
Um roteiro para 
uma nuvem confiável, 
responsável e inclusiva

Uma
Nuvem
Para o
Bem
Global





Índice
Introdução 2
Criando uma nuvem confiável, responsável e inclusiva 3

Capítulo 1 6
Uma revolução tecnológica para todos 7

Capítulo 2 20
Considerações regulamentares e recomendações  21

Uma nuvem confiável 24
Privacidade Pessoal 26
Acesso governamental aos dados  32
Fluxos de dados através das fronteiras 40
Serviços de nuvem seguros e confiáveis 46
Regras internacionais de segurança cibernética  52
Prevenção de crimes cibernéticos modernos 56

Uma nuvem responsável 62
Equilíbrio entre direitos humanos e segurança pública  64
Fraude tecnológica e exploração em linha 70
Sustentabilidade ambiental 76
Inteligência artificial 86

Uma nuvem inclusiva 92
Acesso possível e global  94
Alfabetização digital 104
Desenvolvimento de habilidades de próxima geração 110
Inclusão de pessoas com deficiência 116
Suporte a negócios de todos os tamanhos 122

Capítulo 3 126
Transformação digital em ação 127

Governo 128
Educação 131
Saúde 138
Segurança pública 145
Pequenas e médias empresas 147
Agricultura 154
Serviços financeiros 161
Fabricação e indústria 163
Organizações Sem Fins Lucrativos  166

Capítulo 4 176
Compromisso da Microsoft com uma nuvem confiável,  
responsável e inclusiva 177

Conclusão 204
Trabalhando juntos para criar uma nuvem que contribua  
para o bem global 205

Observações Finais 208



32

O tipo de 
nuvem que 
precisamos

Vivemos em uma era surpreendente em que a tecnologia está 
mudando quase todos os aspectos das nossas vidas - a uma 
velocidade de tirar o fôlego.

Os avanços na saúde, educação, comunicação e produtividade 
aumentaram a expectativa de vida em todo o mundo e ajudaram a 
tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza e levá-las para a 
classe média.

Para muitos, a capacidade de nos conectarmos com nossos entes 
queridos e a possibilidade de encontrarmos as informações que 
buscamos instantaneamente e em qualquer lugar já faz parte de 
nossas vidas e rotinas.

Com o advento da computação em nuvem, chegamos ao início de 
uma era de transformação ainda mais profunda. Uma nova geração 
de inovação tecnológica oferece recursos que prometem novas 
maneiras de expandir o acesso a oportunidades econômicas e de 
resolver alguns dos problemas mais prementes da humanidade.

No entanto, a nuvem também traz algumas preocupações. 
As pessoas questionam a segurança de suas comunidades, a 
sustentabilidade de seus trabalhos, e as perspectivas futuras de seus 
filhos. São preocupações profundas sobre se e como esta tecnologia 
pode ser usada para beneficiar a todos, em vez de apenas alguns 
poucos afortunados. Chegamos a uma encruzilhada crítica em que 
temos de repensar a forma como as pessoas interagem, como as 
empresas fazem negócios, e como os governos protegem a segurança, 
gerenciam o crescimento econômico, e entregam serviços.

Na Microsoft, somos fundamentalmente otimistas em relação ao 
futuro. Mas também reconhecemos que a nuvem deve ser usada para 
gerar benefícios sociais e econômicos. É necessário um conjunto 
equilibrado de soluções políticas e tecnológicas que irão promover 
mudanças positivas e assegurar que os benefícios da computação em 
nuvem sejam amplamente compartilhados.

Introdução

Criando uma 
nuvem confiável, 
responsável e 
inclusiva
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Acreditamos que, para viabilizar essa mudança, precisamos 
trabalhar juntos para criar uma nuvem que seja confiável, uma 
nuvem que seja responsável, e uma nuvem que seja inclusiva. Em 
outras palavras, precisamos trabalhar juntos a fim de criarmos uma 
nuvem para o bem global.

Este documento foi concebido como um roteiro para ajudar as 
pessoas encarregadas da elaboração de políticas a tirarem o máximo 
proveito dos benefícios transformacionais da nuvem. Nós oferecemos 
um conjunto de 78 recomendações em 15 categorias de políticas que 
irão fornecer a base para um ambiente regulatório que leve a uma 
nuvem confiável, responsável e inclusiva.

Além disso, compartilhamos exemplos de como a nuvem já está 
transformando a forma como os governos interagem com os 
cidadãos, como as empresas se tornam mais produtivas, e como as 
entidades sem fins lucrativos oferecem serviços mais eficazes.

Na Microsoft, nossa missão é ajudar cada pessoa e cada organização 
no planeta a ir além. E quando pensamos nessa missão, não podemos 
deixar de pensar que o melhor momento para convocar uma 
discussão e encorajar os governos, a indústria e a sociedade civil a 
trabalharem em conjunto para criar uma verdadeira nuvem para o 
bem global é agora.

O tipo de 
nuvem que 
precisamos

Satya Nadella 
CEO  
Microsoft Corporation

Brad Smith  
Presidente e Diretor Jurídico 
Microsoft Corporation
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Capítulo 1

Uma revolução 
tecnológica  
para todos

Encontramos indícios de nossa atual era de mudanças impulsionadas 
pela tecnologia em algumas fotografias tiradas em Nova York no 
início do século passado. As imagens são do Edifício Flatiron visto 
da intersecção da Broadway, com a Quinta Avenida e com a East 
23rd Street, e elas são muito parecidas, exceto por um detalhe muito 
importante.

