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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

Caríssimos delegados e demais leitores, é com grande honra que cumprimentamos

vocês com boas vindas ao comitê AGNU (2021) e à 22ª edição do MINIONU. Aqui, vocês

encontrarão as apresentações de cada um dos que compõem a Mesa Diretora deste comitê,

que trabalhou com grande esforço para que vocês o aproveitem e absorvam a maior

quantidade de conhecimento e satisfação, bem como uma valiosa experiência de simulação.

Sejam bem-vindos e bons estudos!

1.1. Cainan Correia Sá - Diretor

Olá, caros delegados e caras delegadas! Sou Cainan Correia Sá e serei o Diretor

desse comitê durante o 22ª MINIONU. Tenho 19 anos e, durante as simulações, estarei

cursando, aos 20, o 4º período nesta instituição na qual me ingressei motivado, em boa

parte, por esse projeto. Meu primeiro contato foi em 2017, quando conheci o projeto, mas as

inscrições já haviam se encerrado. Logo em 2018, tive a minha primeira experiência como

delegado do comitê ASEAN (2018). Em 2020, ao decidir qual universidade seguir, a

admiração pelo projeto falou bem alto e entrei na PUC Minas em busca da carreira

MINIONU. Como sabemos, o mundo brinca de maneiras inesperadas com a gente, e eu,

sem necessariamente trilhar a ordem típica dessa carreira, estarei à frente desse comitê

para fazê-lo acontecer da melhor maneira possível.

A ideia e proposta da AGNU (2021): Segurança e Soberania na Era da Informação:

algoritmos e monitoramento de dados, surgiu quando me veio à cabeça a seguinte questão:

“Como será o mundo, em alguns anos, em que certamente se saberão todos os gostos e

detalhes pessoais e de comportamento de um próximo presidente dos Estados Unidos?”.

Diante da profundidade dessa pergunta aparentemente tão simples, mas, na verdade, tão

complexa, esse comitê surgiu. Com muito esforço ele chegou para vocês, delegados, e, por

isso, espero que aproveitem e desfrutem ao máximo toda a jornada dentro dele, temos

muito o que construir juntos. Levantar questões, solucionar dúvidas, fazer revolução e

carregarmos esperança para os próximos tempos, sejam eles quais forem. Esse é um

chamado para se engajarem a descobrir o quanto ainda temos a explorar. Desejo a todos

uma próspera simulação, um bom evento e, acima de tudo, uma experiência inesquecível!

1.2. Laura Cristina Silva Ribeiro - Diretora Assistente

Olá, queridos delegados e queridas delegadas, meu nome é Laura Cristina Silva

Ribeiro, tenho 23 anos e durante a 22ª edição do MINIONU estou cursando o 6º período do

curso de Relações Internacionais da PUC Minas e irei contribuir como Diretora Assistente do

Comitê AGNU (2021). Meu histórico com o MINIONU se iniciou em 2019, quando eu tive a
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oportunidade de atuar como voluntária da UNDESA (2009). Desde então, venho

acompanhando o andamento do evento pelas redes sociais e me encantando com os

projetos decorrentes deste. Participar do MINIONU foi uma experiência única de

desenvolvimento pessoal, crescimento em relação às temáticas abordadas, encorajador no

sentido de acolhimento e um ambiente especial de desenvolvimento de amizades.

Espero que todos vocês se sintam acolhidos, como eu me senti, e aproveitem o

evento para se estimularem criativamente em todos os âmbitos da vida. O tema do nosso

comitê é extremamente importante, pois lida com a vida de todos as pessoas, empresas e

Estados nacionais, e estudar sobre esse tema será engrandecedor na vida, tanto pessoal

quanto profissional. Será maravilhoso poder ouvir o ponto de vista de cada um de vocês e

trocar informações tão valiosas para o nosso cotidiano. No que precisarem, estaremos à

disposição, e, desde já, desejo um bom evento a todos!

1.3. Leonardo Marcos Vidigal Santos - Diretor Assistente

Olá, senhores delegades, me chamo Leonardo Vidigal, tenho 18 anos e atualmente

curso o 2° período de RI no Coração Eucarístico. Gosto de simular desde o começo do

ensino médio, logo minha experiência com o MINIONU começou na 18° edição, quando

participei do AGNU (2018); voltei nos anos seguintes no CE (2019) e no AGNU (2020),

todas as 3 vezes como delegado. Espero que todos vocês aproveitem o evento para se

apaixonar por esse projeto que ensina de maneira tão incrível e única, sintam-se acolhidos

pelo comitê antes e durante os debates e pensem sobre as várias formas que os temas do

projeto influenciam nosso dia a dia.

1.4. Mariana de Castro Lopes Alphonsus de Guimaraens - Diretora Assistente

Olá, senhores delegades! Meu nome é Mariana de Castro, tenho 20 anos e estou no

6° período da graduação de Relações Internacionais na PUC Minas. É um prazer atuar

como Diretora Assistente nesta edição, sob o Comitê AGNU (2021). Fui delegada em 2016,

no comitê OMS e FAO (2014) e em 2017, no COI (1973); também participei como voluntária

em 2019, na logística do evento. O MINIONU foi uma grande parte do meu Ensino Médio, e

trabalharemos para trazer-lhes a melhor experiência de simulação possível!

