reduzindo signifi cativamente os custos de saúde31.

No entanto, a IA também gera desafi os 
importantes, como ferramentas automáticas 
de precifi cação baseadas em algoritmos, que 
permitem aos vendedores estabelecer um 
determinado valor por meio de algoritmos de 
computador. As agências de viagens on-line 
e os sites de comércio eletrônico já adotaram 
estratégias de precifi cação baseadas em 
algoritmos que lhes permitem ser mais 
competitivos e, potencialmente, aumentar as 
suas receitas. Por outro lado, essa situação gera 
desafi os signifi cativos em relação à análise da 
concorrência e à responsabilidade das empresas. 
Os algoritmos de precifi cação podem, inclusive, 
aprender a combinar os seus preços, se essa for 
a estratégia mais efi ciente entre plataformas 
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rivais. Nesse caso, quem seria responsável por 
tal colusão ilegal? Como esta situação pode ser 
evitada?

No futuro, podemos esperar desafi os ainda 
maiores quando a IA evoluir a ponto de ser 
capaz de substituir as pessoas nos processos 
de tomada de decisão. Quando as máquinas 
começarem a tomar as suas próprias decisões, 
as implicações éticas terão um impacto 
extraordinário:

Diante de uma inevitável colisão, um carro 
autônomo deve optar por salvar a vida dos 
ocupantes do veículo, virando e invadindo a 
calçada, ou, ao contrário, proteger um grupo de 
crianças que está brincando desse lado da rua?

Podemos permitir que os processos de 
seleção de pessoal baseados em IA tomem 
as decisões supostamente mais efi cientes se 
estas resultarem em discriminação de minorias 
ou outras ações que excluam certos grupos 
da sociedade? Como podemos evitar que os 
sistemas de Machine Learning, como aqueles 
utilizados durante os processos de seleção de 
pessoal das empresas, comecem a discriminar 
involuntariamente os candidatos com base em 
dados tendenciosos ou, mais complexo ainda 
de detectar, uma combinação de informações 
(como seu colégio, endereço etc.) que poderiam 
revelar indiretamente dados pessoais altamente 
sensíveis, como raça e sexo?

O que devemos fazer se os sistemas autônomos 
de IA negarem o controle sobre si mesmos aos 
seus criadores e proprietários?

Quem é responsável pelas decisões de um 
sistema de IA? O designer de algoritmos, o seu 
criador, o seu distribuidor, o proprietário fi nal?

Considerando que os dados usados para treinar os 
sistemas de IA determinam o seu funcionamento, 
como podemos garantir que não sejam utilizados 
dados tendenciosos que resultem na replicação 
dos comportamentos injustos ou discriminatórios 
observados no mundo real?

A sociedade e os legisladores devem refl etir 
sobre essas questões complexas. O processo de 
estabelecer uma abordagem ética e centrada nas 

pessoas para o desenvolvimento da IA deve ter 
uma ampla gama de participantes.

As autoridades de supervisão, ONGs e 
associações de consumidores já estão 
aumentando os seus conhecimentos e suas 
atividades relacionadas à IA e aos algoritmos. 
Na Alemanha, a organização sem fins lucrativos 
AlgorithmWatch foi fundada em 2015 para 
promover a pesquisa, avaliação e para divulgar 
os processos de tomada de decisão baseados 
em algoritmos com relevância social. A 
organização desenvolveu um “Manifesto sobre 
Tomada de Decisões Baseada em Algoritmos” 
(Algorithm Decission Making Manisfesto) que 
propõe uma série de princípios para garantir 
o gerenciamento responsável e o uso de 
algoritmos.

Da mesma forma que hoje consideramos o 
impacto ambiental da produção industrial 
como uma responsabilidade corporativa, as 
empresas devem ser responsabilizadas pelo 
impacto da IA na sociedade.

As empresas podem enfrentar essa situação:

Implementando comitês internos de ética de 
IA para supervisionar e orientar as iniciativas de 
IA da empresa. A esse respeito, a start-up de IA, 
Lucid, adotou uma posição de liderança através da 
criação de um Painel de Assessoria Ética interno32, 
exemplo seguido por outras empresas como a 
Microsoft, com o seu painel assessor sobre IA e 
Ética em Engenharia e Pesquisa (AETHER).

Desenvolvendo colaborações setoriais para 
formular e compartilhar as melhores práticas, 
conscientizar o público e discutir abertamente os 
benefícios e desafi os da IA. A parceria Partnership 
on AI33 agrupa uma ampla representação de 
líderes do setor com essa fi nalidade.

Notícias falsas (Fake News)

O aumento da prevalência de notícias falsas 
na mídia e nas redes sociais se tornou uma 
preocupação global para indivíduos e governos. 
As redes sociais se tornaram a principal fonte 
de informações para muitas pessoas nos EUA34, 
desempenhando um papel cada vez mais decisivo 
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nos processos políticos. As redes sociais deram 
aos movimentos sociais um método rápido 
e econômico de disseminar informações e 
mobilizar pessoas, por exemplo, adotando um 
papel fundamental no sucesso dos protestos que 
terminaram com o fi m de vários regimes durante 
a Primavera Árabe35. No entanto, as redes sociais 
também desempenharam um papel signifi cativo 
durante as últimas eleições nos EUA, em que foi 
dito que os agentes russos compraram mais de 
3.000 anúncios 36 com o objetivo de infl uenciar 
nas decisões dos eleitores. 

Este uso concreto das notícias falsas é 
considerado o mais pernicioso, devido ao seu 
impacto nos processos e eleições democráticas. 
As informações que os usuários veem e leem 
podem condicionar as suas opiniões e, em 
última análise, infl uenciam seus votos. Casos 
como o das últimas eleições gerais norte-
americanas, da eleição presidencial francesa e 
do referendo do Brexit britânico mostraram que 
o uso direcionado de notícias falsas através das 
redes sociais pode ter um impacto nos processos 
democráticos.

POR QUE AS LOJAS DE APLICATIVOS 
CAUSAM PREOCUPAÇÃO?

Caso prático

Certas plataformas imprescindíveis podem até 
determinar as nossas experiências digitais, os 
serviços e aplicativos que usamos e o conteúdo 
que acessamos. À medida que os governos se 
tornam mais conscientes dessa situação, buscam 
aproveitar esse potencial para implementar formas 
efi cazes de censura:

Enquanto os telefones celulares foram se 
tornado a principal forma de acesso à Internet, 
os aplicativos se tornaram a via mais comum 
para acessar e usar os serviços digitais. No 
entanto, o mercado de lojas de aplicativos 
está altamente concentrado, com apenas dois 
fornecedores globais obtendo 80% das receitas 
(App Annie, Market Prediction 2016-2021, 
dados reais para 2016), tornando-os gargalos 
a partir dos quais se pode facilmente fazer o 
controle, justamente os mesmos gargalos que 
a Internet estava destinada a eliminar desde o 
início.

Os governos da China e da Rússia exigiram que as 
lojas retirassem certos aplicativos depois que os 
desenvolvedores se recusaram a atender as suas 
exigências. Excluir um aplicativo de uma loja de 
aplicativos local signifi ca que ele realmente deixa 
de existir nesse país. Esta medida é muito mais 
efi caz do que bloquear um site, uma vez que a 

censura governamental através do bloqueio de 
sites pode ser facilmente evitada usando VPNs e 
outros métodos.

Não só os governos estão abusando dessa 
capacidade para determinar as experiências 
digitais dos usuários, como também as próprias 
plataformas estão aproveitando esse poder.

Desenvolvedores de aplicativos chineses 
apresentaram às autoridades de defesa da 
concorrência uma denúncia contra a Apple, 
acusando-a de conduta anticoncorrencial.

Esses desenvolvedores alegaram um tratamento 
discriminatório: quando os parceiros da Apple 
apresentaram denúncias contra aplicativos por violação 
dos seus direitos, a empresa removeu apps da loja de 
aplicativos sem provas suficientemente fundamentadas. 
Em junho de 2017, a Apple eliminou 58.000 aplicativos, 
após determinar que eles haviam violado os termos e 
condições de uso, enquanto desenvolvedores chineses 
se queixaram de não terem recebido explicações 
suficientes sobre os motivos dessa ação.