Na primeira imagem, tirada em 1905, o principal modo de transporte 
é o cavalo - carroças com mercadorias, carruagens e veículos para o 
transporte público, todos puxados por cavalos. Na segunda imagem, 
feita 20 anos depois, não há um único cavalo nas ruas. Em vez disso, 
vemos diversos carros serpenteando pela Broadway, muitos carros 
estacionados na rua e um trecho da calçada em frente ao Edifício 
Flatiron que foi convertido em um estacionamento.

Dos cavalos aos 
automóveis
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O que aconteceu entre uma foto e outra foi um período de profunda 
transformação e ruptura. Em 1905, era preciso mais de 100.000 
cavalos para transportar mercadorias e pessoas pela Cidade de Nova 
York. Dezenas de milhares de pessoas trabalhavam na alimentação 
e limpeza desses cavalos.1 Outros milhares trabalhavam como 
ferreiros e fabricantes de carroças, carruagens e selas. Em todo 
o país, um quarto da produção agrícola do país era destinada ao 
cultivo de alimentos para os cavalos.2

Duas décadas depois, uma nova forma de força motriz tomou conta. 
A inovação que resultou dos combustíveis deu origem a novas 
indústrias, gerou um grande número de novos postos de trabalho, e 
transformou a economia. Mas foi também um período de 20 anos, 
que viu o fim de um modo de vida de uma geração e o surgimento 
de um novo tipo de sociedade, não apenas em Nova York, mas 
em diversas cidades ao redor do mundo. Durante esse período, 
categorias inteiras de trabalho que permitiram, por séculos, uma boa 
vida aos trabalhadores desapareceram.

Qual a melhor forma de perceber as 
oportunidades do primeiro futuro possível 
e evitar as armadilhas do segundo

As realidades emergentes de uma sociedade que, de uma hora para 
outra, passou a se locomover à velocidade dos carros, ao invés do 
trote dos cavalos, resultaram na necessidade de novas leis, novas 
infraestruturas e novas normas sociais.

Essas duas imagens são uma boa razão para fazer uma pausa e 
pensar seriamente sobre as implicações de uma mudança radical, 
impulsionada pela tecnologia. Hoje, estamos no limiar de uma 
nova revolução tecnológica que promete transformar a forma como 
vivemos, trabalhamos, nos comunicamos e aprendemos a um ritmo e 
uma escala sem precedentes na história da humanidade.

O potencial é tão vasto que alguns já a estão chamando de a Quarta 
Revolução Industrial. Os benefícios podem ser enormes. Agora é 
possível imaginar um futuro não muito distante em que a pobreza 
foi totalmente eliminada, as doenças que têm atormentado a 
humanidade por milênios foram erradicadas, uma solução para as 
mudanças climáticas foi encontrada, e novas formas de comunicação 
e colaboração desencadearam a criatividade e a inovação a uma 
escala épica.

A nuvem permite encontrar correlações 
que costumavam ser muito pequenas para 
serem detectadas

Mas também é possível olhar para a mesma revolução tecnológica 
e perguntar se podemos estar indo em direção a um futuro ainda 
mais sombrio no qual os robôs e a automação deixarão milhões 
de pessoas sem trabalho, a desigualdade de renda se tornará um 
abismo intransponível, a segurança pública estará constantemente 
ameaçada, e a privacidade sofrerá com a vigilância invasiva e a coleta 
descontrolada de informações pessoais.

Em um momento em que a mudança e a ruptura são uma certeza, 
encontrar as respostas certas às perguntas sobre a melhor forma 
de perceber as oportunidades e os benefícios do primeiro futuro 
possível e evitar as armadilhas e problemas do segundo é cada vez 
mais urgente.

Claramente, esta não é a primeira vez em que as tecnologias 
inovadoras têm sido o catalisador de profundas mudanças na forma 
como as pessoas vivem e trabalham. Pelas contas, a humanidade 
passou por três grandes revoluções industriais até agora.

A Primeira Revolução Industrial veio com a invenção da máquina a 
vapor e o aumento da produção industrial ao longo de um período 
de 60 anos, entre o fim do século 18 e o começo do século 19.

Dos cavalos aos 
automóveis

Dos cavalos aos 
automóveis
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A Segunda Revolução Industrial teve início com a criação de usinas 
de energia elétrica, do motor de combustão interna, e do telégrafo 
e telefone no final dos anos de 1800 e começo dos 1900, são essas 
as tecnologias que explicam a diferença entre a primeira e segunda 
imagem da Cidade de Nova York.

A terceira revolução industrial viu o advento do processamento 
da informação digital e das comunicações, na segunda metade do 
século 20.

Cada um desses períodos abrangeu uma dramática inovação 
tecnológica que criou uma grande desorganização na medida em 
que as indústrias tradicionais foram substituídas e antigos empregos 
deram lugar a novas ocupações. Mas todas eles foram acompanhados 
por mudanças econômicas arrebatadoras que viram os padrões 
de vida melhorarem para milhões de pessoas em grande parte do 
mundo.

No coração da transformação atual está a computação em nuvem.

Ao permitir a coleta, armazenamento e análise de dados em 
escala, velocidade e profundidade sem precedentes, a nuvem torna 
possível encontrar correlações que costumavam ser muito pequenas 
para serem detectadas e discernir o funcionamento interno de 
sistemas que antes eram muito complicados de compreender. Com 
a computação em nuvem e as capacidades analíticas avançadas 
como base, estamos vendo rápidos avanços na inteligência artificial, 
robótica, no estudo dos genomas, nas ciências dos materiais, na 
impressão 3-D, e muito mais.

Isso, combinado a dispositivos móveis que nos conectam à 
informação e uns aos outros a qualquer momento e em qualquer 
local, significa que as oportunidades para imaginar como as 
empresas operam, se conectam com os clientes, gerenciam seus 
empregados, compram produtos e organizam as cadeias de 
fornecimento são basicamente infinitas.