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA

Na configuração do cenário internacional do final do século XX em diante, surgem

novos agentes que influenciam as relações internacionais, como organizações

internacionais (OIs), organizações não governamentais (ONGs), corporações

transnacionais, grupos terroristas, sindicatos, entre outros. Deste modo, os Estados perdem
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seu protagonismo suprassumo, passando a dividir com outros entes o dote de ator

internacional (MARQUES, 2008).

Considerando os critérios apresentados por Oliveira (2001), referente à natureza

territorial e funcional, o grau de importância e o grau de autonomia, os Estados ocupam

soberanamente, dominam e exercem um poder em um espaço específico, enquanto as OIs,

ONGs e multinacionais carregam a capacidade de influenciar o cenário internacional para

além de sua ocupação geográfica, sem a necessidade rígida de um domínio territorial.

Porém, as organizações, governamentais ou não, possuem caráter recomendatório e não

mandatório, ou seja, coletam informações e recomendam cursos de ação aos demais

atores, mas não exercem plena influência sobre os Estados, pois estes não abrem mão de

sua soberania, conferindo total autonomia às OIs. Assim, tais organizações apresentam

considerável importância nas decisões de característica doméstica e internacional, mas

relativa capacidade de operar com autonomia, não conseguindo executar suas próprias

decisões no plano internacional sem atuação estatal (OLIVEIRA, 2001).

Diante disso, apesar do surgimento de novos atores internacionais, os Estados

soberanos continuam sendo os responsáveis pela estabilidade e segurança do sistema

internacional, dividindo, no entanto, o protagonismo das dinâmicas internacionais com as

OIs e multinacionais - que dispõem de autonomia decisória, ao que tange sua área de

atuação e influência (FERNANDES, 1998). Sendo assim, o plano internacional, já permeado

pela desconfiança entre os atores, passa a obter novas nuances de conflitos na Era da

Informação, na qual as tecnologias de informação passam a ser algo relevante para o

desenvolvimento socioeconômico dos países. Isso se dá pois, frente a um mundo

globalizado, o acesso à informação se torna estratégia política, além de algo essencial na

organização social dos países e um recurso de suma importância para o desenvolvimento

econômico, tal como alimento e água (SENDOV, 1994).

A Era da Informação se reflete diretamente no comportamento humano, seus gostos

e ações individuais, na qual o uso de Big Data (“Grandes Dados”), o Data Mining

(“Mineração de Dados”) atrelado aos algoritmos informacionais atuam na modelagem de

escolhas e comportamento dos indivíduos. Jamil e Neves (2007) apontam que, “na área da

estratégia empresarial vê-se o grande avanço de consultorias da área de pesquisa e coleta

de dados que fornecem subsídios aos seus clientes para processos de tomadas de decisão,

como as que lidam com bases de dados para estudos de marketing.” É fato que essas

novas tecnologias revolucionaram os modelos sociais de modo positivo, entretanto o

aumento do armazenamento, do processamento e da análise de informações, possibilitou a

realização de bilhões de operações com milhares de dados em poucos segundos

(SILVEIRA, 2005), o que, por sua vez, permite a ampla influência nas ações individuais e

nas vidas particulares.
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Castells (2003) vai além e demonstra que, mesmo “se você não se importa com as

redes, as redes se importarão com você, de todo modo. Pois, enquanto quiser viver em

sociedade, neste tempo e neste lugar, você terá de estar às voltas com a sociedade de

rede”. Sendo assim, emerge-se o dilema da segurança e da soberania das nações em um

cenário em que os fluxos de informações estão concentrados, principalmente, no setor

privado e nas nações onde localizam-se suas sedes (CYSNE, 2007), permitindo, portanto, a

influência direta de diferentes atores internacionais nos assuntos e decisões domésticas das

nações.

2.1. A Questão da Soberania na era dos algoritmos

Para Reale (2003), a soberania é uma espécie genérica do poder, que segue, senão,

a mesma configuração dos corpos políticos do medievo. Pinto Ferreira (1943) complementa

caracterizando-a como a capacidade de impor a vontade própria, em última instância, para a

realização do direito justo. Sendo assim, é possível visualizar a relação entre soberania e

poder, que, no contexto em pauta, é um dote unicamente reservado aos Estados soberanos

quanto aos seus assuntos domésticos, ou seja, não cabe a nenhum outro Estado a

interferência em questões domésticas se não as suas próprias, já que seria uma afronta

direta ao poder individual de cada um.

Foucault (1973) apresenta sua noção de poder como sendo algo diretamente ligado

com a produção de verdade e saber. Por conseguinte, Alain Desrosières (2002), ao estudar

sobre o pensamento estatístico, reforçou a ideia de como uma forma de saber se revela em

poder. Entretanto, a produção de conhecimento, o acesso à informação, classificação e

avaliação de fenômenos não é algo unicamente característico da Era da Informação.