A denúncia também se estende à política da Apple 
para as compras feitas por meio de aplicativos, às 
quais a Apple aplica uma taxa de 30% da receita. 
Esta taxa também foi denunciada por várias 
empresas na Europa.
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Os algoritmos têm um papel decisivo na 
disseminação de notícias falsas, decidindo quem 
vê cada artigo e informações específicas conforme 
os interesses dos usuários e outros dados sobre eles 
previamente coletados. Isso aumenta significativamente 
a eficácia das notícias falsas, direcionando-as aos usuários 
que são receptivos às mesmas e, da mesma forma, mais 
predispostos a compartilhá-las, multiplicando o seu efeito 
e a sua visibilidade.

Devido à pressão pública e política, algumas plataformas 
globais têm sido receptivas a tomar medidas sobre o 
assunto através de ações concretas: desde começar a 
publicar informações sobre o alcance das notícias falsas37, 
até contratar pessoal dedicado a verificar o conteúdo38. 
No entanto, essas medidas foram criticadas pelo seu 
impacto limitado e possível efeito negativo sobre a 
liberdade de expressão, como consequência da censura 
sem uma supervisão jurídica adequada.

Assim, foram propostas outras possíveis 
soluções para enfrentar as notícias falsas:

As redes sociais devem ser regulamentadas 
da mesma forma que as mídias e plataformas 
tradicionais, respeitando a obrigação de informar 
sobre propaganda política.

Permitir que os usuários escolham se o seu 
feed de notícias (news feed) é organizado 
cronologicamente, de outra forma mais objetiva ou 
se é automaticamente priorizado pelos algoritmos.

Eliminação do anonimato nas plataformas 
sociais, verifi cando as identidades reais dos 
usuários para poder exigir a assunção de 
responsabilidades.

Olhando para o futuro, essa situação certamente 
exigirá a aplicação de várias medidas, incluindo 
desde uma melhoria da transparência e da 
informação de forma análoga à mídia tradicional, 
até um maior controle das plataformas de 
redes sociais. No entanto, parece evidente 
que também serão necessárias mudanças nos 
algoritmos que selecionam as falsas notícias que 
são mostradas aos usuários, a fi m de ter uma 
solução sustentável e escalável que impeça a sua 
disseminação.

Além disso, pode ser necessário fornecer aos 
usuários maior capacidade de escolha sobre 
como eles desejam visualizar as informações, 
por exemplo, fi ltradas por algoritmos ou não, 
bem como o desenvolvimento de algoritmos 
específi cos capazes de detectar notícias falsas e 
oferecer conteúdo alternativo. Isso pode tornar as 
redes sociais fontes de informação cada vez mais 
confi áveis.

Maior responsabilidade, prestação de contas e 
transparência são princípios básicos que devem 
orientar a busca de soluções para o dilema das 
notícias falsas.
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Assistentes Virtuais, as novas lojas de 
aplicativos?

Nos últimos anos, a forma mais usada de 
acesso a informações, aplicativos e serviços 
digitais mudou, passando da Web e dos 
navegadores de Internet para os aplicativos 
para smartphones. Em 2021, a receita das 
lojas de aplicativos39 deve ser cinco vez 
maior que a da indústria musical40 e duas vez 
maior que a da TV e do vídeo pela Internet41. 
Ao mesmo tempo, as lojas de aplicativos e 
os sistemas operacionais estão altamente 
concentrados e dominados em escala global por 
apenas duas empresas, tornando-as gargalos 
da experiência digital (consulte o gráfi co 1). A 
alta concentração das lojas de aplicativos e dos 
sistemas operacionais já gerou vários problemas 
de posição de domínio e controle (veja o caso 
prático “Por que as lojas de aplicativos causam 
preocupação?”).

No entanto, a próxima onda de inovação já está 
ocorrendo. Espera-se que os Assistentes Virtuais, 
como a Alexa da Amazon, a Siri da Apple, o do 
Google e a Cortana da Microsoft se tornem o novo 
canal de acesso à informação e serviços digitais. 
Essas ferramentas fornecerão uma interface de 
voz simples por meio da qual é possível procurar 
produtos, serviços e informações. O motor de 
Inteligência Artifi cial será impulsionado por 
algoritmos, acesso a dados do usuário e suas 
preferências e informações adicionais.

Embora essa inovação crie novas interfaces 
para os usuários, isso não mudará o problema 
subjacente dos gargalos digitais. De fato, é mais 
provável que aumente o debate atual sobre a 
concentração nos mercados de busca on-line e 
nas lojas de aplicativos. As questões relacionadas 
à transparência e responsabilidade dos algoritmos 
se tornarão ainda mais relevantes no futuro, 
quando os Assistentes Virtuais guiarem os 
consumidores através do mundo digital e forem 
capazes de tomar decisões comerciais no lugar 
deles (“pedir uma pizza de pepperoni”). 
É muito provável que essas interfaces de 
voz alavancadas pela IA e pelos dados se 
tornem os principais canais de consumo e 
informação, transformando-os nos futuros 

5. Respostas políticas

Devido à sua grande relevância, não é de 
surpreender que as análises do impacto das 
plataformas digitais e a resposta às preocupações 
identifi cadas tenham se tornado uma prioridade 
para os governos e as administrações públicas:

Na França, o órgão regulador das 
telecomunicações publicou relatórios sobre “O 
estado da Internet na França42” e “Dispositivos 
para usuários fi nais: análise de sua infl uência na 
abertura da Internet43”.

Na Alemanha, o Ministério Federal da Economia 
e Energia publicou um “Livro Branco sobre 
plataformas digitais44”.

No Reino Unido, o governo publicou um 
relatório sobre “Estratégia de Segurança na 
Internet45”.

Com base nesses tipos de relatórios, os 
reguladores e formuladores de políticas estão 
avaliando como enfrentar os novos modelos de 
plataformas baseadas em dados. É cada vez 
mais evidente que tanto o valor econômico 
dos dados quanto o seu efeito sobre a 
competitividade tornam vital a atualização 
dos marcos regulatórios.

Exemplos que ilustram essa situação 
incluem:

O Regulamento Comunitário sobre o Controle 
da Concentração Empresarial prevê atualmente 
a obrigatoriedade de notifi car fusões à UE com 
base no faturamento das empresas envolvidas.

gargalos das experiências digitais dos seus 
usuários.
Princípios propostos como soluções para 
pesquisas on-line e para evitar que os usuários se 
tornem reféns de plataformas digitais, tais como 
interoperabilidade, portabilidade de dados, não 
discriminação e transparência, provavelmente 
também devem ser aplicados às simpáticas 
Alexas, Siris e Cortanas do futuro.
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6. Una propuesta de futuro
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Renan Kawakami, Luana da Oliveira e Bianca Guardia, funcionários da Telefônica Brasil.

Esta obrigatoriedade não se adapta às necessidades 
de um mundo onde as empresas fornecem os seus 
serviços aos consumidores em troca dos seus dados 
pessoais, em vez de um pagamento monetário.

O regulamento relativo às concentrações 
também não considera os efeitos sobre a 
competitividade da concentração de dados em 
mercados digitais sujeitos a signifi cativos efeitos 
de rede. A difi culdade para defi nir os mercados 
relevantes na economia digital, primeiro passo 
inevitável nos procedimentos de análise da 
concorrência, juntamente com os efeitos de rede 

não quantifi cados, permitiu que importantes 
fusões passassem “despercebidas”, apesar de ter 
sido demonstrado o seu efeito negativo sobre a 
competitividade. As aquisições pelo Facebook do 
WhatsApp e do Instagram, ambos concorrentes 
com um alto crescimento, mostram 
claramente essas limitações e a necessidade 
de uma atualização da regulamentação sobre 
concentração empresarial, para poder enfrentar 
adequadamente as profundas consequências 
trazidas por esse tipo de fusões entre empresas 
digitais46.
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As plataformas digitais são fundamentais 
para a digitalização da sociedade e oferecem 
múltiplos efeitos positivos. No entanto, 
também é óbvio que envolvem riscos e desafios 
significativos. Como consequência disso, a 
resistência às mesmas está aumentando 
em todo o mundo. É necessário adotar uma 
abordagem global que inclua elementos de 
autorregulação e modernização regulatória para 
evitar uma reação negativa da sociedade e dos 
políticos.