É um processo que está bem encaminhado. Novas e inovadoras 
empresas estão desencadeando capacidades em nuvem para romper 
com e reinventar uma série de indústrias focadas no consumidor. O 
Uber, por exemplo, é o maior serviço de táxi do mundo, embora ele 
não possua nenhum veículo. E a Airbnb, a mais valiosa empresa de 
hospedagem do mundo, não administra nenhum hotel.

E isso é apenas o começo. De acordo com uma recente pesquisa feita 
pelo Fórum Econômico Mundial, 75% ou mais dos executivos do 
setor da tecnologia da informação e comunicações acreditam que, 
em 10 anos, teremos farmacêuticos robóticos, automóveis fabricados 
usando a impressão 3-D, e transplantes de fígados impressos em 
3-D. Eles também acreditam que 10% dos carros serão conduzidos 
por piloto automático e 10% das pessoas estarão vestindo roupas 
conectadas à Internet.3

Enquanto isso, em seu livro de 2015, “No Ordinary Disruption”, os 
diretores da McKinsey, Richard Dobbs, James Manyika e Jonathan 
Woetzel estimam que, hoje em dia, as mudanças ocorrem 10 vezes 
mais rápido e em uma escala 300 vezes maior que durante a Primeira 
Revolução Industrial, e que o impacto é 3000 vezes maior.4

Então é isso, de fato, a aurora da Quarta Revolução Industrial? Sim, 
é possível. Mas o que, em última análise, chamamos de período atual 
de transformação não terá, nem de longe, a mesma importância 
que as medidas tomadas agora para garantir que as oportunidades 
que ele cria estejam igualmente disponíveis para todos, e que as 
inevitáveis rupturas sejam mais do que equilibradas por benefícios 
claros e tangíveis que ofereçam mais oportunidades, prosperidade, 
saúde, e conveniência a bilhões de pessoas ao redor do mundo.

Embora a Nigéria seja o quinto maior exportador de petróleo do 
mundo, a sua infraestrutura interna de energia é profundamente 
inadequada para satisfazer as necessidades de um país de mais de 
180 milhões de pessoas. Em toda a Nigéria, muitos cidadãos têm 
eletricidade por apenas algumas horas por dia; dois terços das 

Do vapor para a 
nuvem

Do vapor para a 
nuvem
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escolas primárias do país não têm nenhum acesso à eletricidade. 
Mas no estado nigeriano de Lagos, um sistema que utiliza painéis 
solares, baterias de alta tecnologia e software inteligente que é 
gerenciado remotamente através da nuvem está fornecendo energia 
limpa, renovável e confiável para 172 escolas rurais que não estão 
conectadas à rede pública de energia.5

O sistema gera eletricidade suficiente para alimentar as luzes, os 
computadores e tudo mais que os alunos precisam, enquanto eles 
estão na escola, com sobra suficiente para carregar as lanternas que 
eles levam todos os dias para que eles possam estudar em casa no 
escuro.

E nos Estados Unidos, dois cientistas da Microsoft e um estudante de 
graduação da Universidade de Columbia publicaram recentemente 
um estudo no The Journal of Oncology Practice explicando como, 
através da análise de um grande número de consultas no motor 
de busca da Microsoft, Bing, eles foram capazes de identificar as 
pessoas que têm câncer pancreático, mesmo antes de terem sido 
diagnosticadas com a doença.6 

Então é isso, de fato, a aurora da Quarta 
Revolução Industrial?

O câncer de pâncreas tem taxas de sobrevivência extremamente 
baixas – apenas 3% dos pacientes com câncer pancreático vivem 
mais do que cinco anos.7 Suas pesquisas indicam que este tipo de 
detecção precoce pode dobrar essas taxas. Eles ainda têm um longo 
caminho a percorrer antes que sua investigação passe a fazer parte 
da prática médica regular, e o aumento das taxas de sobrevivência 
do câncer de 3% para entre 5 e 7% claramente não é a mesma coisa 
que encontrar a cura para o câncer. Mas permite uma pequena 
prévia de como a capacidade de olhar para grandes quantidades de 
dados através das lentes assistidas pela tecnologia certa pode ajudar 
a levantar informações que potencialmente podem salvar vidas e que 
antes eram impossíveis de detectar.

E o sistema de energia solar que está permitindo que milhares de 
crianças em idade escolar no estado de Lagos tenham uma educação 
decente pode não ser a resposta para o problema bem maior de 
como criar uma infraestrutura energética nacional adequada 
para satisfazer as necessidades da nação mais populosa da África. 
Mas isso, também, aponta para o potencial de uma nova geração 
de inovações tecnológicas que vão começar a resolver alguns 
dos problemas mais urgentes do mundo, incluindo a forma de 
proporcionar uma fonte abundante de energia renovável acessível 
para as pessoas que vivem em locais remotos.

As capacidades tecnológicas relacionadas já estão tendo um impacto 
positivo e significativo a uma escala muito mais ampla. Uma barreira 
importante para a segurança financeira e a plena participação na 
economia global para muitas pessoas ao redor do mundo é a falta 
de acesso a serviços financeiros básicos, como uma conta bancária e 
crédito acessível.