Contudo, a inovação desse novo recorte temporal e tecnológico se dá pois essas ações são

realizadas com o amparo de “ferramentas tecnológicas e virtuais compostas de algoritmos

capazes de sintetizar, processar e divulgar dados em uma velocidade e quantidade jamais

testemunhadas em nossa história” (SARTORE, LEITE, 2017, p. 13). “Uma das

características da sociedade informacional é que ela se constitui com tecnologias que

comunicam e controlam ao mesmo tempo” (MACHADO apud SILVEIRA, 2018, p. 47).

Um caso recente de demonstração do modelo operacional desses algoritmos e da

manipulação do comportamento por meio de dados foi o documentário “O Dilema das

Redes” (2020), dirigido por Jeff Orlowski. Esse demonstra com verossimilidade os perigos

que a coleta de dados em grande escala representam para a garantia da liberdade individual

de escolhas e sua autonomia. Nesse sentido é de suma importância destacar que na

internet todo clique, curtida, conteúdo consumido, vídeos assistidos, sites navegados e os

mais diversos detalhes do uso das redes onlines, como até mesmo a posição da seta do

mouse durante a navegação, são registrados. Esses registros são de grande valia para a



7

alimentação dos perfis criados por marketeiros e seus recursos de mineração, uma vez que

buscam compreender melhor o perfil e comportamento das pessoas, que agora não são

mais pessoas, mas sim, potenciais consumidores (ZABOTI; LIMBERGER, 2020). Nesse

sentido, a utilização da psicologia é de grande importância, já que seu conhecimento

especial de padrões de comportamento permitem a manutenção de sistemas de retenção

dos usuários que são incentivados ao constante uso das redes por meio de estímulos e

recompensas que indicam maior probabilidade a um comportamento específico sem que,

necessariamente, notem a manipulação do comportamento e a perda da autonomia

(MOREIRA; MEDEIROS, 2018). Sendo assim, emana a emergência da pauta do controle a

partir de algoritmos e monitoramento de dados nas plataformas digitais, uma vez que a

informação é a guia da produção de saber e, por conseguinte, fonte direta de poder. Dessa

forma, as Sociedades Disciplinares, conceito formulado em Foucault, passam a ser

Sociedades de Controle (DELEUZE, 1992), em que o medo da punição se converte na

modulação de condutas, em que “o controle caminha junto à sensação de conforto, resolve

problemas, ‘melhora a experiência do usuário’, ‘não geram medo, mas afeto’” (MACHADO

apud SILVEIRA, 2017, p. 47).

Diante dos novos comportamentos de mercado, essa lógica de modulação do

comportamento é crucial para o setor de marketing. Conforme aponta Silveira (2017), as

empresas colhem, armazenam e processam dados, além de minerá-los, transformando-os

em perfis similares que guiam os processos de modulação. Com isso, observam-se gostos,

temperamentos, necessidades, disposições financeiras, nível educacional e outras

características para indicarem novas soluções, caminhos, definições, produtos e serviços

para os usuários, que já foram filtrados como um grupo potencial de consumidores, a partir

da coleta e análise de dados, indicando-os de maneira mais pontual e assertiva. Sendo

assim, a modulação só encontra êxito a partir do estudo preciso do indivíduo a ser modulado

(SILVEIRA, 2017). Nesse viés, ainda é importante destacar que

Uma das características da modulação é a possibilidade de criar um espaço
para o individual, dar a sensação de liberdade para o indivíduo enquanto o
mantém em um ambiente restrito (HUI, 2015). Foucault (1998), ao estudar o
poder disciplinar, enxerga a liberdade como condição de relações de poder.
As dinâmicas de uso propostas pelas plataformas de mídias sociais como o
Facebook parecem elevar ao extremo o paradoxo da liberdade controlada já
analisado por alguns autores ao estudar a modernidade. Elas oferecem
ambientes onde o usuário é incentivado ao compartilhamento, mas só
recebe a informação que uma série de algoritmos decidiu ser mais relevante
para ele. É incentivado a se expressar, mas seguindo regras de conduta, ou
escolhendo dentre seis emoções que representem o que está sentindo
(MACHADO 2018, p. 47).

O que nos leva, por fim, a concluir que quem detém o controle desses algoritmos e

manipulação de dados, logo, exerce poder sobre as massas, o que, em decorrência,
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condiciona os seus interesses como guia de populações em questões domésticas ou não,

indo além da razoabilidade de interesses de compra num sistema capitalista, transgredindo

para questões políticas e da real soberania de um Estado e autonomia das suas decisões e

clamores populares.

2.2. Governamentalidade Algorítmica

A noção de governamentalidade surge em Michel Foucault (2008) para definir os

processos e cálculos que são feitos sobre a vida de uma população, sendo que esse foi o

mecanismo que permitiu a sobrevivência do Estado moderno através “de um poder que se

exerce mais sobre uma multiplicidade do que sobre um território” (p. 173). A

governamentalidade diz respeito ao trabalho de manipulação da realidade, de modo a fazer

que seus elementos atuem uns em relação aos outros, de maneira específica e

premeditada, devido a um conjunto de análises e disposições específicas feitas em série

(ibidem). A percepção ‘algorítmica’ se instaura com a junção desse conceito às funções e

atividades operadas pelos algoritmos e compilação de Big Data.

