FICHA TÉCNICA: CONHECENDO A GNI

A GNI foi criada em outubro de 2008, após dois anos de discussões e negociações entre diversas partes
interessadas.
A GNI é uma coalizão de mais de 60 empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC), organizações
da sociedade civil (OSC) (incluindo grupos de direitos humanos e liberdade de imprensa), investidores e
acadêmicos.
A GNI está sediada em Washington, D.C. e Amsterdã, com membros da equipe também localizados na cidade
de Nova York.

A MISSÃO

MEMBROS

A missão da Global Network Initiative (Iniciativa
de Rede Global, GNI da sigla em inglês) é
proteger e promover a liberdade de expressão
e os direitos de privacidade no setor de TIC,
estabelecendo um padrão global para a tomada
de decisão responsável por parte das empresas
e servindo como uma voz das múltiplas partes
interessadas em face das restrições e demandas
governamentais.

O número crescente de membros da GNI
inclui empresas líderes de TIC, organizações
da sociedade civil, acadêmicos e instituições
acadêmicas e investidores da África, Ásia, Europa,
América Latina, América do Norte e Oriente Médio.

A GNI implementa sua missão por meio de quatro
pilares estratégicos sob a direção e as operações
de sua estrutura de governança. Esses pilares
estratégicos são:
1. Fornecer uma estrutura para a tomada de
decisão responsável
2. Promover a responsabilidade para gerar
confiança
3. Capacitar políticas que promovam os direitos
humanos
4. Possibilitar o aprendizado para influenciar as
melhores práticas

GOVERNANÇA
O Estatuto de Governança da GNI define as
funções e responsabilidades dos participantes. O
diretor executivo da GNI e uma pequena equipe
gerenciam as atividades do dia-a-dia da GNI, e
um diretor independente lidera um conselho de
administração composto por um número igual
de representantes da empresa e representantes
de terceiros. A GNI é registrada como uma
organização sem fins lucrativos sob a lei dos EUA.

Todos
os
membros
compartilham
um
compromisso com os Princípios da GNI e seus
documentos primordiais, ao mesmo tempo que
contribuem para o aprendizado compartilhado,
a responsabilidade e a ação coletiva entre os
participantes da GNI.

LINKS
• Compromissos fundamentais
• Princípios da GNI
• Diretrizes de implementação
•	
Estrutura de responsabilidade, política e
aprendizagem
• Estatuto de Governança
• Conselho Administrativo
• Lista de membros
• Avaliações da Empresa
• Kit de ferramentas de avaliação
• Relatório da Avaliação Pública 2018/19
• Relatórios anuais
• Aniversário de dez anos da GNI
• I nscreva-se para receber atualizações
trimestrais por e-mail

ESTRUTURA E COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS
Os Princípios da GNI declaram o compromisso abrangente dos membros em colaborar no avanço dos direitos
do usuário à liberdade de expressão e à privacidade. Os Princípios fornecem orientação de alto nível para
o setor de TIC sobre como respeitar, proteger e promover os direitos do usuário à liberdade de expressão e
privacidade, mesmo frente a demandas governamentais de censura e divulgação de informações pessoais do
usuário.
As Diretrizes de Implementação oferecem orientação mais detalhada para empresas de TIC sobre como colocar
os Princípios em prática e também fornecem a estrutura para colaboração entre empresas, OSCs, investidores e
acadêmicos.
Os Princípios e Diretrizes de Implementação são baseados na legislação internacional dos direitos humanos e
instruídos pelos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos (UNGPs).
RESPONSABILIDADE

As empresas são responsabilizadas por meio de um sistema de avaliação terceirizado e independente
quanto à conformidade em relação aos Princípios e às Diretrizes de Implementação. Espera-se que
as empresas demonstrem implementação de boa-fé dos Princípios e Diretrizes, com melhorias ao
longo do tempo.
O processo de avaliação ocorre a cada dois anos. Houve um atraso entre as avaliações de 2015/16
e 2018/19 devido ao processo de revisão da metodologia de avaliação, o desenvolvimento do kit
de ferramentas de avaliação e o planejamento de avaliações para um número maior de empresas
participantes.
POLÍTICA

Aproveitamos a voz única e de múltiplas partes interessadas da GNI em prioridades políticas
identificadas por nossos membros, incluindo a regulamentação de conteúdo, a vigilância e as
interrupções na rede. Emitimos declarações, comentamos sobre propostas regulatórias relevantes,
envolvemos legisladores e participamos de iniciativas globais como a Freedom Online Coalition e a
Christchurch Call para promover essas prioridades.
APRENDIZAGEM

A GNI facilita regularmente oportunidades para os membros compartilharem seus conhecimentos e
promover o aprendizado confidencial entre os constituintes sobre tecnologias emergentes, práticas
de negócios responsáveis e situações desafiadoras.

A GNI publica um relatório anual de suas atividades e um relatório de avaliação pública após a conclusão de seu
processo de avaliação periódica. Além de publicar declarações e outras publicações em seu site, a GNI também
envia um boletim informativo trimestral por e-mail. Nas redes sociais, você pode seguir a GNI no Facebook,
LinkedIn e Twitter.
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