Do vapor para a 
nuvem

Do vapor para a 
nuvem
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de informações pessoais por empresas e pelo governo e o roubo de 
identidade estão na lista das dez maiores preocupações. A pesquisa 
também mostrou que quase uma em cada três pessoas se preocupa 
em perder seu emprego para um robô e que uma em cada quatro não 
sabe se confiar ou não na inteligência artificial.10

Temos a responsabilidade de garantir 
que os benefícios da nuvem sejam 
compartilhados por todos

E esse receio generalizado é totalmente compreensível. A tecnologia 
contribuiu, de uma forma ou de outra, para os atos de terrorismo 
e ódio em Paris, Bruxelas, San Bernardino e Orlando. Graças a 
Edward Snowden, sabemos que o governo dos EUA coleta vastas 
quantidades de informações pessoais. Assim como fazem muitas 
empresas, mas é difícil saber o que elas coletam ou como elas usam 
essas informações.

E, à medida que a desigualdade de renda aumenta, existem 
preocupações muito reais sobre quem se beneficiará. De acordo 
com um novo relatório do McKinsey Global Institute, intitulado 
“Poorer Than Their Parents”, cerca de dois terços das famílias em 
25 economias avançadas em todo o mundo viram a estagnação ou o 
declínio de suas rendas entre 2005 e 2014, e isto se traduz em mais 
de 500 milhões de pessoas. Por outro lado, de 1993 a 2005, 98% 
viram os seus rendimentos crescerem.11

O fato é que muitas pessoas perderão seus empregos nos próximos 
anos para robôs, para carros que dirigem sozinhos e para a 
automação oferecida pelos computadores. O relatório do Fórum 
Econômico Mundial, “Relatório sobre o Futuro dos Empregos”, 
sugere que há uma probabilidade superior a 90% de perda de 
empregos significativa devido à automação em certas áreas incluindo 
telemarketing, preparação de impostos, suporte administrativo, 

Isso faz com que tantas coisas que, para as nações ricas, parecem 
coisas corriqueiras - como a capacidade de poupar dinheiro de uma 
forma segura ou tomar um empréstimo para pagar os estudos das 
crianças – sejam impossíveis para os 2 bilhões de pessoas no planeta 
que ainda não têm uma conta em banco.8

Mas isso está mudando. Hoje em dia, qualquer um com um telefone 
celular pode abrir uma conta e realizar transações com as pessoas 
de forma segura, estejam elas nas redondezas ou do outro lado do 
mundo. De acordo com o Banco Mundial, entre 2011 e 2014, mais de 
700 milhões de pessoas abriram uma conta, pela primeira vez,9 e é 
possível que, em breve, todas as pessoas em idade adulta do planeta 
que assim o desejem terão uma conta bancária.

Embora seja muito transformador atingir esse objetivo, isso é 
apenas uma parte do que a nuvem pode oferecer em termos de 
serviços financeiros. Por exemplo, a capacidade de coletar grandes 
quantidades de dados está abrindo a porta para novas formas de 
definir a capacidade de crédito de pessoas que sempre estiveram 
à margem do sistema financeiro tradicional. Dados e informações 
sobre como e quando as pessoas pagam suas contas de luz, água 
e contas de telefone celular podem ser usados para gerar uma 
classificação de crédito que pode permitir que as pessoas que vivem 
em comunidades pobres sem histórico bancário possam tomar 
empréstimos para abrir seus negócios.

Se você trabalha na indústria de tecnologia, é fácil olhar para 
todas as formas como as empresas de tecnologia, empresários, 
pesquisadores, governos, organizações de saúde, organizações sem 
fins lucrativos, artistas e músicos, médicos e professores – apenas 
para citar alguns -, estão usando a nuvem para fazer coisas incríveis 
e, com certeza, se sente confiante de que estamos indo em direção a 
um futuro melhor, mais brilhante. Nas nem todos pensam assim.

Um estudo recente da Universidade Chapman revelou que a 
tecnologia ocupa o segundo lugar entre as coisas com as quais as 
pessoas estão mais preocupadas. O terrorismo cibernético, o rastreio 

Acesso possível 
para todos

Acesso possível 
para todos
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Sabemos, por exemplo, que a confiança na nuvem é prejudicada 
quando os governos agem às margens da lei para coletar informações 
pessoais em nome da segurança pública. E é igualmente prejudicada 
pelas empresas de tecnologia que utilizam as informações pessoais 
de seus clientes para maximizar seus lucros sem serem transparentes 
sobre quando e onde essas informações são utilizadas.

Nós acreditamos que as empresas de tecnologia que têm a lucrar o 
máximo com as inovações tecnológicas são responsáveis por ajudar a 
proteger as pessoas contra a exploração e a fraude. Cabe às empresas 
que constroem e operam centros de dados serem responsáveis pelo 
meio ambiente, com foco na eficiência energética e explorando como 
podemos desempenhar um papel no aumento da oferta de energia 
limpa. 

Todos nós, governos, indústria da tecnologia, e cidadãos 
preocupados, somos responsáveis por promover os direitos 
humanos através de um justo equilíbrio entre a segurança pública 
e a liberdade de expressão. Tão importante quanto isso, temos de 
assumir a obrigação de construir uma nuvem que seja profunda e 
fundamentalmente inclusiva. Em um momento de crescente tensão 
com relação à desigualdade econômica, é essencial que a ruptura 
e o deslocamento estejam em equilíbrio com o crescimento e as 
oportunidades para todos.

Este desafio pode ser melhor abordado através das iniciativas dos 
setores público e privado que tornam o acesso à nuvem universal, 
independentemente do sexo, habilidades, local ou renda, e através de 
programas destinados a garantir que todos tenham o conhecimento 
e as habilidades necessárias para prosperar em um mundo baseado 
em nuvem.

