
Bloqueios e interrupções...  
   Prejudicam o turismo.  

Governos estão começando a incluir 
bloqueios de redes nos avisos sobre viagens 
que fornecem aos seus cidadãos.

  Colocam em risco  
investimentos  
estrangeiros diretos.  
Empresas utilizam índices anticorrupção 
ao decidir como alocar investimentos
estrangeiros diretos. Esses índices utilizam o

 “acesso à informaçã” como um de seus indicadores.

  
 
 
Criam barreiras comerciais.  
Interrupções interferem na capacidade de 
empresas locais de exportar bens e serviços 
de forma competitiva para mercados 
globais. Bloqueios também podem  

desencadear sanções de parceiros comerciais.
 

   
Prejudicam empresas locais.  
Empresas de todos os portes usam 
tecnologias de comunicação para obter 
informações de mercado e realizar 
vendas, transações e relações com 
clientes on-line. 
 

  
Interferem nas operações 
de governos.  
Bloqueios e interrupções podem afetar 
negativamente a capacidade de agentes 
públicos de se comunicar uns com os 
outros e com a população, além de impedir  

o funcionamento de serviços críticos para os governos, 
como cobrança de impostos. 
 

  
 
Atraem atenção global  
e local. 
Bloqueios e interrupções recebem  atenção 
generalizada da imprensa, o que pode 
aumentar o escrutínio sobre problemas que os 
bloqueios poderiam ter o objetivo de ocultar. 

 

  Geram condenação  
generalizada.  
Uma crescente coalizão, que conta com 
organizações da sociedade civil  (#KeeptItOn) 
associações  setoriais, iniciativas multilaterais 
e governos, tem se manifestado contra 

bloqueios de redes, inclusive por meio de uma 
declaração conjunta dos 30 governos que formam a 
Coalizão pela Liberdade On-line.

Violam os direitos humanos.  
Acesso à informação, liberdade de 
expressão e de associação são direitos 
internacionalmente reconhecidos que os 

Estados são obrigados a proteger. 

  Ameaçam a segurança 
dos cidadãos.  
Interromper as operações de serviços de 
emergência coloca vidas em risco. Uma 
interrupção ocorrida em 2015 em um país 

asiático afetou um hospital e o aeroporto.

 
   

Separam famílias e  
entes queridos.  
Impedir que famílias e entes queridos  
se comuniquem causa angústia, raiva  
e agitação social. 

 
Prejudicam o trabalho  
da imprensa.  
Bloquear o acesso a notícias pode  
estimular protestos e prejudicar a 
exatidão de reportagens. 
 

  
 
Conflitam com os Objetivos 
de Desenvolvimento  
Sustentável da ONU.  
Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável exigem que os países  
“aumentem significativamente o acesso  

atecnologias da informação e de comunicação e  
esforcem-se para oferecer acesso universal e  
financeiramente acessível à Internet”. 

 
  Interrompem serviços  

financeiros.  
Sem pagamentos on-line e via rede celular, 
a economia digital trava, impedindo 
pagamentos de salários, serviços públicos, 
de saúde e educação. 

   
Geram queda do PIB.  
Países com alta conectividade perdem  
pelo menos  1,9% do PIB diário a cada dia 
em que serviços permanecem bloqueados.  
Em 2011, uma interrupção de cinco  

dias em um país africano teve um custo estimado de  
US$ 90 milhões. 
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