Um possível caminho a seguir incluiria os 
seguintes elementos: 

Um comportamento mais responsável 
e prestação de contas das plataformas 
digitais. Estas plataformas devem adotar uma 
abordagem centrada nas pessoas, incluindo 
princípios éticos na implementação dos 
seus algoritmos e devolvendo aos usuários o 
controle sobre os seus dados. A capacidade de 
escolha dos consumidores, a transparência, 
a inovação e um modelo inclusivo são 
essenciais para uma Internet sustentável. A 
sociedade exige que as empresas respeitem 
as leis e os valores locais e contribuam para 
o bem-estar, o emprego e os impostos, a fim 

6. Uma proposta de futuro

de distribuir o valor da digitalização de forma 
mais justa e equitativa entre diferentes regiões 
geográfi cas.

 Os responsáveis pelas políticas e os 
reguladores devem exigir responsabilidade das 
plataformas e insistir em defender a aplicação 
de valores, normas e do estado de direito. Os 
marcos regulatórios e legislativos devem ser 
modernizados para garantir que as contribuições 
fi scais e outras sejam mais equitativas e 
realizadas nas comunidades onde ocorrem 
as transações e onde os serviços digitais são 
usados. É necessário adaptar o regulamento 
sobre proteção de dados para garantir que as 
empresas concorram em igualdade de condições, 
preservando ao mesmo tempo os direitos 
fundamentais de privacidade e segurança. 
É essencial que os dados, como base de 
desenvolvimento da maioria dos modelos 
de negócio da economia digital, não sejam 
considerados exclusivamente em termos de 
privacidade.

Em vez disso, para o futuro, devem ser 
progressivamente considerados como 
um ativo competitivo com valor real. As 
autoridades de defesa da concorrência 
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devem considerá-los assim em suas 
respectivas análises, além de rever as 
leis de defesa da concorrência, de modo 
a evidenciar o valor dos dados pessoais 
fornecidos em troca de serviços “gratuitos”.

O uso da Inteligência Artificial e de 
algoritmos pelas plataformas deve ser 
guiado por princípios éticos e procurar 
evitar a discriminação indevida e 
resultados anticoncorrenciais:  tecnologias 
distribuídas e descentralizadas, como o 
Blockchain, podem oferecer uma solução 
técnica para enfrentar as posições 
dominantes e manter a competitividade dos 
mercados digitais.

Dados como moeda ou forma de 
pagamento

Como base de desenvolvimento da maioria 
dos modelos de negócio da economia digital, 
os dados não devem ser considerados 
apenas em termos de privacidade, uma 
vez que constituem um ativo competitivo 
com valor real. O acesso, o gerenciamento, o 
armazenamento e o uso de dados pessoais são 
regidos pelas leis de privacidade e proteção 
de dados. Mesmo sendo necessário, o 
cumprimento dessas normas não é suficiente 
para alcançar a sustentabilidade digital. 
Os usuários ainda não sentem que têm 
controle sobre os seus dados. É estritamente 
necessário que as empresas assumam um 
comportamento responsável em relação 
à transparência, ao empoderamento dos 
usuários e ao controle dos usuários sobre os 
seus dados.

Os reguladores devem conceber os dados e 
o seu tratamento de forma diferente. Assim 
como as empresas já fazem atualmente, 
é essencial considerar os dados como um 
ativo estratégico que deve estar sujeito à 
mesma supervisão e controle que outros 
ativos estratégicos. Os dados têm valor 
e o seu acesso e controle pelos usuários 
terão cada vez mais impacto nas dinâmicas 
competitivas e na possibilidade de inovação. 
Soluções como a portabilidade de dados 

devem ser adotadas em situações em 
que forem identificados problemas de 
competitividade.

Serviços globais e jurisdições 
nacionais

A sociedade tem a expectativa de que 
empresas e serviços globais respeitem a 
soberania e as leis de cada Estado e que levem 
em conta os diferentes valores, tradições e 
orientação cultural, histórica e socioeconômica 
ao oferecer os seus serviços.

As plataformas 
digitais devem adotar 
um comportamento 
mais responsável 
e sempre tentar 
atender às 
particularidades 
locais.

Parece evidente que um processo de digitalização 
sustentável exigirá uma abordagem mais responsável 
e baseada em valores por parte de todos os grupos 
de interesse e, especialmente, das plataformas 
digitais. Quando a velocidade de desenvolvimento 
do mercado ultrapassa a dos sistemas legislativos 
e regulamentares-regulatórios, as empresas 
devem assumir maior responsabilidade. Além de 
simplesmente cumprir as leis vigentes, elas devem 
agir com responsabilidade pelo bem dos seus 
usuários e da sociedade como um todo.

Portanto, os serviços digitais devem sempre 
tentar cumprir totalmente as particularidades 
locais:

Proteção do consumidor:  por exemplo, 
oferecendo a possibilidade de recurso de cassação 
judicial local para os serviços de consumo.

Proteção da privacidade e dos dados:  



por exemplo, conforme detalhado no novo 
regulamento comunitário sobre proteção de dados.

Requisitos de segurança nacional: desde 
que estes respeitem as normas internacionais 
de direitos humanos. Por exemplo, a 
intercepção legal de comunicações por juízes 
independentes.

Tributação equitativa: que considere o local 
onde as transações são realizadas e os serviços 
são utilizados.

Inteligência Artifi cial e Ética

O desenvolvimento da Inteligência Artifi cial 
deve se concentrar nas pessoas, levando em 
conta as considerações éticas e os valores 
estabelecidos.

Da mesma forma que atualmente o impacto 
ambiental dos processos de produção é 
considerado uma responsabilidade corporativa, 
as empresas devem prestar contas e se 
comprometer com o impacto gerado por suas 
plataformas de IA na sociedade.

As empresas devem trabalhar em estreita 
colaboração com todas as partes interessadas, 
os responsáveis pelas políticas, a sociedade 
civil, a academia e a comunidade técnica para 
responder adequadamente a problemas de 
transparência, ética, prestação de contas e 
outros aspectos durante o desenvolvimento de 
tecnologias de IA. Nesse sentido, seria de grande 
ajuda compartilhar boas práticas e iniciativas de 
autorregulação entre empresas.

Um primeiro passo poderia ser defi nir princípios 
de inovação responsável para a IA entre os 
agentes mais relevantes. Além disso, as 
empresas não devem se furtar a agir com 
responsabilidade e devem ser transparentes 
sobre o impacto social da automação e da 
inteligência artifi cial, por exemplo, em relação ao 
emprego e à tributação.

Os responsáveis pelas políticas devem encorajar 
e participar destes debates, bem como insistir 
que as plataformas devem respeitar os valores 
estabelecidos nas sociedades democráticas. 

Em alguns casos, a regulamentação será 
necessária para determinados usos da IA e da 
automação (por exemplo, a modernização das 
normas de trânsito para veículos autônomos) 
e para proporcionar segurança jurídica em 
certas ocasiões (por exemplo, em relação à 
responsabilidade por danos causados pelas 
decisões da IA). As autoridades públicas também 
devem se certifi car de que a combinação de 
novas tecnologias, como a IA, interfaces de voz e 
acesso maciço a dados, não reforçará as posições 
de domínio das principais plataformas digitais 
atuais, assim como garantir que a inovação 
em IA também seja viável para as empresas e 
iniciativas de menor porte.

O objetivo comum 
deve ser incentivar um 
desenvolvimento da 
Inteligência Artifi cial 
ético, responsável e 
transparente.
Blockchain

As tecnologias descentralizadas e distribuídas, 
como o Blockchain, podem oferecer uma 
solução técnica para os desafi os trazidos 
pelas posições dominantes das plataformas 
digitais e, ao mesmo tempo, ajudam a manter a 
competitividade nos mercados digitais.

A tecnologia Blockchain é amplamente considerada 
como uma forma de descentralizar todos os tipos 
de transações e possibilitar o compartilhamento 
de valor entre pares. Até agora, os aplicativos 
mais populares foram as criptomoedas, como o 
Bitcoin, mas a tecnologia Blockchain  já está sendo 
aplicada em muitos outros serviços e casos de uso, 
incluindo questões que atualmente são dominadas 
por alguns agentes (por exemplo, redes sociais ou 
compartilhamento de veículos e hospedagem). 
Além disso, o mecanismo de recompensa dos 
tokens digitais poderia gerar novos modelos de 
negócio para serviços digitais (veja o estudo de caso 
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“Blockchain: uma possível solução para os gargalos 
digitais”).