A foto atual do Edifício Flatiron tirada do mesmo ângulo das fotos 
de 1905 e 1925 teria muitas semelhanças e algumas diferenças 
interessantes. Muitos dos mesmos edifícios ainda existem, mas há 
mais árvores, mais pessoas, e muito mais tráfego - carros, táxis, 

corretores de imóveis, trabalhadores agrícolas, e serviços de 
restaurante, entre outros.12

Em um momento em que uma profunda transformação resultante 
da tecnologia parece, mais uma vez, ser inevitável, temos a 
oportunidade – e também a responsabilidade - de reconhecer a 
incerteza que as pessoas deverão enfrentam e perguntar o que será 
necessário para avançar de forma a assegurar que os benefícios da 
nuvem sejam universalmente acessíveis e compartilhados por todos.

Devemos responder a muitas perguntas desafiadoras na busca por 
esse objetivo. Em um mundo onde milhões de pessoas que vivem em 
comunidades pobres ainda não sentiram realmente os benefícios da 
segunda revolução industrial, ou mesmo da primeira, como podemos 
ter certeza de que ninguém será deixado para trás quando esta nova 
revolução industrial tomar conta?

Para que a nuvem possa mudar a vida das pessoas para melhor, 
temos de nos concentrar na confiança, responsabilidade e inclusão.

Que medidas podemos tomar para abordar a desigualdade de renda? 
Como podemos ajudar as pessoas a adquirirem as habilidades e 
conhecimentos das quais precisarão neste novo mundo que emerge 
rapidamente? Como podemos preservar a privacidade e a liberdade 
de expressão ao mesmo tempo em que protegemos a segurança 
pública?

Na Microsoft, acreditamos que para que isso seja realmente o início 
de um período de mudanças importantes e positivas na vida das 
pessoas, temos de começar focando em três princípios fundamentais: 
confiança, responsabilidade e inclusão.

A melhor maneira de construir a confiança é através de uma 
estrutura que reconhece a importância de manter as pessoas 
seguras ao mesmo tempo em que reconhece a importância de 
proteger o direito à privacidade. Encontrar o equilíbrio certo é 
fundamentalmente uma questão de estado de direito.

Acesso possível 
para todos
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veículos de entrega, ônibus, cada um com um motorista, e muitos 
com passageiros. 

Dadas todas as mudanças que estão em curso, é impossível dizer o 
que uma foto dessa intersecção tirada daqui a 20 anos irá revelar, 
embora provavelmente possamos afirmar que o Edifício Flatiron 
ainda dominará. Uma outra coisa parece provável. Em 2036, muitos, 
talvez a maioria, dos veículos que sobem e descem a Broadway, 
a Quinta Avenida e a East 23rd Street funcionarão com pilotos 
automáticos. Assim como a mudança de cavalos para veículos a 
motor, está será uma mudança com grandes consequências. É quase 
certo que isso significará menos acidentes, um uso mais eficiente das 
estradas, menos tráfego, menos poluição do ar e menos emissões de 
carbono.

As decisões que tomamos agora irão 
determinar a resposta a estas perguntas 
para as gerações futuras

Isso também significa que milhares de pessoas que antes 
trabalhavam como motoristas de táxis, carros fretados, limusines, 
ônibus e veículos de entrega perderão seus empregos.

Será que o processo de destruição e criação de empregos que 
historicamente resultou em novas oportunidades para um número 
crescente de pessoas se repetirá ao longo das próximas duas 
décadas? Será que vamos ter uma sociedade global mais próspera? E 
será que as chances de prosperar serão compartilhadas por todos de 
forma mais equitativa, e não apenas em Nova York ou nos Estados 
Unidos, mas em todo o mundo?

As decisões que tomamos agora irão determinar a resposta a estas 
perguntas para as gerações futuras.

Uma nuvem 
confiável, 
responsável e 
inclusiva
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Capítulo 2

Considerações 
regulamentares e 
recomendações

Esta era de rápidas mudanças impulsionadas pela tecnologia 
traz desafios complexos e contradições difíceis. O potencial da 
computação em nuvem de impulsionar o progresso econômico, 
abrir as portas a novas maneiras das pessoas se conectarem e criar 
comunidades, ampliar o acesso à educação e aos cuidados à saúde, 
e fornecer novas soluções a uma ampla gama de questões sociais 
difíceis é claro para quase todos. Mas também são os riscos e as 
incertezas.

Os mesmos recursos que tornam este momento tão promissor 
também trazem à tona o fantasma do desemprego. As mesmas 
ferramentas que tornam possível a criação de novas empresas 
e a descoberta de novas maneiras de curar doenças podem ser 
facilmente usadas para cometer crimes e organizar ataques 
terroristas.

A questão para os líderes governamentais e legisladores em todo 
o mundo é como aproveitar o poder da nuvem para melhorar a 
vida das pessoas sem desencadear o potencial de deslocamento 
e desordem. Esta é uma tarefa assustadora que levanta questões 
fundamentais sobre a forma de encontrar o justo equilíbrio entre 
interesses concorrentes, tais como: segurança pública e direito à 
privacidade; como reconhecer a soberania nacional sem restringir o 
fluxo eficiente de informações através das fronteiras internacionais; 
e como dar a empreendedores e inovadores a liberdade para criar e 
romper, com a garantia de que os benefícios da mudança serão ampla 
e equitativamente compartilhados.

Para construir uma nuvem para o bem global, será necessária uma 
estrutura de leis que respeite os direitos e valores atemporais, proteja 
a segurança pública, promova a inovação e a livre troca de ideias, 
e suporte o acesso universal à tecnologia. Esta estrutura deverá ser 
elaborada pelos governos e estará sujeita às leis e regulamentos. E 
embora as abordagens internacionais unificadas sejam importantes 
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para lidar com a natureza global das oportunidades e desafios, o 
marco regulatório 

de cada país será diferente na medida em que os políticos refletem 
a cultura local e nacional, os costumes, as normas e as realidades 
políticas e econômicas atuais e imperativas nas leis que promulgam. 
Mas a história e a experiência dão as diretrizes necessárias para 
estabelecer regulamentos, abordagens e acordos que oferecem a 
melhor oportunidade para o crescimento e o progresso sustentáveis e 
equitativos.

