
LACIGF10	–	2	a	4	de	agosto	de	2017	

	
Sessão	4.	Segurança	cibernética:	avanços,	regressões,	desafios	e	tendências	a	partir	
de	uma	perspectiva	de	direitos	humanos	
	
	
Data:	Quarta-feira,	2	de	agosto	das	17:00	às	18:30h.	
	
Moderador:	Diego	Morales	–	IPANDETEC	
	
Painelistas:		

o Martín	Borgioli	–	Hiperderecho	
o Shernon	Osepa	-	Internet	Society	(ISOC)	
o Maureen	Hernandez	-	Internet	Society	(ISOC)	Venezuela	
o Ernesto	Ibarra	–	Presidência	MX	
o Maria	Cristina	Capelo,	Facebook		

Relatora:	Alejandra	Erramuspe	–	AGESIC	Uruguai	

Moderador	remoto:	Youth	LACIGF			
	
	

1. 		Introdução	ao	assunto	
	
O	objetivo	desta	mesa	redonda	é	manter	um	diálogo	interativo	e	dinâmico	que	forneça	
uma	 avaliação	 das	 prioridades	 e	 implicâncias	 da	 segurança	 cibernética	 em	 nossa	
região,	 nas	 diferentes	 dimensões:	 técnicas,	 direitos	 humanos,	 papel	 dos	 governos	 e	
dos	outros	atores.		
	
Ainda	 há	 muito	 a	 fazer	 em	 termos	 de	 construir	 a	 confiança,	 gerenciar	 as	 ameaças	
cibernéticas,	 compartilhar	 as	 experiências	 nacionais	 e	 oferecer	 modelos	 para	 a	
construção	 de	 capacidades.	 A	 necessidade	 de	 alinhar	 as	 políticas	 e	 estratégias	 da	
segurança	cibernética	com	o	quadro	internacional	dos	direitos	humanos	continua	a	ser	
um	dos	nós	centrais,	portanto	é	necessária	uma	maior	discussão	multissetorial	a	esse	
respeito.		
	
A	 questão	 da	 segurança	 cibernética	 continua	 na	 agenda	 do	 LACIGF,	 bem	 como	 nas	
discussões	locais	e	globais	sobre	governança	da	Internet.	Nos	últimos	anos	estivemos	
focados	nas	questões	de	vigilância	e	privacidade	para	 falar	de	segurança	cibernética.	
Mais	recentemente,	houve	um	crescimento	na	nossa	região	dos	casos	de	restrições	ou	
bloqueios	da	Internet,	as	limitações	ao	uso	do	anonimato	e	a	criptografia,	e	a	expansão	
indiscriminada	da	vigilância,	muitas	vezes	sob	um	argumento	de	segurança	nacional.		
	

2. 	Estrutura	para	a	sessão	
	

• Mesa	redonda	



• 3	perguntas-chave,	cada	uma	com	uma	rodada	de	2	minutos	por	palestrante,	
intercalando	com	perguntas	e	comentários	da	audiência.	

	
3. Perguntas-chave	

	
• Quais	 são	 os	 principais	 avanços,	 retrocessos	 ou	 desafios	 na	 segurança	

cibernética	na	região?	
• Qual	é	o	cenário	sobre	as	restrições	e	bloqueios	da	Internet?		
• Qual	 é	 o	 impacto	 na	 confiança	 dos	 usuários	 na	 Internet	 para	 o	 futuro	 da	

Internet?	
• Que	exemplos	de	boas	práticas	em	segurança	cibernética	há	na	região?		
• Em	que	áreas	a	região	deve	trabalhar	para	garantir	que	as	políticas	e	práticas	

de	segurança	cibernética	levem	em	conta	as	recomendações	dos	relatores	das	
Nações	 Unidas	 e	 da	 OEA,	 bem	 como	 os	 quadros	 existentes	 a	 nível	
internacional?	

• Qual	 seria	 a	 forma	 mais	 eficaz	 de	 minimizar	 a	 tendência	 dos	 governos	 de	
aplicar	restrições	ou	bloqueios	na	Internet?	

• Como	 poderia	 se	 avançar	 na	 construção	 da	 confiança	 na	 Internet?	 Que	
condições	são	necessárias	na	LAC	para	fortalecer	a	confiança	na	Internet?		

	
	

4. Desenvolvimento	do	painel	

	

O	moderador	começa	perguntando	qual	é	o	principal	avanço	e	o	maior	retrocesso	da	
segurança	cibernética	na	região	e	até	onde	é	possível	alcançar.	

Aponta-se	que	o	principal	 avanço	é	que	 cada	vez	mais	 vozes	diferentes	estão	 sendo	
ouvidas;	a	partir	dos	modelos	participativos	esses	temas	foram	mais	bem	abordados,	
não	apenas	a	nível	tecnológico,	mas	também	cultural	e	legal.	