Os reguladores também devem analisar as 
possibilidades oferecidas pela tecnologia Blockchain 
para melhorar a supervisão dos mercados e como 
uma possível forma de implementar soluções em 
casos de concentração do mercado e posições de 
domínio. A inovação impulsionada pelo Blockchain 
poderia permitir aos usuários a possibilidade de 
melhorar o controle e o gerenciamento dos seus 

dados e identidades digitais. A portabilidade 
de dados baseada em tecnologia Blockchain 
poderia permitir que os dados e seu valor fossem 
interoperáveis e transferíveis, melhorando a 
competitividade dos mercados digitais. Em última 
análise, isso traria maior conscientização pública 
sobre o valor dos seus dados pessoais, com um 
potencial de mudar atitudes e dinâmicas de 
mercado.
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BLOCKCHAIN: UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO PARA 
OS GARGALOS DIGITAIS 

Caso prático

A descentralização inerente à tecnologia 
Blockchain pode contribuir para uma 
distribuição mais justa do valor gerado 
pela economia compartilhada e pelos 
modelos de negócio digitais bilaterais, 
com potencial para limitar as posições 
dominantes dos sistemas e plataformas 
centralizados que agem como 
intermediários.

O Blockchain permite a criação de 
Organizações Autônomas Descentralizadas 
(DAOs). Estas permitem que indivíduos e 
comunidades compartilhem valor sem a 
intervenção de intermediários, através de 
um token ou criptomoeda definido pela 
DAO.

Dessa forma, as DAOs podem dar a 
confiabilidade exigida por todas as partes 
e permitir transações entre elas sem a 
necessidade de que exista uma relação de 
confiança prévia ou adicional.

As DAOs poderiam substituir o papel das 
atuais plataformas digitais, permitindo 
a interação direta e confiável entre os 
participantes sem a necessidade de 
intermediários.

Outra possível aplicação da tecnologia 
Blockchain seria facilitar o uso 
compartilhado da capacidade de 
computação para atividades de mineração. 
Isso poderia gerar novos modelos de 
negócio que concorressem com os atuais 
que oferecem serviços “gratuitos” em troca 
de publicidade e/ou dados dos usuários:

 As criptomoedas, como o Bitcoin e seus 
sucessores, são apoiadas por um sistema 
de “mineiros” que competem para ser 
os primeiros a resolver problemas de 
computação complexos em troca de uma 
recompensa. Para isso, necessitam uma 
alta capacidade computacional que pode 
ser aumentada adicionando a capacidade 
de processamento de dispositivos 
conectados que estariam a serviço do 
mineiro.

Em vez de apresentar propaganda on-line 
e cobrar dos anunciantes, os serviços e 
aplicativos digitais poderiam enviar códigos 
de mineração para serem executados pelos 
dispositivos dos usuários, compartilhando 
sua capacidade computacional de 
mineração. Essa capacidade constituiria o 
pagamento do usuário por acessar serviços 
e conteúdos “gratuitos” fornecidos pela 
plataforma ou aplicativo e, assim, substituir 
as receitas de propaganda.

Nesse cenário, a propaganda on-line não 
seria mais a fonte dominante de receita 
para os negócios on-line, limitando, 
assim, o uso de dados pessoais.

Uma mudança tão profunda poderia 
abrir os mercados digitais para 
novos entrantes, aumentando a 
competitividade dos mercados 
e as opções disponíveis para os 
consumidores.
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Este capítulo:
Aborda o conceito de “Carta de Direitos Digitais”, ou seja, 
os direitos e obrigações que devem ser aplicados tanto 
on-line quanto off-line. Também faz um chamado para 
uma modernização urgente das políticas e regulamentos, 
trazendo uma nova visão, e salientando a necessidade de 
maior cooperação em escala global.

05 
MODERNIZAR 
OS DIREITOS 
E AS 
POLÍTICAS 
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MODERNIZAR OS DIREITOS 
E AS POLÍTICAS

 
Os marcos jurídicos e as políticas atuais 
não foram concebidos para a era digital: 
as mudanças vertiginosas trazidas pela 
digitalização fi zeram com que muitas 
regras e políticas remanescentes fi cassem 
obsoletas, gerando uma necessidade 
urgente de modernização.

Os direitos fundamentais das pessoas 
são questionados pelo impacto das 
plataformas, dos aplicativos e dos serviços 
digitais.

A aplicação e o cumprimento desigual das 
normas vigentes estão distorcendo os 
mercados e fazendo com que as empresas 
locais enfrentem uma desvantagem 
competitiva injusta diante das grandes 
corporações digitais internacionais.

A preservação de uma Internet aberta 
dependerá da resposta da sociedade aos 
desafi os globais.

O aumento das ameaças cibernéticas no 
mundo todo está colocando em dúvida 
o trabalho dos Estados na proteção dos 
seus cidadãos e gerando riscos para a 
sustentabilidade da digitalização.

Nossa visão   
É necessária uma profunda revisão das políticas e uma 
liderança corporativa responsável para conseguir o 
desenvolvimento sustentável da digitalização.

Uma “Carta de Direitos Digitais” que garanta 
uma digitalização centrada nas pessoas, bem 
como a proteção dos direitos fundamentais 
on-line e off-line. Devemos aplicar os 
instrumentos nacionais e internacionais para 
a proteção dos direitos humanos no mundo 
digital.

É necessária uma nova abordagem que combine 
a autorregulação das empresas e dos setores 
industriais com uma modernização das políticas e 
uma supervisão regulatória atualizada.

A legislação e a supervisão devem se centrar na 
regulamentação das atividades (“o quê”) e não 
na regulamentação das empresas (“quem”), 
sempre seguindo uma abordagem horizontal e 
tecnologicamente neutra.

Os regulamentos devem evitar sufocar a 
inovação e deixar o mercado funcionar por conta 
própria. Da mesma forma, o desenvolvimento 
dos mercados deve ser pontualmente 
monitorado, a fi m de permitir a intervenção 
rápida, se for necessário.

As autoridades públicas devem se esforçar para 
conseguir soluções internacionais e abordagens 
políticas coordenadas em escala mundial e 
regional para evitar a interrupção dos fl uxos de 
dados transfronteiriços.

A abrangência e a complexidade das ameaças 
em termos de segurança cibernética exigem a 
cooperação global e a parceria público-privada.
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“Devemos desenvolver uma visão compartilhada, integral e 
global de como a tecnologia está afetando as nossas vidas 
e mudando o nosso ambiente econômico, social, cultural e 
humano. Nunca houve uma época com promessas maiores ou 
com perigos de tamanha magnitude”.

Klaus Schwab, presidente executivo do Fórum Econômico Mundial (WEF)

A velocidade do progresso tecnológico e a 
disrupção provocada pelos novos serviços 
digitais fi zeram com que as políticas e os marcos 
regulatórios precisassem ser modernizados 
com urgência. Porque os nossos marcos 
regulatórios não foram concebidos para a era 
digital. A convergência de serviços faz com que 

as regulamentações setoriais sejam inefi cazes 
e gerem um contexto desigual e injusto para os 
setores tradicionais.

Os direitos fundamentais são desafi ados pela 
digitalização e devem ser protegidos e garantidos 
tanto on-line quanto off-line.

1. Carta de Direitos Digitais
 
A digitalização gera novos desafios para os 
direitos humanos. Portanto, a Telefônica 
incentiva a criação de uma “Carta de 
Direitos Digitais” para adaptar os direitos 
humanos às novas dimensões geradas 
pela inovação tecnológica e garantir o seu 
cumprimento.

O primeiro elemento na análise do impacto 
da digitalização nos direitos humanos e na 
defi nição de uma “Carta de Direitos Digitais” 
deve ser o princípio da igualdade47 ligando 
o acesso à conectividade e às tecnologias 
digitais, já que isso afeta o exercício de outros 
direitos, incluindo os direitos à educação, à 
informação e ao emprego. Todos os fóruns 
internacionais reconheceram o papel 
fundamental do acesso à Internet na redução 
das desigualdades, na promoção de sociedades 
inclusivas e na realização da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável48.

