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CUIDADO COM AS 
ANALOGIAS

DADOS SÃO 
MULTIDIMENSIONAIS

A LOCALIZAÇÃO DOS DADOS 
NÃO E TUDO O QUE IMPORTA

DADOS TEM 
PROPRIEDADES INCOMUNS

DADOS



A SOMBRA DO 
COMERCIO INTERNACIONAL

FLUXOS LIVRES DE DADOS NO 
CENTRO DE AGENDAS DE 

POLITICAS GLOBAIS

AUMENTAR A CONFIANÇA NOS FLUXOS 
DE DADOS TRANSFRONTEIRIÇOS é 

FUNDAMENTAL

FLUXOS DE DADOS 
TRANSFRONTEIRIÇOS LEVANTAM 

VÁRIAS PREOCUPAÇÕES 
INTERDEPENDENTES

FLUXO LIVRE DE DADOS



DESAFIOS DIGITAIS A SOBERANIA 
BASEADA EM TERRITORIO

A SOBERANIA DOS DADOS 
APRESENTADA COMO UMA 

PANACEIA

LIDANDO COM 
VÁRIAS JURISDIÇÕES

ARMADILHAS DE 
IMPLEMENTAÇÃO

SOBERANIA DE DADOS



PRINCIPAIS MENSAGENS

O que é necessário para o futuro?

● um debate global multissetorial em 
todos os setores

● uma discussão com mais nuances, 
baseado em objetivos comuns

● abordagens inovadoras para lidar 
com questões de dados - em 
termos soluções normativas, 
tecnológicas e instituições



www.thedatasphere.org

Unlocking the value of data for all.

UMA REDE PARA PROMOVER O DIÁLOGO, EVIDÊNCIAS E SOLUÇÕES 



A Datasfera pode ser definida como 

o ecosistema que abarca todos os tipos de dados e as 

dinâmicas complexas entre dados, grupos e 

normas.

CONCEITO



POR QUE ISSO IMPORTA PARA LAC 

● Dados são um recurso crucial para 
o desenvolvimento econômico e 
social nacional

● Debates internacionais vão 
continuar a influenciar agendas e 
economias locais

● É necessário ter uma ampla 
conversa sobre dados, incluindo as 
diversas perspectivas locais e 
nacionais para se preparar e 
posicionar para o futuro.



PERGUNTAS 

● É a soberania de dados que 
queremos garantir? Ou o uso de 
dados de forma a promover 
prosperidade e confiança para 
todos?

● Como melhorar a interoperabilidade 
de dados e de normas? 

● Como aumentar a transparência em 
relação às transações e dados de 
usuários? [edit]



Thank 
You

“In managing, promoting and protecting [the Internet’s] 
presence in our lives, we need to be no less creative than those 

who invented it. Clearly, there is a need for governance, but that 
does not necessarily mean that it has to be done in the 
traditional way, for something that is so very different.”

KOFI ANNAN
 

www.thedatasphere.org

“A core goal of public policy should be to facilitate the 
development of institutions that bring out the best in humans.” 

      ELINOR OSTROM
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