
Identificação de localização 
precisa, não invasiva e em  
tempo real

A tecnologia de geolocalização e de 
Inteligência de IP NetAcuity® da Digital 
Element, o padrão ouro na indústria, 
identifica, de forma precisa e não 
invasiva, a localização de visitantes 
do site a nível de CEP e código postal 
em todo o mundo em tempo real. 
Equipadas com esta informação, as 
empresas podem permitir downloads 
legais automaticamente onde os 
acordos de licenças e direitos autorais 
estiverem em vigor e restringir downloads 
onde estiverem ilegais. E visto que 
os licenciadores e editores da Web 
estão constantemente aperfeiçoando 
as regras para o uso de conteúdo, por 
ter a tecnologia NetAcuity em vigor, as 
empresas podem facilmente adaptar-se 
a estas regulamentações e acordos em 
constante mudança e continuar com o 
negócio como de costume. 

Visão geral da indústria

À medida que o panorama digital continua seu crescimento exponencial, as empresas 
têm um desafio cada vez maior para encontrar formas de proteger seus ativos on-line. 
Bilhões de peças de novos conteúdos são gerados anualmente. Pessoas em todo o 
mundo estão passando dezenas de milhões de horas assistindo antigos programas de 
TV e filmes, fazendo download de software e streaming de música. Embora a Internet 
ofereça acesso à uma vasta biblioteca de informações, existem regulamentações 
governamentais, licenças e acordos de direitos autorais, bem como práticas culturais  
que impedem o acesso a determinados conteúdos em determinadas regiões. O conteúdo 
não protegido pode criar uma série de riscos para as empresas, o que afeta diretamente 
as receitas, incluindo os custos associados com o roubo de ativos, as penalidades, além 
de uma reputação danificada.

A geolocalização por IP oferece gerenciamento seguro  
de direitos digitais 

Criar e licenciar conteúdo de música digital, filmes ou software pode ser caro. E, as 
empresas estão achando que controlar a distribuição de conteúdo on-line é geralmente 
uma tarefa difícil, independentemente se está garantindo que os ativos sejam acessados 
somente quando permitido por acordos de licenças e direitos autorais, ou se está 
restringindo downloads em certas localizações geográficas para software de codificação 
ou outros casos de uso. No entanto, com uma estratégia poderosa de gerenciamento de 
direitos digitais, as empresas podem proteger o conteúdo contra acesso não autorizado 
e distribuição ilícita, ajudando a manter o valor dos ativos e protegendo os fluxos de 
receitas futuras.

Encontrar uma tecnologia apropriada de gerenciamento de direitos digitais para a sua 
empresa também pode ser um desafio. De que maneira você efetivamente distribui 
conteúdo para um público on-line e o protege ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que 
respeitando os acordos de licença e os direitos autorais feitos com os licenciadores de 
conteúdo e outros? Com a tecnologia de geolocalização baseada em IP. Equipadas com  
informações em tempo real com base na localização geográfica dos usuários, as empresas  
de qualquer porte podem remover com êxito as barreiras únicas do anonimato à Internet, 
protegendo seus ativos e reputação on-line, ao mesmo tempo que preservando a 
experiência do cliente.

A tecnologia de geolocalização  
e Inteligência de IP protege  
ativos digitais contra acesso  
não autorizado e ajuda a  
prevenir o roubo de conteúdo

“É imperativo que a BBC garanta o cumprimento com os acordos 
de licenças. Ao usar a tecnologia de geolocalização por IP precisa, 
podemos garantir o cumprimento de acordos de direitos de licenças 
geográficas .”
- Matthew Wood, chefe de Engenharia de Software da BBC Future Media, Online Technology Group

Gerencie direitos digitais

O conteúdo mais pirateado 
na Web

Conteúdo para adultos   35,8 %

Filmes   35,2%

Programas de TV  14,5%

Videogames / jogos para 

computador  6,7%

Software  6,7%

Música  2,9%

Livros digitais  0,2%



Amostra de clientes

Ser mais proativo no controle de ativos digitais 

Antes que as empresas entrem para a esfera de publicação de conteúdo 
on-line, elas devem entender totalmente as questões e as preocupações 
crescentes no que diz respeito à obtenção e à distribuição de ativos digitais, 
muitos dos quais envolvem o gerenciamento de direitos digitais através de 
um meio que transcende as fronteiras geográficas em todo o mundo. Tentar 
garantir a distribuição de conteúdo on-line e respeitar os acordos de licenças e 
direitos autorais pode ser uma tarefa descomunal. Ao levar em consideração as 
diferentes fronteiras culturais que devem ser respeitadas, as empresas têm agora 
um desafio global que excede em muito um simples download de uma página da 
Web. A solução em sua forma mais simples pode ser resumida em uma palavra: 
controle. No entanto, esse controle deve ser sem riscos para as empresas e 
transparente para os usuários finais.

Além da geografia, a NetAcuity também identifica mais que 30 outros pontos de 
dados sobre os usuários, incluindo velocidade de conexão, provedor de serviços 
de Internet (ISP), domínio, tipo de proxy, o fuso horário, e muito mais. Ao fornecer 
informações baseadas em IP em tempo real, a NetAcuity oferece uma ferramenta 
eficaz e fácil de implementar para controlar ativos digitais de maneira proativa, 
reduzir os riscos associados e preservar a experiência on-line.

Melhorar o controle 
Controle o acesso a conteúdos 

digitais com base em acordos de 

licenças a nível de país, estado/

região, cidade e até mesmo CEP  

ou código postal.

Aumentar a 
flexibilidade 
Responda rapidamente às regras 

em constante mudança quanto ao 

gerenciamento e à distribuição de 

conteúdo.

Garantir a 
conformidade 
Cumpra com os acordos de licença 

e direitos autorais feitos com 

licenciadores, permitindo o acesso 

ao conteúdo com base na localização 

geográfica autenticada do usuário em 

tempo real.

Impor restrições 
Certifique-se que usuários em áreas 

proibidas ou embargadas não têm 

acesso a seus ativos digitais.

Reforçar a experiência 
do cliente 
Certifique-se que os clientes não 

sejam oferecidos conteúdo que não 

está disponível a eles, localizando  

informações sobre o site e os 

anúncios e a segmentação 

geográfica.
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Vantagens 

A Digital Element se tornou o primeiro provedor de dados de 
geolocalização por IP a receber credenciamento do Media Rating 
Council (MRC - Conselho de Avaliação de Mídia), a organização 
independente do setor cuja missão é garantir serviços de medição 
de audiência válidos, confiáveis   e eficazes.

A primeira fonte credenciada da indústria para dados de 
geolocalização