Em segundo lugar, o direito à autodeterminação 
informativa49, entendido como o direito de decidir 

sobre a divulgação e uso de dados pessoais de 
cada pessoa, deve ser o epicentro de qualquer 
iniciativa para modernizar os marcos jurídicos 
e as políticas atuais. Em termos gerais, este 
direito proporciona uma defi nição harmonizada 
do direito das pessoas, no contexto de uma 
economia de dados global, de decidir quais 
informações pessoais devem ser comunicadas a 
outras partes e sob quais circunstâncias. O direito 
à autodeterminação da informação é uma forma 
de liberdade pessoal concedida ao indivíduo para 
proteger e respeitar a sua “identidade digital”, ou 
seja, para proteger os usuários contra a coleta, 
armazenamento, uso e divulgação ilimitados de 
informações pessoais sem o seu consentimento.

Em um contexto digital, outros direitos também 
devem ser revistos, como a educação, privacidade, 
liberdade de expressão e de informação, 
neutralidade digital, identidade digital, proteção de 
dados pessoais e o direito ao esquecimento, entre 
outros. Uma revisão destes direitos reconhecidos 
também deve incluir uma análise do impacto da 
tecnologia na efi cácia da sua proteção.

83



A lista a seguir, que não pretende ser 
exaustiva, apresenta exemplos de alguns 
desses direitos:

Direito à educação: a formação em criação de 
conteúdo digital e uso de tecnologias deve ser 
um dos objetivos dos sistemas educacionais. 
Isso implica em promover a educação digital 
em todos os níveis do sistema, incorporando 
matérias e conteúdos que permitam aos alunos 
adquirir as habilidades e capacidades necessárias 
para o uso adequado e proveitoso da Internet e 
de outras tecnologias.

Também é necessário educar sobre os riscos 
associados ao uso da Internet e outras 
tecnologias.

Direito à liberdade de expressão: a garantia   
do direito à liberdade de expressão foi 
modifi cada pelas características da Internet 
e das plataformas de redes sociais, pois estas 
permitem que as pessoas expressem as suas 
opiniões de forma simples, rápida e praticamente 
sem barreiras.

A Internet trouxe consigo novos desafi os 
relacionados à proteção da propriedade 
intelectual e ao uso indevido da liberdade de 
expressão, como a “incitação ao ódio”50.

Direito à informação: o direito à informação 
se refere ao direito de ser informado, sem que o 
Estado ou outros agentes possam manipular os 
dados e decidir o que os cidadãos têm o direito de 
saber, bem como evitar que alguém possa fazer 
isso.

Inclui também a liberdade de apresentar à opinião 
pública informações verdadeiras, livres, efetivas, 
objetivas e plurais.

A proliferação de conteúdos ilícitos, notícias falsas 
deliberadamente criadas para desinformar e ações 
como o bloqueio e discriminação de conteúdos 
na Internet e nas redes sociais estão interferindo 
nos processos democráticos e alterando o direito à 
informação.

Direito à neutralidade digital: este direito visa 
proporcionar aos cidadãos uma experiência de 
Internet aberta, livre e não discriminatória e, 
portanto, aplicável a dispositivos, conteúdos, 
serviços, aplicativos e redes digitais. Também visa 
garantir que as pessoas possam acessar e usar os 

conteúdos, serviços, aplicativos e dispositivos de 
sua escolha na Internet.

Direito à proteção de dados: a tecnologia 
facilita o uso maciço de dados, afetando 
diretamente a privacidade das pessoas. Portanto, 
qualquer entidade que gerencie informações 
pessoais tem a obrigação de garantir a 
privacidade e a segurança dos dados.

Direito à identidade digital: a identidade digital 
representa o direito de ter uma identifi cação 
pessoal e formal para uso on-line. Os sujeitos 
devem ser capazes de controlar as informações 
que enviaram a uma plataforma, modifi cá-las 
ou eliminá-las, bem como recuperar o controle 
sobre a sua identidade para impedir a usurpação 
da mesma.

Direito à identidade digital: a identidade 
digital representa o direito de ter uma 
identifi cação pessoal e formal para uso on-line. 
Os sujeitos devem ser capazes de controlar as 
informações que enviaram a uma plataforma, 
modifi cá-las ou eliminá-las, bem como 
recuperar o controle sobre a sua identidade para 
impedir a usurpação da mesma.

A maioria das preocupações a esse respeito 
está relacionada à privacidade e à maneira pela 
qual os cidadãos estão perdendo o controle 
sobre as informações pessoais, em particular, 
com a expansão da Internet das Coisas, 
sensores, Inteligência Artifi cial (IA) e os robôs. 
As consequências éticas e jurídicas dessas 
novas tecnologias51 devem ser estudadas. Da 
mesma forma, deveria haver uma obrigação 
de transparência com relação aos grupos de 
interesse públicos e privados, à medida que 
possuírem informações de vital importância 
para o exercício dos direitos e liberdades de uma 
pessoa.

O marco jurídico e político deve garantir a 
aplicação equitativa dos direitos e obrigações 
on-line e off-line. As medidas adotadas devem 
respeitar os direitos das pessoas, conforme 
reconhecido pelo ordenamento jurídico.

Devemos aplicar os instrumentos de direitos 
humanos nacionais e internacionais existentes 
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2. Políticas públicas

A digitalização e os novos modelos de negócio 
digitais representam um desafi o crescente 
para as ferramentas que as administrações 
desenvolveram para regular os mercados e 
salvaguardar a proteção dos consumidores. 
A maioria das autoridades de supervisão e 
regulamentação continuam se centrando nos 
mercados tradicionais e aplicando abordagens 
que são inefi cientes - e até insufi cientes - 
para proteger os consumidores e preservar 
uma concorrência saudável. A tecnologia, a 
digitalização e os novos modelos de negócio estão 
superando a supervisão regulatória e política. À 
medida que a digitalização vai mudando tudo, 
obviamente os marcos regulatórios e políticos, 
assim como a supervisão, também devem evoluir.

A dinâmica da concorrência nos mercados digitais 
levou à concentração de poder nas mãos de 
um pequeno número de empresas globais. As 
plataformas digitais dominantes têm um efeito 

profundo sobre as pessoas, a concorrência e 
as economias, que muitas vezes supera o das 
empresas tradicionais. Embora continue havendo 
inovação no ecossistema digital, existe o risco 
de que isso só aconteça quando essas empresas 
poderosas permitirem, através das suas próprias 
regras aplicadas aos “gargalos” sob seu controle.
 
Além disso, a limitação geográfi ca à qual os 
reguladores nacionais estão sujeitos para fazer 
com que as plataformas globais cumpram as 
regras representa uma barreira adicional para 
garantir a concorrência justa, a proteção dos 
consumidores e a segurança pública e nacional. 
No entanto, essas difi culdades não devem ser 
usadas como justifi cativa para impor obrigações 
de localização de dados ou restrição de fl uxos de 
dados internacionais, uma vez que isso poderia 
levar a consequências indesejáveis e negativas 
para o desenvolvimento econômico e social. 
Portanto, é necessário um novo paradigma 
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ao mundo digital.  O desenvolvimento de 
políticas públicas deve necessariamente incluir 
a transformação digital como uma ferramenta 
a serviço dos cidadãos dentro de um modelo de 
humanismo tecnológico e deve levar em conta 

essa nova dimensão dos direitos. É um esforço 
que exige uma cooperação estável para que todas 
as partes envolvidas alcancem padrões universais: 
os setores público e privado, bem como a 
sociedade civil.



de políticas e regulamentação baseado 
na prestação de contas, transparência 
e autorregulação do setor privado, 
juntamente com uma abordagem mais 
adaptada ao ambiente digital das políticas 
públicas e de supervisão de mercados. 

Primeiro, as empresas devem promover 
um processo de digitalização centrado nas 
pessoas, baseando as suas decisões em 
valores e em um comportamento responsável. 
Isto significa que as empresas devem levar 
em conta o impacto dos seus serviços e do 
seu processo de digitalização, adotando uma 
abordagem responsável para a inovação 
dos serviços digitais existentes visando 
alcançar uma digitalização sustentável. Isso 
abrange os serviços existentes e futuros. 
A Inteligência Artificial e Cognitiva, os 
algoritmos avançados e o Machine Learning 
deverão ser desenvolvidos e utilizados de 
forma transparente e responsável e orientar-
se por princípios éticos e uma autorregulação 
consistentes com esta abordagem. Já existem 
algumas iniciativas nesse sentido, mas devem 
ser reforçadas52 com abordagens setoriais 
coletivas.