Nota-se	que	o	principal	 retrocesso	na	 região	é	o	 surgimento	da	 vigilância	 em	massa	
direcionada	 para	 a	 cidadania.	 	 É	 hipócrita	 exigir	 a	 abordagem	 das	 múltiplas	 partes	
interessadas	que	possam	resolver	este	problema.	Devemos	fazer	uma	mea	culpa	e	nos	
perguntar	o	que	estamos	fazendo	para	melhorar	a	nossa	segurança	cibernética.	

Exige-se	 que	 seja	 dada	 atenção	 aos	 direitos	 humanos:	 privacidade,	 liberdade	 de	
expressão,	direito	de	buscar	e	receber	informações,	e	nisso	há	um	ponto	importante	e	
é	que	são	observados	bloqueios,	o	que	deve	ser	evitado.	

Um	aspecto	 a	 levar	 em	 conta	 é	 o	 bloqueio	 de	 conteúdos.	A	 ISOC	 trabalha	nisto.	Há	
algumas	 coisas	 que	 acontecem	na	 rede,	 e	 os	 governos	muitas	 vezes	 querem	apagar	
esses	fenômenos	da	rede,	como	por	exemplo:	jogos	do	bicho,	desafios	de	propriedade	
intelectual;	 proteção	 de	 meninos	 e	 meninas	 e	 também	 segurança	 nacional.	 A	 ISOC	
pode	ajudar	a	encontrar	soluções.		

5	formas	de	bloqueio	que	a	ISOC	está	percebendo:	



a.	 A	 nível	 de	 endereços	 de	 IP	 ou	 protocolos:	 podem	 ser	 colocados	 em	 uma	 lista	 e	
podem	ser	bloqueados.	

b.	 Deep	 Inspection:	 inspeção	 profunda	 dos	 pacotes	 com	 técnicas	 específicas	 para	
atacar.	

c.	URL:	conhecer	a	localização	das	informações.		

d.	Platform	biz:	buscadores	de	informações.	O	Google,	por	exemplo.	Há	outros.		

e.	Bloqueio	baseado	no	sistema	de	nomes	de	domínio.	

Sugere-se	 que	 devemos	 tomar	 como	 referência	 as	 sugestões	 dos	 relatores	
independentes,	 eles	 devem	 ser	 ouvidos.	 Existem	 diferenças	 entre	 o	 que	 opinam	 os	
governos	e	o	que	dizem	as	organizações	de	DDHH.		

Muitas	 vezes	 os	 governos	 coletam	 informações	 de	 seus	 cidadãos	 sem	 pedir	
autorização	e	sem	que	eles	saibam.	 	Deve	haver	um	propósito	adaptado	aos	direitos	
humanos	nessas	ações.	

Desde	 a	 sociedade	 civil	 argumenta-se	 que	 é	 difícil	 falar	 de	 confiança	 quando	há	 um	
contexto	de	violação	de	direitos.	A	participação	da	sociedade	civil	tem	que	acontecer	
dentro	de	um	quadro	de	garantia.	Hoje,	essa	confiança	não	existe.			

Uma	 boa	 prática	 que	 pode	 ser	 replicada	 na	 região	 é	 tomar	 a	 segurança	 cibernética	
com	uma	visão	estratégica,	como	uma	alavanca	para	o	desenvolvimento	da	inovação.	
Promover	 a	 adoção	 desses	 exercícios	 de	 colaboração	 não	 apenas	 nos	 planos	 mas	
também	na	 implementação	das	estratégias	de	segurança	cibernética.	 	Os	desafios	da	
segurança	cibernética	são	globais,	por	isso	devemos	trabalhar	todos	juntos.		

Devemos	 apostar	 na	 construção	 de	 confiança.	 Para	 a	 construção	 da	 confiança,	
devemos	quebrar	o	paradigma	de	que	a	segurança	cibernética	é	algo	escuro,	devemos	
desmistificá-lo,	 para	 que	 os	 usuários	 estejam	 abertos	 a	 tomar	 consciência	 desta	
questão.	Essa	consciência	pode	advir	do	conhecimento	das	ferramentas.		

A	segurança	cibernética	deve	passar	por	um	compromisso	dos	governos	de	defender	a	
população	não	apenas	do	externo,	mas	também	na	adoção	da	tecnologia.		

Não	somos	cientes	da	falta	de	segurança	de	muitos	dos	aplicativos	que	usamos	no	dia	
a	dia.		