Nesse raciocínio, essa operação resulta em um tipo de racionalidade (a)normativa ou

(a)política sustentada na coleta, armazenamento e análises automatizadas de milhares de

dados, que permitem modelizar, prever e interferir, por antecipação, nos possíveis

comportamentos (ROUVROY, BERNS, 2015). Teles (2018) ainda aponta que, nesses

processos, o indivíduo é descentralizado, reduzindo a relevância das deduções subjetivas

às formas discursivas de ação política, já que os Big Data dispensam a identificação do

indivíduo à condução de circulações e relações.

Em consonância a isso, cabe a analogia de que “não se enclausuram pessoas, mas,

ao fazer estradas, multiplicam-se os meios de controle. Não digo que esse seja o único

objetivo das estradas, mas as pessoas podem trafegar até o infinito e ‘livremente’, sem a

mínima clausura, e serem perfeitamente controladas” (DELEUZE, 1999). Ademais, Teles

(2018) ainda observa que essa operação de controle e condução desconsidera a existência

prática da falha, sendo ela um fator a ser interpretado e reassimilado, ou seja, convertido em

um novo dado de refino da modelagem de perfis e comportamentos. Por fim, cabe levantar

os questionamentos de até que ponto essa ‘prisão sem grades’, em que o ser se enxerga

como independente e não influenciado, pode direcionar pessoas para a eleição política de

uma personalidade específica, influenciar nas opiniões populares de plebiscito a favor de

interesses individuais ou de outras nações ou, até mesmo, indicar comportamentos

específicos de chefes políticos e autoridades de Estados em épocas de exceção.
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2.3. Privacidade individual e segurança societal - Ética no uso de dados

Paiva (2017) aborda o conceito de segurança societal partindo do ponto que

problemas de âmbito social das diversas comunidades têm se demonstrado mais

importantes do que aqueles relacionados à soberania do Estado. Ademais, esse conceito se

refere à aptidão de uma sociedade em manter sua essência, mesmo diante de situações de

desequilíbrio reais ou possíveis, que afligem ou ameaçam a manutenção da identidade

dessa comunidade.

Posto isso, a privacidade individual do fluxo na internet e o armazenamento de seus

dados entram em combate ao se considerar que, com o rastreio do comportamento

individual, pode-se identificar potenciais nocividades à sociedade e evitar o rompimento da

segurança societal. Casos como esses se destacam no combate da pandemia de

COVID-19, em que a gigante chinesa Alibaba lançou o Alipay Health Code - uma ferramenta

desenvolvida que classifica o risco de contração de Covid-19 de seus usuários, a partir do

monitoramento dos dados e de geolocalização de outros indivíduos (BELI, 2020).

Paralelamente a isso, ainda se destaca a questão de quem mantém a posse do

armazenamento de dados, fazendo valer o pensamento de Bauman (1999) ao dizer que:

No cabaré da globalização, o Estado passa por um strip-tease e no final do
espetáculo é deixado apenas com as necessidades básicas: seu poder de
repressão. Com sua base material destruída, sua soberania e
independência anuladas, sua classe política apagada, a nação-estado
torna-se um mero serviço de segurança para as mega-empresas... Os
novos senhores do mundo não têm necessidade de governar diretamente.
Os governos nacionais são encarregados da tarefa de administrar os
negócios em nome deles (BAUMAN, 1999, p. 71-72, grifo nosso).

2.4. A Questão da Segurança na obtenção de dados

Uma vez palpável a modulação do comportamento social a partir de algoritmos, é

imprescindível a análise de como isso interfere na segurança nacional e individual, já que o

poder conferido a quem retém esses dados, além da influência na consolidação soberana

de um Estado, também permite a interferência direta nas questões de Segurança e ordem

dentro dos Estados. Não somente isso, a fragilidade de tráfego online, que permite que os

dados de comportamento do usuário sejam facilmente coletados, é uma questão a ser

levantada aqui, haja vista as características dessa nova era como fator atípico e recente,

sem muitas experiências históricas análogas que permitissem a compreensão, adaptação e

conscientização das grandes massas - que estão ainda mais vulneráveis nesse cenário.

Como já foi pautado anteriormente, a informação, por meio dos dados, é de singular

importância para as organizações, privadas ou não, e para os Estados. Paralelamente ao

valor desses sistemas de informação também se levantam as ameaças contra a segurança,
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liberdades individuais e, consequentemente, à privacidade (VAZ, 2007). Esses dados estão

muitas vezes armazenados em edifícios, cofres de segurança e dispositivos eletrônicos.

Todos esses estão sob as mesmas ameaças físicas, sejam naturais, como terramotos,

inundações, incêndios, etc; seja por ação humana, como ataques hackers, fogo intencional,

bombardeamentos, disseminação de gases ou cortes nas redes de abastecimento público.