Uma abordagem intersetorial dos principais 
agentes poderia ajudar a definir e aplicar 
princípios de autorregulação que poderiam 
incluir:

O reconhecimento da soberania dos países e o 
cumprimento das leis nacionais.

O respeito pelos direitos humanos.

O desejo de que a digitalização se centre nas 
pessoas.

A transparência e a prestação de contas sobre 
o efeito das empresas e serviços na sociedade, 
particularmente no que diz respeito aos mercados 
de trabalho e às contribuições fi scais.

A equidade e a ausência de discriminação como 
princípios para as plataformas dominantes.

Ser um líder digital signifi ca muito mais do que 
apresentar a maior capitalização de mercado ou 
o maior número de usuários. A liderança implica 
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em uma grande responsabilidade, em prestar 
contas e agir com responsabilidade em relação aos 
indivíduos e à sociedade. 

Por outro lado, o setor público também deve 
modernizar a supervisão para adaptá-la às 
características do ambiente digital e permitir uma 
intervenção mais ágil. Devemos deixar para trás 
as abordagens tradicionais e a regulamentação de 
mercados específi cos visando um controle mais 
amplo e integral que permita a inovação para todos 
os agentes da economia digital. Devemos entender 
melhor a dinâmica da concorrência específi ca nos 
serviços digitais, bem como os efeitos de rede. 
Os reguladores e as autoridades devem monitorar 
muito de perto o uso de tecnologias como a IA e 
os algoritmos, insistindo na aplicação de valores, 
normas e princípios estabelecidos. Quando os 
mercados não oferecem bons resultados aos 
consumidores e a concorrência se torna desleal, os 
reguladores devem ter a capacidade e uma clara 
autoridade para intervir de forma ágil e decisiva.

Em geral, os marcos regulatórios devem ter uma 
abordagem menos prescritiva, considerando a 
difi culdade de regulamentar ex ante os mercados 
digitais, que estão em constante evolução, sem 
criar obstáculos à inovação.

A UNIÃO EUROPEIA
Caso prático

A Comissão Europeia iniciou um processo 
de modernização de diferentes marcos 
regulatórios, a fim de prepará-los para a era 
digital. O resultado desse esforço se traduz 
em:

O Regulamento Geral de Proteção de Dados, que 
entrou em vigor em 25 de maio de 2018.

O Código Europeu de Comunicações Eletrônicas 
(CCE) em andamento.
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Por sua vez, todas as empresas digitais devem ter 
liberdade para experimentar, por exemplo, através de 
“sandboxes” regulatórias.

Para conseguir isso, é essencial ter políticas 
regulatórias e leis de concorrência modernizadas:

Centradas em “o que” em vez de “quem” é 
regulado.

Que considerem os dados pessoais na análise da 
concorrência como uma forma de pagamento pelos 
serviços enquadrados em uma plataforma e na 
economia de dados.

Que melhorem o conhecimento por parte das 
autoridades públicas sobre os mercados digitais para se 
adaptarem às necessidades de uma economia e uma 
sociedade digitalizadas.

Que forneçam instrumentos para fazer comparações 
de mercado e promover a transparência nos mercados 
digitais, por exemplo, a divulgação de informações e a 
apresentação de relatórios.

Em um contexto digital e global disruptivo e que 
evolui em alta velocidade, a regulamentação deve ser 
mais sensível aos comportamentos e às atividades 
de todas as empresas e deve ser menos centrada em 
determinadas indústrias ou setores.

A Diretiva de Segurança das Redes e da 
Informação.

A avaliação do Regulamento de Plataformas On-
line.

A consulta pública sobre a revisão do Regulamento 
sobre o Controle de Fusões, incluindo a 
necessidade de novos limiares para refletir as 
transações de empresas com um volume de 
negócios muito baixo (especialmente presentes 
nos mercados digitais).



3.  Melhorar a cooperação internacional

Os marcos regulatórios atuais não foram 
concebidos para a era digital atual. O 
trabalho deve continuar com base em uma 
sólida compreensão de como surgem as 
novas tecnologias, os modelos de negócio 
e mercados, a fim de evitar a aprovação de 
regras prematuras que freiem a inovação.

A preservação de uma Internet aberta 
dependerá da resposta da sociedade aos 
desafios globais. As políticas nacionais 
podem levar à fragmentação da Internet, 
colocar em risco liberdades e direitos, bem 
como minar a confiança dos cidadãos em uma 
Internet global.
 
A divisão das funções dos setores público 
e privado pode desaparecer à medida 
que as empresas forem assumindo 
responsabilidades que tradicionalmente 
só haviam sido adotadas pelos Estados. É 
necessário instar todos os atores envolvidos, 
tanto do setor público quanto do privado, a 
adotar abordagens colaborativas que possam 
responder aos complexos desafios que estão 
por vir.

Iniciativas de cooperação internacional

A natureza global da Internet obriga todas as 
partes envolvidas a adotar uma perspectiva 
global. É necessário estabelecer uma 
“interoperabilidade jurídica”, um marco que 
permita que as diferentes regulamentações 
nacionais sejam compatíveis.

O surgimento de uma economia globalizada 
e digitalizada definiu um novo ambiente no 
qual o transnacional substitui o internacional. 
É evidente que os Estados soberanos 
continuam representando os seus cidadãos 
em nível internacional. No entanto, os 
desafios que enfrentamos exigem maior 
diálogo com as empresas, os especialistas e 
a sociedade civil. O maior desafio que todos 

devemos enfrentar é conseguir um modelo 
tecnológico voltado para as pessoas.

 
Há muitas iniciativas excelentes que 
buscam identificar novas vias de 
cooperação em escala internacional:

Quando os tribunais, como instituições 
encarregadas de fazer com que a lei seja 
cumprida, tentam executar decisões 
judiciais, enfrentam a ineficácia dos tratados 
de assistência jurídica mútua, que exigem 
os casos. Por isso, de fato, são ferramentas 
lentas demais para um ambiente digital 
altamente dinâmico e em constante 
evolução.

O problema suscitado pela jurisdição e por 
processos desatualizados regidos por esses 
tratados está sendo abordado por duas 
iniciativas notáveis:

- A Internet and Jurisdiction Policy 
Network que facilita um processo 
de políticas globais para promover a 
interoperabilidade jurídica e estabelecer 
garantias processuais entre diferentes 
fronteiras nacionais.

-  Os governos dos EUA e do Reino Unido 
chegaram a um acordo bilateral para 
garantir às suas administrações o acesso 
direto a empresas privadas no exterior.

O “Escudo de Privacidade” e a Diretiva sobre 
Testes Eletrônicos da UE para o acesso 
transfronteiriço aos dados defi nem a 
interoperabilidade jurídica das regras de
proteção de dados entre os Estados Unidos e a UE.

A Resolução de Madri de 2009 defende uma 
proteção internacional coerente dos dados 
pessoais e adota padrões de privacidade para 
facilitar “o fl uxo internacional de dados pessoais 
necessários em um mundo globalizado” entre os 
cinco continentes.
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Gráfi co 1. A resolução de Madri propõe seis princípios de 
privacidade para a sua adoção por parte dos legisladores

A Diretiva de Segurança das Redes e da 
Informação (NIS) incentiva a cooperação 
e o intercâmbio de informações entre os 
Estados membros da UE através de Grupos 
de Resposta a Incidentes de Segurança em 
Computadores (CSIRT, por sua sigla em inglês) 
e as autoridades nacionais competentes.

A Lei para o Esclarecimento do Uso Legal de 
Dados no Exterior (CLOUD, por sua sigla em 
inglês) é um projeto de lei federal promulgado 
em março de 2018 nos Estados Unidos, 
após sucessivos esforços das autoridades 
públicas para obter dados remotos através de 

provedores de serviços, independentemente 
da sua localização. Oferece uma alternativa aos 
tratados de assistência judicial bilateral entre 
os Estados Unidos e os países estrangeiros. A lei 
CLOUD representa um importante marco para 
uma nova geração de acordos internacionais 
que contou com o apoio das principais 
empresas de tecnologia.

Políticas Internacionais de Segurança 
Cibernética
 
As fronteiras que costumavam isolar os países 
das ameaças externas são menos efi cazes na era 
de uma Internet sem barreiras. São necessárias 
respostas por parte de especialistas para 
enfrentar a abrangência e a complexidade das 
ameaças cibernéticas, envolvendo a cooperação 
mundial para a defesa cibernética entre os 
países, pois os atores patrocinados pelo Estado 
se tornaram um dos agentes maliciosos mais 
presentes no ciberespaço, bem como entre os 
setores público e privado.