O que se segue é um conjunto de considerações e recomendações 
políticas que oferecem uma estrutura para a implementação de 
uma nova geração de leis destinadas especificamente a capturar os 
benefícios da computação em nuvem, enquanto lida com os desafios. 
Desenvolvidas em consulta com especialistas legais, legisladores, 
organizações da indústria, líderes comunitários, usuários de negócios 
e indivíduos, estas considerações políticas são organizadas de modo 
a refletir os princípios subjacentes que serão essenciais para a criação 
de uma nuvem para o bem - com confiança, responsabilidade e 
inclusão.

Na seção sobre nuvem confiável, você encontrará recomendações 
de políticas que têm por foco a privacidade, a soberania nacional 
e a segurança pública. As recomendações de políticas na seção 
sobre nuvem responsável se focam na sustentabilidade ambiental, 
nos direitos humanos, na proteção das pessoas contra os perigos 
da exploração on-line e da fraude, e na inteligência artificial. As 
recomendações políticas na seção sobre nuvem inclusiva incluem 
educação e treinamento de habilidades, acessibilidade, preço 
acessível e suporte para pequenas empresas.

Dada a ampla gama de questões e desafios abordados aqui, bem 
como a natureza interconectada das opções e soluções políticas que 
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estão disponíveis para resolvê-los, pode haver alguma sobreposição 
em nossas recomendações entre as diversas categorias políticas.

E embora acreditemos que uma nova geração de leis e políticas é 
essencial, considerando o impacto revolucionário da transformação 
que está em curso, também reconhecemos que a mudança 
política leva tempo e muitas vezes não consegue seguir o ritmo da 
tecnologia. Nós acreditamos que as empresas de tecnologia que estão 
liderando essas mudanças têm um papel importante a desempenhar 
para ajudar os formuladores de políticas a antecipar os desafios que 
teremos pela frente.

O funcionamento da tecnologia no mundo moderno depende 
muito da criação de normas internacionais, códigos da indústria e 
certificações governamentais. Por isso, continuamos empenhados 
em trabalhar com todas as indústrias, com os nossos parceiros e com 
os governos para encontrar o equilíbrio adequado entre as leis, os 
regulamentos e as normas.

A necessidade 
de uma política 
moderna
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Seção sobre políticas

Uma nuvem 
confiável
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Recomendação de políticas

Privacidade Pessoal

A oportunidade

Devido à crescente digitalização de nossas vidas, um número muito 
maior de dados pessoais está sendo gerado e coletado. Esses dados 
podem ser usados para tornar os serviços de nuvem mais úteis, para 
construir melhores produtos, e para permitir que governos, empresas 
e pesquisadores tenham novos insights sobre o comportamento 
humano.

Os dados também permitem que objetos do cotidiano que estão 
conectados através da nuvem interajam uns com os outros e 
executem ações que melhoram a vida, aumentam a eficiência dos 
negócios e possibilitam novos serviços públicos.

A análise de dados, o aprendizado através das máquinas e a 
inteligência artificial possibilitadas pela computação em nuvem 
estão ajudando as organizações das áreas de fabricação, educação, 
saúde, e muitas outras a compreender sistemas complexos, melhorar 
a eficiência, reduzir custos, resolver problemas difíceis, e entregar 
novas capacidades.

O desafio

Quando as empresas e os governos armazenam dados que as pessoas 
geram durante o curso normal da vida cotidiana, usando celulares, 
smartphones e outros dispositivos, isso, compreensivelmente, gera 
preocupações sobre a perda de privacidade pessoal, traz receios 
sobre a perda de controle sobre as decisões tomadas com base em 
algoritmos e aumenta o risco de que as observações e previsões feitas 
com base na análise de dados crie resultados econômicos negativos 
para os indivíduos. As pessoas relutarão em usar serviços de nuvem 
se não tiverem confiança de que seus dados estarão seguros e não 
serão divulgados.

Os governos podem estabelecer normas jurídicas amplamente 
aplicáveis para proporcionar às pessoas as garantias legais, 
assegurando que seus dados estarão seguros na nuvem e que as 
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empresas e os governos são responsáveis pelo uso apropriado 
da analítica avançada e pela tomada de decisão com base em 
algoritmos.

Recomendação de políticas

Os governos devem estabelecer marcos jurídicos sobre privacidade 
que sejam claros e exequíveis, que incluam fortes proteções à 
privacidade, ao mesmo tempo em que permitem que os cidadãos 
tirem partido dos benefícios da computação em nuvem que 
dependem dos dados. As leis sobre privacidade devem dar 
autonomia significativa aos indivíduos e exigir a responsabilização 
organizacional para a forte proteção da privacidade e a correta 
utilização dos dados.

As regras sobre privacidade na nuvem devem se basear em princípios 
de privacidade há muito existentes. O principal deles é que as 
pessoas devem ter poder razoável de escolha dos dados pessoais 
coletados e da forma como são usados. Para permitir a tomada de 
decisão informada, as organizações devem dar explicações claras 
sobre como coletam, armazenam, usam e compartilham dados 
pessoais.

Estes e outros princípios fundamentais devem estar refletidos nas 
leis para que fique claro para as empresas de tecnologia como elas 
podem cumprir com as regras, mas sem que os governos estabeleçam 
a abordagem que as empresas devem adotar para garantir esse 
cumprimento, uma vez que esta pode se tornar desatualizada, inibir 
a inovação, ou ser contraproducente.