Outrossim, destaca-se principalmente a possibilidade de acesso e utilização ilegítima dos

dados e suas informações, a intercepção de comunicações, fraudes e espionagem digital,

entre outros. “Uma das formas mais correntes de obter ilegitimamente segredos militares ou

comerciais é a intercepção de comunicações” (VAZ, 2007 p. 44). A utilização de sistemas

gerenciais em conexão com a Internet, o que se torna cada vez mais frequente, se revela

como um fator de risco a mais para as vulnerabilidades desses sistemas, já que facilita o

seu acesso, interceptação e desvio de informações.

Nesse contexto da internet, é válido dar luz à instalação de cookies que são usados

para elaboração de um perfil dos usuários - como já elencado no tópico 2.2 - e assim

monitorar nuances da vida íntima ou de web bugs, e outros dados que podem ser coletados

da armazenagem de um hard disk (HD). A coleta de dados sensíveis se mostra, portanto,

como uma das fragilidades e riscos para os serviços da administração do Estado, de

multinacionais, organizações internacionais e instituições financeiras, mas que, ao mesmo

tempo, também são os mesmo entes a se apresentarem como ameaças para seus

semelhantes, já que também recolhem dados e informações sobre os indivíduos e seus

comportamentos e a partir desses formulam-se grandes bases de dados pessoais, usados a

critério particular a cada detentor (VAZ, 2007).

Contudo, vale destacar que o efeito da insegurança é proporcionalmente variado,

para mais ou menos, ao capital de cada ente para investimento em sua própria segurança

cibernética, portanto, países com menores capacidades financeiras estão sujeitos a maiores

chances de ataques que podem partir até mesmo de outros Estados que sejam dotados de

mecanismos de interceptação digital. Vale ponderar que, por maiores que sejam os níveis

de proteção e segurança digital implementados, eles não isentam efetivamente a

possibilidade de atentados contra a segurança digital (VAZ, 2007). Por fim, a síntese das

necessidades levantadas frente à questão da Segurança se revela na fala da Vaz (2007) ao

dizer que a “sociedade global há que tomar medidas a nível internacional que incluam

organizações, Estados e também empresas privadas, para que seja possível a partilha de

informação e o seu tratamento de acordo com critérios estabelecidos e aceites por todos”

(VAZ, 2007, p. 41).

2.5. Socialbots e vazamento de dados

Freitas et al (2016) definem os socialbots (ou robôs sociais) como:
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programas computacionais projetados para usar redes sociais ao simular
como seres humanos se comunicam e interagem uns com os outros, e
estão se tornando infiltrantes em redes sociais, sendo altamente efetivos em
convencer usuários de que eles são realmente humanos (FREITAS et al,
2016, p. 1, tradução nossa).1

Os socialbots são então, essencialmente, perfis de redes sociais que imitam usuários

humanos, mas são na verdade comandados por sistemas computacionais, programados e

instrumentalmente utilizados para spam2, ou phishing3 (SOCIALBOTS, 2011). Através deles,

seus programadores podem adquirir dados de usuários de redes sociais e, a partir disso,

podem ser comprados por terceiros – com intenções que visam desde o ganho de capital,

até ações criminosas. A exemplo de intenções maliciosas relacionadas ao uso de socialbots,

pode-se destacar o vazamento de dados (ou data leak) de usuários em grande escala.

Eles também são frequentemente utilizados para a disseminação de informações,

sejam elas falsas ou verídicas, em massa. Deste modo, é possível observar a ação de

socialbots na interferência de diversos debates políticos no meio cibernético e de eventos

eleitorais – por exemplo, nas eleições presidenciais estadunidenses de 2016, como

sustentam Bessi e Ferrara (2016), ou nos processos eleitorais da Alemanha (KELLER;

KLINGER, 2019), da França e do Brasil (FORNASIER, 2020), e até mesmo na saída do

Reino Unido da União Europeia (Brexit) (SOCIAL, 2020).

Sua detecção difícil por parte dos sistemas de mídias sociais e ingenuidade de

usuários, que frequentemente acreditam nas informações publicadas, ou creem na

veracidade de pedidos de amizade e links de login suspeitos, tornam os socialbots uma

ameaça crescente à segurança de dados armazenados em redes sociais e ao ciberespaço

que elas provêm.

2.6. Caso Edward Snowden

Diante da contextualização teórica da questão, é evidente a necessidade de

discussão do tema, todavia, ainda é possível visualizar a proximidade da temática com a

realidade ao se fazer um recorte do caso Edward Snowden - caso conhecido mundialmente

e elencado como exemplo do rompimento da soberania e segurança dos Estados frente a

Era Digital.

3 Phishing é um método utilizado para enganar o usuário a fornecer informações sigilosas, sob a
forma de emails ou mensagens duvidosas (normalmente consideradas spam) incluindo links que
acabam por requisitar o nome de usuário e senha - os quais são espelhados e armazenados para
uma posterior invasão.

