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A Global Network Initiative (Iniciativa de Rede Global, GNI na sigla em inglês) é uma 
plataforma múltissetorial interessadas que reúne especialistas independente, instituições 
acadêmicas, organizações da sociedade civil, empresas, e investidores do mundo inteiro 
para proteger e promover a liberdade de expressão e os direitos de privacidade no setor 
de tecnologia da informação e comunicação (TIC). A GNI facilita esse trabalho colaborativo 
ao estabelecer um padrão global para a tomada de decisão responsável pelas empresas, 
conduzindo avaliações independentes dos compromissos das empresas, promovendo o 
diálogo confidencial entre os membros, e atuando como uma voz multissetorial frente 
às restrições e demandas governamentais. Veja uma lista completa de membros e 
observadores.

 > COLABORAM com um grupo diverso de colaboradores para ajudar a definir padrões globais para promover e 
proteger a liberdade de expressão e privacidade.

 > EXPANDEM e melhoram as relações com as principais atores interessadas da sociedade civil, academia e 
investidores.

 > ACESSAM oportunidades de aprendizagem com outros membros da GNI em ambientes públicos e privados, 
incluindo sobre tópicos delicados, de forma confidencial por meio de nosso programa de aprendizagem 
compartilhado.

 > GERENCIAM a exposição ao risco e melhoram a tomada de decisão da empresa por meio da implementação dos 
Princípios e Diretrizes de Implementação da GNI.

 > OBETENHEM percepções em tempo real sobre os riscos e as oportunidades de um ambiente legal e regulatório 
em rápida mudança.

 > DEMONSTRAM liderança em uma área crítica da política social.

 > Oferecemos o único ciclo de avaliação independente no setor de TIC. Completamos o terceiro ciclo de avaliações 
em abril de 2020, por meio do qual um número crescente de empresas no setor de TIC identificou as melhores 
práticas, discutiu os desafios, e trocou feedback construtivo com especialistas em direitos humanos e outras empresas.

 > Oferecemos oportunidades concretas de aprendizagem compartilhada em um ambiente confidencial, 
permitindo que as empresas informem suas políticas internas sobre como as novas tecnologias podem impactar a 
liberdade de expressão e privacidade. As chamadas de aprendizagem da GNI discutem dilemas novos e contínuos 
que as empresas de TIC enfrentam em diferentes jurisdições devido às demandas dos governos para remoção de 
conteúdo, interrupções de serviço, e solicitações de dados dos usuários. 

 > Utilizamos nossa plataforma confiável para engajar legisladores, partes interessadas, e iniciativas 
internacionais no intuito de orientaras conversas regulatórias sobre políticas e práticas de TIC que protejam e 
aprimorem os direitos humanos. Isso inclui a Christchurch Call Advisory Network, a Freedom Online Coalition 
Advisory Network e a Internet & Jurisdiction Policy Network. A GNI também temos parcerias com instituições 
multilaterais, incluindo o Conselho da Europa e a Diretoria Executiva do Comitê de Combate ao Terrorismo do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

 > Representamos uma associação crescente e cada vez mais diversificada, incluindo membros de empresas na Ásia 
e Europa e acadêmicos, organizações da sociedade civil e investidores da África, Europa, América Latina, América do 
Norte, Oriente Médio e Sul da Ásia, que forneceram informações sobre as operações das empresas no local.
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