
Como a criptografia protege a liberdade de imprensa?

CRIPTOGRAFIA
Tornou-se uma ferramenta fundamental 
para a segurança e garantia dos direitos
de milhões de usuários em todo o mundo:

∙ Relacionamentos pessoais. 
∙ Transações financeiras.
∙Atividade profissional.∙Atividade profissional.
∙ Comércio eletrônico. 
∙ Democracia, atividade política, ativismo.

∙ Software Pegasus no México, Panamá ou El Salvador.
∙ Ataques de phishing contra ativistas na Venezuela.
∙ Whatsapp bloqueado no Brasil por se recusar a quebrar criptografia.

É garantidora da proteção dos 
direitos fundamentais na Internet: 

∙ Liberdade de expressão.
∙ Privacidade.
∙ Garantia de autenticidade das        
comunicações.
 ∙Proteção de dados pessoais.

ACESSO POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS 

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

SE A CRIPTOGRAFIA NÃO EXISTIR, 
PODEMOS COLOCAR NOSSA
INTEGRIDADE EM RISCO, 
AINDA MAIS NO CASO DE JUÍZES, 
ATIVISTAS, JORNALISTAS E
MINORIAS.

Isso impacta diretamente em nossos direitos, principalmente
 em relação à nossa privacidade e liberdade de expressão.

AMÉRICA LATINA E CARIBE NÃO ESTÃO IMUNE AOS ATAQUES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

AUMENTAR A SEGURANÇA EM NOSSAS 
COMUNICAÇÕES ATRAVÉS DA CRIPTOGRAFIA:
Defensores de direitos humanos, ativistas, jornalistas 
investigativos ou a comunidade LGBTIQ+ podem se proteger 
tanto do cibercrime quanto dos olhares indiscretos de governos 
ao redor do mundo.

É ESSENCIAL GARANTIR ESTA 
PROTEÇÃO EM GRUPOS 
PARTICULARMENTE 
VULNERÁVEIS A ROUBO DE 
INFORMAÇÕES E VIGILÂNCIA.

MESMO COM A CRIPTOGRAFIA ATIVA 
E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, O 
ESTABELECIMENTO DE "BACKDOORS"
ou formas excepcionais pelas quais seria 
aceitável, a abertura da criptografia abre
um caminho para quebrar toda a cadeia
de proteção do usuário, alcançandode proteção do usuário, alcançando
prejuízo maior do que o benefício que se 
pretende obter

Ameaças que avançam à medida que a 
atividade no mundo digital aumenta.

O crescente uso de dispositivos conectados também 
multiplica os meios pelos quais são criados programas ilegais 
de vigilância, desde a interceptação de mensagens, hacking, 
infiltração de grupos políticos, até o mapeamento da 
circulação de pessoas.

Use plataformas 
que empregam 
mecanismos de 
criptografia de 
ponta a ponta.

Proteja as fontes de 
informação e o 
próprio trabalho por 
meio de ferramentas 
de criptografia.

O armazenamento de 
arquivos criptografados 
permite que os 
documentos sejam 
protegidos por senha, 
tornando-os 
inacessíveis a terceiros
    

Criptografe tudo o que 
você pode criptografar. 
Dispositivo, comunicações 
ou arquivos para ganhar 
capacidade extra em 
todas as suas 
informações digitais.