2 Spam é um tipo de mensagem eletrônica distribuída em massa, de forma não-solicitada.

1 “[...] computer programs designed to use social networks by simulating how humans communicate
and interact with each other, and are becoming pervasive in OSNs, being highly effective in convincing
users that they are actually humans (FREITAS et al, 2016, p. 1).
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Em junho de 2013, o ex-funcionário da Central Intelligence Agency (CIA) e National

Security Agency (NSA) Edward Snowden chocou o mundo ao revelar, mediante jornais

como o The New York Times e o The Guardian, diversos arquivos contendo informações

confidenciais da NSA e da Government Communications Headquarters (GCHQ), equivalente

britânica à agência de inteligência e segurança estadunidense. Os documentos expostos ao

público por Snowden comprovaram a interceptação e armazenamento de dados pelo

governo dos EUA por meio de supercomputadores capazes de decifrar a encriptação de

redes sociais e demais métodos de comunicação, além de parcerias do governo

estadunidense com empresas de tecnologia e fornecedoras de internet – permitindo que

backdoors4 fossem inseridos em suas linhas de código (BALL; BORGER; GREENWALD,

2013).

Seus conteúdos incluem evidências de que o governo estadunidense, através da

NSA, possui acesso a “dados sobre milhares de telefonemas e e-mails e outras mensagens

enviadas ao redor do mundo” (COSTA, 2015) e às informações diretas de servidores de

empresas como a Google, Facebook, Microsoft, entre outras; além disso, também

comprovaram a existência de escutas em telefonemas de líderes mundiais como as da, à

época, presidente Dilma Rousseff e da chanceler alemã Angela Merkel (COSTA, 2015).

Tendo saído dos Estados Unidos após entregar o material confidencial aos jornais, o

governo estadunidense abriu um processo contra Snowden pelos crimes de “roubo de

propriedade governamental, comunicação não-autorizada de informações sobre a defesa

nacional e comunicação intencional de inteligência de comunicação classificada” (PROFILE,

2013, tradução nossa)5. Tais acusações, somadas, carregam pena máxima de 30 anos

(PROFILE, 2013). Anos depois, ainda sob condição de procurado, Snowden continua

vivendo em exílio.

2.7. Caso Pegasus

Mais recentemente, em julho de 2021, veio a público o caso da indústria de

espionagem eletrônica, em especial do programa espião Pegasus, comercializado pela

empresa israelense NSO - fundada por diversos veteranos militares do regime sionista de

Israel (BEAKLINI, 2021). Dentre as informações divulgadas, se apresenta a violação de

cerca de 50 mil jornalistas e outros civis representantes de pautas humanitárias, também

incorre a suspeita de violação e espionagem do aparelho celular do presidente francês

5 “[...] theft of government property, unauthorised communication of national defence information and
wilful communication of classified communications intelligence” (PROFILE, 2013).

4 Backdoors são “portas” de acesso a um determinado sistema programado, que perpassam suas
barreiras de segurança. Elas podem ser utilizadas pelos próprios programadores, como meios para
facilitar o conserto de erros, mais frequentemente durante o processo de desenvolvimento;
entretanto, acabam por ser mais exploradas por indivíduos com intenções maliciosas, que veem
esses pontos vulneráveis do sistema de segurança como oportunidades para infiltração.
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Emmanuel Macron e outros 13 líderes pelo mundo. No Líbano, há o monitoramento do

presidente, do primeiro-ministro e também de membros do Hezbollah e outros grupos

políticos e de governo. Essa ação é coordenada por contas nos Emirados Árabes e na

Arábia Saudita. Esse segundo país também é indicado como ator na espionagem da

comunicação de dissidentes com Jamal Khashoggi - assassinado, em 2018, no consulado

da Arábia Saudita em Istambul. Já na Hungria, o governo local de Orbán, vem monitorando

mais de 300 telefones de jornalistas, proprietários de meios de comunicação, advogados e

ativistas humanitários. Marrocos, Índia, México, Ruanda e Azerbaijão são outros exemplos

em que os governos vêm monitorando, por meio do Pegasus, jornalistas e críticos as suas

ações (KIRCHGAESSNER et al., 2021). Na situação Saudita, ainda há, segundo um Relator

Especial das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e Expressão, a aplicação da

ferramenta de espionagem no celular de Jeff Bezos, feita pelo príncipe herdeiro da Arábia

Saudita, em 2018 (MATHEW, 2021).

Após essa revelação, a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), acompanhada de

mais 17 jornalistas, recorreu às Nações Unidas para que a ferramenta de espionagem tenha

suas operações interrompidas, que os Estados suspeito de envolvimento no caso de

espionagem esclareça a situação e "pede também a estrita regulamentação internacional da

exportação, venda e uso de programas informáticos de vigilância como o Pegasus, e uma

moratória internacional sobre a venda desses programas" (CASO, 2021).

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ

A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) é um fórum de negociação

multilateral e de caráter recomendatório que abrange todos os 193 Estados-membros das

Nações Unidas, tendo sido originada com a Carta das Nações Unidas em 1945 (NAÇÕES

UNIDAS, 2021). É considerada como um dos órgãos principais das Nações Unidas e um

dos mais democráticos, tendo em vista seu número de Estados-membros, todos igualmente

capazes de exercer seu direito de voto. Ademais, sua importância é refletida pela sua

condição como foro para a realização de debates relativos a temas fundamentais no

espectro da cooperação e que sejam pertinentes aos objetivos da Organização das Nações

Unidas – expressos em sua Carta (NAÇÕES UNIDAS, 1945).