Atualmente, é mais fácil atacar as 
infraestruturas petrolíferas, energéticas ou das 
comunicações no âmbito digital do que no físico. 
Um exemplo recente e alarmante foi o software 
malicioso conhecido como BlackEnergy, que 
envolveu um ataque cibernético à rede elétrica 
ucraniana e deixou 230 mil pessoas sem 
abastecimento por várias horas em dezembro de 
2015.

Em julho de 2016, a OTAN declarou 
ofi cialmente o ciberespaço como o quinto 
espaço de guerra, ciente de que os ataques 

Legalidade e justiça Propósito

Os dados pessoais devem 
ser processados e tratados 
de forma justa e de acordo 

com a lei

Proporcionalidade

Abertura

Qualidade

Responsabilidade

O processamento 
de dados deve ser 
proporcional e não 

excessivo

O processador de 
dados deve ser 

transparente em 
relação às suas 

atividades

O processamento 
de dados deve se 
limitar a objetivos 

específi cos

Os dados 
armazenados devem 

ser precisos

O processador de 
dados deve ser 

responsável por suas 
atividades

Fonte: GSMA, fl uxo transfronteiriço de dados, 2017.
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cibernéticos podem constituir um ato de 
guerra entre Estados, porque o poder de fogo 
digital pode ser maciço e intenso, além de 
ter a capacidade de minar as democracias. 
Os ataques a infraestruturas críticas 
e setores sensíveis, o uso de software 
malicioso e operações em redes sociais, 
como as notícias falsas, podem ser usados 
para travar uma guerra psicológica que 
poderia desestabilizar oponentes no mundo 
real e na esfera on-line.

A resiliência cibernética também deve ser uma 
prioridade para os Estados, especialmente no 
caso das infraestruturas críticas e dos efeitos 

“cascata” que geralmente estão associados a 
tais ataques.

No entanto, dado que a maioria das 
infraestruturas críticas está nas mãos do 
setor privado (mais de 80% na Espanha e 
na maioria dos países ocidentais), o próprio 
Estado pode não ser capaz de garantir a 
segurança integral das mesmas e depender, 
em grande parte, do setor privado para 
esse fim. Uma parceria público-privada 
bem definida é essencial para desenvolver 
políticas de proteção das infraestruturas 
críticas.
Além disso, o uso de armas cibernéticas é cada 

ACORDO TECNOLÓGICO PARA A SEGURANÇA 
CIBERNÉTICA (TECH ACCORD)

Caso prático

As principais empresas de tecnologia 
recentemente  formalizaram o Acordo 
Tecnológico de Segurança Cibernética 
(Tech Accord), que busca criar e defender um 
ambiente confi ável para os usuários da Internet. 
Seu objetivo é evitar os ataques cibernéticos e 
capacitar os usuários e consumidores em todo o 
mundo, fortalecendo a sua proteção na esfera da 
segurança cibernética.

Os membros do Acordo Tecnológico se 
comprometeram com um conjunto de princípios 
e práticas comuns que os obriga a:

Abster-se de realizar operações cibernéticas ofensivas. 

Proteger os seus clientes em qualquer lugar.

Colaborar para promover um esforço de resposta 
inicial.

Apoiar os esforços de resposta dos Estados. 

Coordenar-se para resolver vulnerabilidades. 

Lutar contra a proliferação de vulnerabilidades.
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Este acordo destaca o compromisso do setor 
privado em defender a Internet e os seus 
usuários do aumento de ameaças cibernéticas. 
Empresas tecnológicas de destaque, como 
Microsoft, Siemens, Cisco, Oracle, Facebook, Nokia, 
BT, Hewlett-Packard e Symantec, já
assinaram o Acordo Tecnológico. A Telefônica 
também apoiou a iniciativa desde o início.
 
Tais iniciativas de empresas privadas são 
necessárias e úteis, porque os poderes públicos 
sozinhos não podem controlar os riscos
do ciberespaço. O controle por parte do 
setor privado dos elementos-chave, como a 
infraestrutura, as plataformas e os serviços nos 
quais a Internet opera fazem com que o seu 
envolvimento e colaboração sejam importantes. 
Esses Códigos de Conduta, iniciativas setoriais e 
parceria público-privada são, portanto, necessários 
e pertinentes para ter um ciberespaço seguro e 
proteger os usuários da Internet.
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vez mais aceito como um meio para os países 
exercerem o seu poder. Segundo o secretário 
das Nações Unidas, Antonio Guterres, “as 
preocupações com as ameaças digitais 
continuam aumentando sem uma resposta 
internacional adequada.
Chegou a hora de debater seriamente um marco 
jurídico global para a guerra cibernética”53. É 
necessário que os Estados cheguem a acordos 
para controlar o uso de tais armas digitais.

Os ataques cibernéticos são o tipo de crime 
que está se proliferando mais rápido, as ações 
maliciosas estão aumentando em porte, 
complexidade e custo e, em breve, serão 
mais lucrativas do que o comércio mundial 
de todas as principais drogas ilegais juntas. A 
previsão é que os danos causados por crimes 
cibernéticos serão de US$ 6 bilhões por ano 
de 2017 até
202154. Isso representa a maior ameaça à 
riqueza econômica da história e coloca em 
risco os incentivos à inovação.

A Convenção sobre Cibercrime, também 

conhecida como a Convenção de Budapeste, 
foi o primeiro tratado internacional sobre 
crimes cometidos na Internet e em outras 
redes de computadores. Seu principal objetivo 
era conseguir uma política criminal comum 
que visasse proteger a sociedade contra 
o cibercrime, fomentando a cooperação 
internacional. Foi assinado há mais de 15 
anos, em 2001, e desde então o cibercrime 
evoluiu junto com a digitalização. Portanto, é 
necessária uma atualização urgente.

A ciberdiplomacia como uma ferramenta útil. 
As tecnologias de comunicação estão gerando 
oportunidades para os Estados explorarem 
novas formas de estabelecer a diplomacia entre 
os atores internacionais que possam contribuir 
para melhorar a estabilidade global. Alguns 
Estados, como a Espanha, já nomearam um 
Embaixador para Assuntos Cibernéticos, cuja 
tarefa é melhorar as interações entre os países 
para lidar com as tensões geopolíticas.



Um marco para a ética robótica
Caso prático

Os avanços científicos relacionados à 
robótica e à IA devem ser monitorados 
para antecipar respostas às grandes 
questões éticas que a humanidade está 
enfrentando. Os avanços tecnológicos 
estão propiciando a criação de robôs com 
maior nível de autonomia.

Códigos de ética devem ser incorporados 
ao tipo de decisões adotadas pelos 
sistemas de inteligência artificial em 
nome das pessoas, em um momento 
em que os robôs são cada vez mais 
poderosos e frequentes em nossas vidas 
diárias. Há uma necessidade urgente de 
introduzir regras claras, não apenas para 
regulamentar os carros sem motoristas, 
mas também as inovações em tecnologia 
militar que estão desenvolvendo 
supersoldados e Sistemas de Armamento 
Autônomo que, uma vez ativados, podem 
selecionar e atacar alvos sem qualquer 
interação dos seres humanos.

Inicialmente publicadas como parte de 
uma série de ficção científica, as Três 
Leis da Robótica, de Isaac Asimov, foram 
escritas para estabelecer as regras que 
devem reger a interação entre robôs e 
humanos no mundo que os rodeia.

As Leis da Robótica de Asimov:

1.  Um robô não pode ferir um ser humano ou, 
por inação, permitir que um ser humano 
sofra algum mal. 

2.  Um robô deve obedecer as ordens que lhe 
sejam dadas por seres humanos, exceto nos 
casos em que tais ordens entrem em confl ito 
com a Primeira Lei. 

3.  Um robô deve proteger sua própria existência 
desde que tal proteção não entre em confl ito 
com a Primeira ou Segunda Leis. 

Considerando todos os avanços 
tecnológicos desde que essas leis foram 
escritas, é hora de estabelecer um marco 
moral que regule as interações entre 
humanos e robôs para garantir que a 
Inteligência Artifi cial sirva à humanidade 
e, assim, impedir que os robôs se tornem 
“senhores da guerra destruidores”.