Os governos podem querer considerar os seguintes objetivos na 
elaboração de normas de privacidade para a era da nuvem:

Promoção da transparência e do controle. As pessoas devem 
ter controle significativo sobre o uso e a divulgação de seus dados 

pessoais. Para lograr isso, as informações de privacidade devem ser 
fornecidas em postos-chaves da experiência do usuário e as pessoas 
devem ter acesso a ferramentas que facilitem o controle de como 
seus dados são coletados e usados. Considerando que a análise 
de dados complexos e pessoais impossibilita a transparência e o 
controle do usuário, os consumidores devem esperar níveis mais 
elevados de responsabilidade da indústria para ajudar a garantir 
o uso apropriado de dados, incluindo explicações claras sobre os 
processos analíticos e as etapas para a correção dos resultados 
impróprios.

Ajuste dos requisitos às expectativas do usuário. Posto que 
os dados agora são coletados e usados das mais diversas formas, 
as pessoas podem se sentir sufocadas se tiverem que fazer opções 
constantes de privacidade e se receberem muitas solicitações 
de consentimento para a coleta de dados. A necessidade de 
consentimento expresso em cada situação também poderia 
dificultar a distinção entre as situações que têm sérias implicações 
de privacidade e as que são triviais. Os requisitos de consentimento 
devem ser adaptados para exigir o consentimento expresso nos 
casos em que as pessoas podem não esperar que os dados estejam 
sendo coletados ou quando os dados que estão sendo coletados 
são confidenciais e pessoais. Requisitos de consentimento menos 
rigorosos podem ser suficientes quando dados menos sensíveis 
estiverem envolvidos ou quando for óbvio para as pessoas que o uso 
de um determinado serviço implica na coleta de dados (por exemplo, 
quando um serviço de compras on-line requer o endereço da casa de 
um cliente, a fim de entregar os bens adquiridos).

As organizações devem estabelecer práticas de privacidade 
adequadas. As leis de privacidade devem exigir que as organizações 
demonstrem que elas estabeleceram políticas de privacidade 
adequadas que, no mínimo, garantem o cumprimento com os 
requisitos legais. Este princípio deve se aplicar a organizações que 
determinam as finalidades e os meios de processamento de dados 
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e àquelas que processam os dados apenas em nome de outras 
organizações. Ele também deve se aplicar independentemente do 
local onde uma organização transfere dados ou se envolve outras 
organizações no processamento dos dados.

Permissão de análise de dados. As regras sobre privacidade 
não devem ser tão restritivas a ponto de impedir que os governos, 
empresas e outras organizações usem a análise de dados para obter 
informações de forma ética. As regras sobre privacidade podem 
conseguir isso, enquanto reduzem riscos de privacidade, através 
do incentivo da desidentificação de conjuntos de dados para que 
os pesquisadores não possam ligar os dados pessoais a indivíduos 
específicos. Sempre que dados confidenciais e análises avançadas 
estiverem envolvidos, o marco legal da privacidade deve permitir 
às empresas e governos flexibilidade suficiente para descrever 
a finalidade da coleta de dados e os funcionamentos internos 
de técnicas de análise a fim de permitir uma ampla gama de 
conhecimentos e aumentar os benefícios para os consumidores.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Relatório do Fórum Econômico Mundial: “Rethinking Personal 
Data: Trust and Context in User-Centered Data Ecosystems”

Blog IPAA: “Ten Steps to a Quality Privacy Program, Part Three: 
Privacy By Design Tools”

Blog Microsoft: “Escudo de proteção da privacidade na Europa e nos 
EUA: progresso dos direitos à privacidade”

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood

Privacidade 
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Recomendação de políticas

Acesso 
governamental  
aos dados

A oportunidade

As tecnologias de nuvem oferecem um enorme potencial, não apenas 
para estimular a inovação e a eficiência, mas também para servir 
como um local seguro para armazenar informações confidenciais 
e sensíveis. Empresas e indivíduos razoavelmente esperam que a 
informação que eles criam e armazenam em formato digital devem 
receber a mesma proteção de privacidade que as informações que 
eles põem por escrito.

O desafio

Para combater o crime e proteger a segurança pública, os governos 
têm uma necessidade clara de acessar dados digitais. Equilibrar esse 
interesse com as expectativas de seus cidadãos ao Estado de direito 
e ao devido processo legal é essencial para manter a confiança na 
tecnologia. Isso torna uma prioridade crítica a elaboração de leis 
modernas que permitem que as agências de segurança nacional 
e reguladoras tenham mecanismos apropriados para acessar a 
informação digital de acordo com o devido processo legal. Estas leis 
devem proteger os direitos fundamentais à privacidade dos cidadãos, 
e respeitar a soberania de outras nações.

Além disso, a rápida adoção de serviços em nuvem, juntamente com 
o correspondente aumento da atividade criminosa transnacional, 
traz novos desafios para a aplicação da lei. Mas, tendo em vista que 
as leis da maioria dos países não mantiveram o ritmo da tecnologia, 
hoje em dia, quando a informação é movida para a nuvem, 
existem incertezas sobre os marcos legais que regulam o acesso a 
informações privadas.

Além disso, por causa da falta de regras internacionais sobre o acesso 
a evidências digitais, os governos estão cada vez mais tomando 
medidas unilaterais para obter informações armazenadas fora de 
suas fronteiras. Isso pode criar conflitos de competência insolúveis 
que podem minar as leis ou forçar as empresas a terem de ignorar as 
leis de um país a fim de cumprir com as leis de outro.