Cabe à AGNU debater as mais diversas questões, variando desde temas ambientais

aos sociais, e situações que representam um risco à paz e segurança internacionais – como

a ameaça que o monitoramento e armazenamento de dados em uma era algorítmica pode

significar. Dentre outras de suas funções, destacam-se: estabelecer o orçamento das

Nações Unidas e eleger os membros não-permanentes do Conselho de Segurança

(NAÇÕES UNIDAS, 2021). As reuniões da Assembleia Geral ocorrem anualmente, entre

setembro e dezembro, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos da
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América. Os Estados-membros são representados pelos seus Chefes de Estado e de

Governo (NAÇÕES UNIDAS, 2021).

Nesse sentido, o comitê se passará no ano de 2021, com moderação tradicional (por

lista) e tendo a língua portuguesa como língua oficial. Serão 64 delegações, representando

não somente Estados, como também organizações internacionais governamentais e não

governamentais, empresas e pessoas cuja atuação em meio a questões de cibersegurança

e armazenamento de dados é extremamente relevante. Vale lembrar que apenas os

Estados-Membros da Organização das Nações Unidas possuem voto na Assembléia Geral,

quando os demais se apresentam exclusivamente a caráter de membro observador, ou seja,

eles ampliam as discussões, mas não possuem poder de voto em questões substantivas,

apenas em questões procedimentais. Ainda que seja um comitê recomendatório e não

possa obrigar os Estados a acatarem as decisões tomadas, a Assembleia Geral ainda

constitui um órgão essencial das Nações Unidas para a construção e bom funcionamento do

Sistema Internacional como um todo, como o tema a ser debatido. Assim, no AGNU 2021:

Segurança e Soberania na Era da Informação: algoritmos e monitoramento de dados, a

premissa é o debate de questões relativas ao armazenamento de dados, em uma era na

qual a informação é algo valioso especialmente em termos políticos e estratégicos.

4. PRINCIPAIS POSICIONAMENTOS DO COMITÊ

Nesta seção serão apresentadas as posições dos principais atores dentro da

temática. Cabe ressaltar que esse entendimento da temática se reflete para outras

delegações, de modo que, as posições aqui defendidas são os polos gerais de

compreensão do tema e, portanto, norteadores panorâmicos das discussões dentro do

comitê.

4.1. China

A China é considerada o país com a lei de segurança cibernética mais restritiva do

mundo, assim, ocupa a última colocação no Índice Internacional de Privacidade. Entre

outras legislações, é permitido ao governo censurar informações e sites, restringir as regras

de armazenamento online de dados, proibir acesso a conteúdos considerados subversivos e

até mesmo tentar metrificar sua população através de aplicativos governamentais.

Entretanto, ao passo que a China restringe o acesso dos cidadãos ao conteúdo da internet

externa, a delegação também busca levar a toda sua população o acesso a uma internet,

entre os chineses, estima-se que aproximadamente mais de um bilhão de habitantes

tenham acesso à internet, dos quais 99,5% são usuários de internet móvel (CHINA

INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER, 2020), o que equivale a 133% da a

população europeia - 747 milhões (STATISTA, 2021). Além disso,
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O governo chinês, por exemplo, está trabalhando para atribuir aos seus
cidadãos uma “pontuação social” até 2020, onde um algoritmo classificará
os cidadãos como um funcionário desejável, inquilino confiável, cliente
valioso – ou um caloteiro, esquivo ou improdutivo. Como consequência,
benefícios e recursos sociais estarão associados a essa pontuação.
(ALMEIDA; GAETANI, 2019).

A China atualmente assume um papel de destaque quando se fala de

desenvolvimento e pioneirismo em empresas de softwares, com destaque para a Huawei e

a Tencent que trazem promessas ao mundo da tecnologia mundial, como a rede 5G criada

pela Huawei e o WeChat, aplicativo de uma das empresas da Tencent que é um sucesso

absoluto no cotidiano chinês. Fica claro então que o grupo de posicionamento análogo ao da

delegação chinesa vem ao comitê defender sua cultura de restrição e controle social, bem

como a de avanços tecnológicos.

4.2. Estados Unidos

O país sede das grandes empresas de armazenamento de dados não apresenta

debates consideráveis relacionados à necessidade de robustez de leis regulamentares

quanto ao uso de dados privados coletados de sua população dentro de seu território. Os

EUA, apesar de não possuir uma lei geral de proteção aos dados de seus cidadãos,

apresenta um órgão regulatório quanto ao uso de tais dados, denominado Federal Trade

Commission (FTC). Tal organização é responsável por fiscalizar a aplicação de regras de

coleta e uso de informações pessoais dos indivíduos por parte das empresas, emitindo

informativos de condutas a serem praticadas pelas empresas.

Usualmente, as empresas ajustam seus negócios conforme as indicações da FTC,

visto que, corporações que não se enquadram, tendem a ser objeto de ações coletivas, caso

do Google, Facebook, Snapchat, entre outros, o que pode prejudicar suas companhias. Para

além do FTC fica a cargo de investigações em caso de violação de privacidade dos dados.