Como	construir	a	confiança?	Construir	a	confiança	é	bem	difícil.	Um	sistema	de	dados	
abertos	seria	bom	para	a	confiança.		Nos	países	que	se	coletam	dados,	deveriam	existir	
leis	que	protejam	os	dados.	Se	houvesse	informação	mais	aberta	sobre	essas	questões,	
os	 usuários	 teriam	 mais	 confiança.	 	 Também	 com	 mais	 interação	 para	 fortalecer	 a	
legislação	e	o	quadro	institucional.	Antes	de	implementar	as	políticas,	antes	de	aprovar	
as	leis	haveria	que	discutir	com	a	sociedade	civil.			

Moderador:	Quais	as	 condições	que	vocês	percebem	que	estão	ocorrendo	na	 região	
que	podem	prejudicar	a	confiança?	



Falou-se	 sobre	 os	 3	 níveis	 da	 Internet:	 infraestrutura,	 DNS	 e	 os	 aplicativos.	
Argumentou	que	se	deve	procurar	uma	solução	holística	e	alcançar	ações	concretas.			

Disse	 que	 muitas	 vezes	 os	 usuários	 não	 sabem	 quando	 estão	 pondo	 em	 risco	 sua	
segurança,	por	 isso	é	preciso	trabalhar	com	o	sistema	educacional	para	ter	condutas	
de	prevenção.		E	para	isso	é	fundamental	a	ação	da	sociedade	civil.			

Alguns	 políticos	 ou	 formuladores	 de	 políticas	 não	 têm	 formação	 em	 questões	 de	
tecnologia,	 por	 isso	 é	 importante	que	esses	 atores	 tenham	a	 capacidade	de	dar	 aos	
cidadãos	a	confiança	de	que	precisam.	Nas	últimas	décadas,	o	surgimento	de	políticas	
digitais	marca	um	ponto	de	viragem	em	relação	ao	uso	responsável	da	Internet	e	das	
TIC.		Portanto,	é	necessário	ter	uma	aliança	de	diferentes	atores	para	influenciar	nisso.	
Iniciativas	de	governança	da	Internet	desenvolvidas	em	cada	país	são	importantes.		

Trabalhando	cada	vez	mais	nesses	assuntos	de	 forma	aberta	e	 transparente	ajudaria	
porque	a	cooperação	e	a	corresponsabilidade	proporcionam	maior	valor.			

	

Participação	do	público		

- Qual	é	a	 forma	e	o	processo	de	adoção	de	políticas	públicas	por	parte	
dos	 governos,	 às	 vezes	 não	 há	 compromisso	 dos	 governos.		
Preocupação	genuína	entre	o	que	é	seguro,	o	que	é	privado	e	o	que	é	
aberto.	 Precisamos	 de	 criptografia	 para	 proteger	 os	 dados.	 Como	 os	
governos	podem	incorporar	estes	conceitos?	

- Participação	 cidadã	 e	 construção	 de	 evidência	 que	 permitam	 aos	
organismos	 públicos	 criarem	 uma	 política	 pública	 mais	 apropriada.	 O	
empoderamento	 da	 sociedade	 civil	 e	 da	 academia,	 bem	 como	 a	
participação,	 faz	 parte	 de	 um	 ciclo	 que	 alimenta	 continuamente	 às	
políticas	públicas.	Fortalecimento	do	trabalho	jurisdicional.		

- LACRALO:	 Na	 América	 Latina	 temos	 uma	 rede	 de	 52	 organizações,	
distribuídas	em	21	países	onde	 fazemos	 treinamento	para	os	usuários	
finais	da	Internet.	Como	os	governos	não	baixam	linha,	nós	temos	que	
fazer	de	baixo	para	cima.				

- A	 tecnologia	 vai	 ajudar	 a	 melhorar	 a	 segurança.	 	 Ao	 mesmo	 tempo	
devemos	apostar	no	aspecto	cultural.		

- A	segurança	 cibernética	é	apresentada	como	algo	obscuro,	mas	não	é	
assim.	A	 segurança	 cibernética	 tem	que	 ter	um	 foco,	uma	perspectiva	
mais	próxima.		

- No	 Peru	 existe	 uma	 política	 de	 dados	 pessoais.	 Há	 uma	 divisão	 da	
polícia	 que	 lida	 com	 essas	 questões,	 também	 há	 um	 CERT.	 A	
aproximação	 é	 necessária,	 a	 segurança	 cibernética	 deve	 ser	 pensada	
para	todos	nós.		

- Argumenta-se	 que	 devemos	 abordar	 a	 questão	 da	 segurança	 das	
mulheres	 e	 dos	 ativistas	 na	 rede	 que	 muitas	 vezes	 não	 é	 levada	 em	
consideração.	



- Os	usuários	não	sabem	como	criptografar.	
	
	