Este guia deve estabelecer padrões éticos 
tanto no projeto quanto na produção e uso 
de robôs, colocando a dignidade humana 
como o eixo sobre o qual todos os direitos 
devem se assentar, conforme estabelecido 
no art. 1 da Carta de Direitos Fundamentais 
da União Europeia: “A dignidade humana é 
inviolável. Deve ser respeitada e protegida”
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A tecnologia digital está mudando tudo. 
Embora as possibilidades oferecidas à nossa 
sociedade sejam praticamente ilimitadas, 
precisamos garantir que a digitalização 
beneficie a todos.

A Telefônica publica este Manifesto 
Digital para propor um Novo Pacto Digital 
que empodere as pessoas e busque uma 
digitalização centrada no ser humano.

A mudança para um mundo completamente 
digitalizado exige novas abordagens: A 
Telefônica aposta em realizar um esforço 
inclusivo e cooperativo para defi nir um Novo 
Pacto Digital que renove as nossas políticas 
sociais e econômicas e modernize as nossas 
democracias para a era digital.

Os direitos das pessoas devem ser protegidos 
on-line, assim como são protegidos off-line. 
Precisamos discutir uma nova “Carta de Direitos 
Digitais” para garantir que os direitos das 
pessoas sejam adequadamente protegidos. 
Esta “Carta de Direitos Digitais” é um assunto 
que deve ser transferido para o debate público 
e deve servir para abordar os problemas 
relacionados ao direito à educação, informação, 
privacidade e proteção de dados, neutralidade 
e identidade digitais, bem como à liberdade de 
expressão.

A digitalização centrada no ser humano exigirá 
políticas corporativas e um comportamento 
responsável para garantir que a tecnologia 
resolva as desigualdades entre as pessoas, em 
vez de acentuá-las. 

É necessária uma revisão profunda 
das políticas públicas para alcançar o 
desenvolvimento sustentável da digitalização. 
A tecnologia e os serviços digitais melhoraram 
a dinâmica do mercado, mas também geraram 
novos gargalos e posições de domínio de 
algumas plataformas. A supervisão e a 
regulação do mercado devem se adaptar ao 
ambiente digital para proteger adequadamente 
os direitos do consumidor, a inovação e a 
concorrência leal:

A legislação e a supervisão devem contemplar 
a atividade regulada (“o que”) em vez das 
entidades (“quem”) a serem reguladas, 
aplicando sempre uma abordagem horizontal e 
tecnologicamente neutra.

A regulação deve incentivar a inovação 
e permitir a experimentação dos 
mercados. Também é essencial monitorar 
pontualmente a evolução dos mesmos, 
a fim de intervir mais rapidamente e 
com melhor conhecimento técnico, 
se necessário, para salvaguardar a 
concorrência leal e a proteção ao 
consumidor.

As autoridades devem se esforçar para 
encontrar soluções internacionais em escala 
global e regional, dada a natureza global 
da Internet e dos serviços digitais, além de 
evitar a interrupção dos fl uxos de dados 
transfronteiriços.

A autorregulação setorial, a modernização das 
políticas e uma supervisão regulatória mais 
inteligente devem ser combinadas em uma 
nova abordagem.

Estes são os princípios que consideramos 
fundamentais neste debate: 

1. INCLUSÃO

Ninguém deve fi car para trás: como a 
conectividade é a base da digitalização, os setores
público e privado têm que trabalhar juntos para 
que todos nos conectemos. A transformação 
digital deve vir acompanhada de políticas sociais 
que permitam um período de transição, onde a 
tecnologia e a conectividade contribuam para 
melhorar a educação de todos.

Para conseguir esse objetivo, a Telefônica recomenda:

Tornar a implantação da banda larga uma 
prioridade nas agendas nacionais, atrair 
investimentos privados por meio da eliminação 
dos entraves para a implantação de infraestrutura 
e adotar políticas voltadas para a demanda.

Modernizar o modo como as empresas e os 
reguladores enfrentam a implantação e a 
comercialização das infraestruturas de banda 
larga. 

Os Estados devem reformar as políticas para 
evitar a erosão fiscal causada pela adoção de 
serviços digitais com o objetivo de garantir 
que a educação pública, as políticas sociais 
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e o bem-estar tenham o financiamento 
adequado.

Os sistemas educacionais devem adaptar os 
conhecimentos e as habilidades ao mundo 
digital, enquanto as pessoas devem internalizar 
que o aprendizado nunca acaba, a fi m de adotar 
uma fi losofi a de aprendizado constante e 
permanente.

As empresas devem adotar esse novo 
paradigma, ajudando na reciclagem 
profissional contínua do seu pessoal para 
garantir a empregabilidade.

2. TRANSPARÊNCIA E CAPACIDADE DE 
ESCOLHA

A transparência e a capacidade de escolha são 
necessárias para dar o controle aos usuários e 
criar confi ança. Os dados são um recurso muito 
valioso para a sociedade e as pessoas precisam se 
sentir confortáveis com eles.

Para conseguir esse objetivo, a Telefônica 
recomenda:

Uma nova ética em termos de dados. Os usuários 
devem poder decidir como e quando os seus 
dados são usados em um ambiente privado e 
seguro, além de poder usufruir do valor inerente 
aos mesmos.

As pessoas devem poder saber como os dados 
são coletados e usados para tomar decisões 
informadas.

Dar às pessoas a capacidade de escolha é 
sinônimo de fornecer alternativas nos termos e 
condições usuais, cuja aceitação é indispensável 
para usufruir do serviço.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os Estados e as empresas devem assumir a 
responsabilidade e prestar contas das suas ações 
no espaço digital.

Para alcançar este objetivo, a Telefônica 
recomenda o seguinte:

As autoridades e os reguladores são os 
garantidores dos valores, das regras e do Estado 
de direito existentes, devendo exigir que as 
plataformas prestem contas das suas ações.

Os Estados têm a responsabilidade de 
garantir a segurança dos seus cidadãos, mas 
também devem respeitar os seus direitos 
fundamentais.

O uso da Inteligência Artifi cial e de algoritmos deve 
responder a critérios éticos, por isso as empresas 
devem ser orientadas por comitês de ética 
internos e as boas práticas devem ser defi nidas e 
compartilhadas por meio de parcerias setoriais.

As empresas devem demonstrar como 
defendem os direitos das pessoas ao usar 
os dados e ao projetar e usar a Inteligência 
Artifi cial.

4. RESPONSABILIDADE 

As empresas devem se basear em valores e 
contribuir adequadamente para a sociedade, 
garantindo  que a digitalização seja sustentável.

Para alcançar este objetivo, a Telefônica 
recomenda o seguinte:

As empresas devem proteger os direitos 
humanos e os valores estabelecidos, bem como 
contribuir para a sociedade na qual operam 
com a criação de empregos, desenvolvimento 
econômico e tributação equitativa. As 
empresas digitais globais devem adotar um 
comportamento fi scal responsável e participar 
equitativamente na sociedade em que realizam 
suas atividades e transações.

A segurança dos dados e a confi dencialidade 
devem ser garantidas desde a concepção do 
hardware e do software, uma vez que tudo 
e todos estarão conectados. Assim, são 
necessárias novas experiências digitais em torno 
da segurança dos dados do usuário.

5. EQUIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

As pessoas devem poder usufruir de serviços 
digitais equitativos, competitivos e não 
discriminatórios.

Para alcançar este objetivo, a Telefônica 
recomenda o seguinte:

A adoção da Neutralidade Digital para garantir 
uma experiência de Internet aberta, sem 
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restrições ou discriminação em toda a cadeia de 
valor digital: dispositivos, conteúdo, serviços, 
aplicativos e redes.

As empresas e plataformas digitais devem 
respeitar as leis e valores locais, contribuindo 
de forma equitativa para o bem-estar, o 
emprego e os impostos do país, além de adotar 
princípios éticos e boas práticas em termos de 
transparência para os usuários.

A Inteligência Artifi cial, os algoritmos e as novas 
tecnologias devem estar a serviço das pessoas, 
seguir princípios éticos e evitar discriminações 
injustas, bem como resultados que prejudiquem a 
concorrência.

Autoridades e reguladores do mercado devem 
considerar os dados como um ativo competitivo 
com valor real.
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