Ademais, a proteção de dados dos norte-americanos é descentralizada, sendo apoiada pela

quarta emenda da constituição estadunidense que garante o direito à privacidade, além de

outras leis específicas que visam proteger dados em setores de destaque, como de saúde

(FILHO, 2018).

Internacionalmente, os Estados Unidos possuem um acordo com a Europa que

regulamentam as trocas de dados entre os países europeus e as empresas estadunidenses

para fins comerciais, Privacy Shield (2015). Ademais, em 2013 tentaram aprovar a Lei de

Proteção e Compartilhamento de Inteligência Cibernética ou CISPA - Cyber Intelligence

Sharing and Protection Act - a qual permitiria o governo estadunidense solicitar dados de

qualquer usuário - americanos ou não - de empresas com servidores localizados nos EUA,

que cometesse atividades suspeitas, como ameaças ao Estado norte-americano, em
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ambiente online. O projeto não foi votado no Senado, por forte pressão de ativistas, já que o

país poderia solicitar dados de usuários sem pedido judicial, utilizando-se de suas empresas

como meio de monitorar dados estrangeiros. Em 2015, a lei voltou a ser discutida, e dessa

vez foi aprovada com pequenas mudanças. De acordo com o congress.gov (2021), a lei é

uma expressão de que o congresso concorda e incentiva a união internacional pela

segurança de dados, mas pensando em ampliar o poder de defesa além das fronteiras

estadunidenses.

4.3. Facebook e Google

A rede social Facebook surgiu em 2003, quando Mark Zuckerberg e seus colegas de

universidade, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, criaram a primeira versão

dela, com o intuito de ser um ambiente para os alunos da Universidade de Harvard

socializarem. Um ano depois, Zuckerberg criou o site que logo em seguida se tornou o

Facebook, que é um dos sites de relacionamentos mais famosos e usados até os dias

atuais. É uma das maiores redes sociais do mundo, com bilhões de usuários ativos. Nessa

plataforma, é possível se conectar com pessoas do mundo todo (KLEINA, 2018).

Atualmente a rede também é proprietária do Instagram e do WhatsApp, que são redes

sociais tão grandes quanto o Facebook. A rede é alvo de ataques cibernéticos, devido ao

seu enorme banco de dados de usuários, e o ataque mais recente foi o vazamento de quase

260 milhões de dados de usuários da rede, que ficaram disponíveis em sites da dark web

gratuitamente. Dessa forma, a empresa está investindo no aumento da sua segurança e na

de seus usuários, para tentar combater situações como essa (AFP, 2019).

Tal qual o Facebook, a Google surge próximo da virada do milênio quando, em 1998,

Larry Page e Sergey Brin, na garagem de Susan Wojcicki, já trabalhavam naquela que viria

a ser uma das maiores empresas do mundo atualmente. Os softwares da gigante carregam

dados sobre milhões de usuários cujas informações são utilizadas em algoritmos de

personalização de conteúdo ao usuário, controlando assim as notícias, anúncios

publicitários, opiniões e informações que cada indivíduo recebe de acordo com seus gostos

(HASELTON, 2017).

Dessa forma, ao analisar ambas as empresas e seus interesses, vemos uma relação

de interesses em comum entre elas dentro da temática, principalmente ao se tratar de

regulamentação da coleta e uso de dados. Isso se dá ante as operações da Google Ads e a

Facebook Ads, empresas diferentes, porém idênticas no que tange sua modalidade

operacional, já que ambas utilizam da comercialização de dados - filtrando o perfil dos

usuário de suas plataformas -, garantindo que as informações e divulgações (promoções

pagas) cheguem de modo mais personalizado e, por conseguinte, efetivo possível em gerar
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engajamento e consumo dessas, mostrando ao indivíduo apenas o que lhe é de interesse

mediante seu perfil e comportamento digital.

5. QUESTÕES RELEVANTES NAS DISCUSSÕES

● Como os Estados devem se posicionar em um cenário pouco distante, de 10 a 30

anos, em que se saberá todo o perfil do próximo presidente dos EUA, desde hábitos

alimentares e gostos particulares?

● Como o acesso a dados governamentais e domésticos individuais por corporações

internacionais pode influenciar na soberania do governo local?

● Até que ponto estende-se a ética na formulação e mineração de bancos de dados

frente à privacidade do indivíduo?

● Quais devem ser os limites de uso e manipulação de dados, através de algoritmos,

por parte dos governos, para as suas populações?

● Qual é o tamanho da atuação de soberania e autonomia que as redes sociais

exercem sobre o cenário internacional?

● As redes sociais podem minimizar ou frear a promoção de canais oficiais de Chefes

de Estado e Chefes de Governo livremente?

● O acesso de governos aos dados da população fere os princípios da liberdade de

escolha e sua privacidade?

● Outros Estados podem ter acesso aos dados da população de outros países ou de

seus governos?

● Quem deve regulamentar o armazenamento de dados de usuários de redes

internacionais de cada país?

● Existe a possibilidade de uma regulamentação internacional de dados?
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