Acesso 
governamental 
aos dados
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Ao invés de contornar mecanismos já estabelecidos para a 
cooperação transnacional, cabe aos governos modernizar os sistemas 
desatualizados e, se necessário, criar mecanismos complementares 
que operam com a eficiência necessária para enfrentar os desafios 
atuais e salvaguardar antigos e importantes valores, como a 
privacidade e os direitos humanos.

Recomendação de políticas

Para permitir que os órgãos responsáveis pela aplicação das leis 
protejam a segurança pública, os governos, por vezes, requerem o 
acesso à informação digital, incluindo os dados armazenados na 
nuvem. No entanto, ao fazer isso, eles podem minar a confiança 
pública na computação em nuvem.

Portanto, é importante que os governos encontrem um equilíbrio 
entre a segurança pública, por um lado, e a privacidade e as 
liberdades pessoais, por outro, através da adoção de regras jurídicas 
claras para a coleta de evidências digitais. Ao definir essas regras, os 
governos devem considerar o quanto segue:

Permissão de acesso à informação digital somente com base 
em procedimentos adequados. Qualquer marco que regula a 
capacidade do governo de acessar a informação digital armazenada 
com provedores de tecnologia deve começar por reconhecer o 
princípio geral de que todo o acesso deve ser estar de acordo com o 
estado de direito. 

Direito de defesa dos provedores de tecnologia. Os provedores 
de tecnologia devem ter a oportunidade de contestar tal processo em 
nome de seus clientes para garantir que os governos estejam agindo 
dentro da lei e em respeito aos direitos de seus usuários. Esta é um 
ponto crítico da utilização dos governos de seu poder de investigação 
e que tem sido eficaz nos Estados Unidos.13

Necessidade de formas rigorosas e processos adequados para 
a obtenção de informações mais sensíveis. As empresas de 
tecnologia armazenam, pelo menos, três tipos de informações para 
seus clientes: (1) conteúdo, que inclui informações em e-mails 
e outros arquivos eletrônicos; (2) informações não relativas ao 
conteúdo, o que inclui informação relativa a um usuário, mas 
exclui o conteúdo do usuário; e (3) informações do assinante, 
como as informações de identificação do assinante de um serviço. 
O conteúdo é a categoria mais sensível de dados, pois contém a 
substância ou o significado das comunicações ou documentos 
de uma pessoa. Por conseguinte, é adequado exigir formas mais 
rigorosas e procedimentos mais adequados – sujeitos a camadas 
adicionais de supervisão judicial - quando os governos buscam 
acessar o conteúdo. Embora os governos democráticos em todo o 
mundo irão determinar suas próprias regras, a exigência dos EUA 
de um mandado para a apreensão de conteúdos - emitido por um 
magistrado neutro com base em provas concretas - oferece um 
modelo que vale a pena considerar.

Autorização de divulgação em casos de emergência. Embora os 
governos só devam ser autorizados a acessar informações digitais 
armazenadas na nuvem através de um procedimento adequado, 
algumas poucas exceções podem ser necessárias em situações de 
emergência, como quando há uma base razoável e de boa fé para 
acreditar que o acesso é necessário para evitar a morte ou lesões 
corporais graves. Tal exceção pode ser especialmente importante 
quando os órgãos responsáveis pela aplicação das leis enfrentam 
uma emergência em curso. Embora as ocasiões em que esse tipo 
de exceção seja necessário possam ser relativamente raras (como 
evidenciado no relatório anual de transparência, da Microsoft, que 
inclui o número de solicitações de emergência que ela recebe por 
país), tais exceções podem salvar vidas.

Suporte à transparência. Nos últimos anos, a indústria de 
tecnologia tem assegurado o direito de publicar dados agregados 
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sobre o número e tipos de pedidos que recebe para fins de provas 
digitais. Além das leis que permitem esse nível de transparência, os 
governos devem permitir que as empresas publiquem informações 
detalhadas (incluindo o número de pedidos recebidos e o 
número de clientes afetados), a fim de assegurar que o público 
possa compreender como os governos exercem o seu poder de 
investigação em relação à informação armazenada na nuvem. 
As empresas de tecnologia têm publicado informações sobre os 
pedidos de aplicação das leis por anos e, em 2014, novos níveis de 
transparência por parte dos Estados Unidos ajudaram a demonstrar 
que informações semelhantes sobre as solicitações de segurança 
nacional podem ser colocadas à disposição do público.14

Aviso aos usuários. Exceto em casos limitados, os indivíduos e as 
organizações têm o direito de saber quando os governos acessam 
suas informações digitais. O sigilo deve ser a exceção e não a regra. 
Quando o sigilo é necessário, os investigadores devem solicitar 
autorização a uma autoridade independente, como um juiz. Os 
governos devem ser obrigados a fornecer fatos de casos específicos 
que justifiquem qualquer limitação da capacidade do provedor de 
nuvem de notificar seus clientes sobre o pedido. E, tão importante 
quanto, quaisquer obrigações de confidencialidade impostas a um 
provedor de nuvem devem ser limitadas no tempo e no espaço 
aos objetivos bem definidos da investigação em tela. Quando 
necessário, os provedores de nuvem devem podem contestar 
esses pedidos, para garantir que os governos operem dentro da 
lei. Embora seja inadequada e precise de melhorias significativas, 
a legislação dos EUA que rege a emissão de ordens de sigilo em 
processos criminais é melhor do que as leis análogas em muitos 
outros países.

Modernização das regras que regem alvos apropriados de 
solicitações de dados de nuvem. Com mais e mais organizações 
públicas e privadas passando suas informações digitais para a 
nuvem e muitas empresas mais recentes utilizando a infraestrutura 

baseada em nuvem para entregar aplicativos e serviços aos clientes, 
os governos muitas vezes buscam informações digitais em diversas 
fontes. Sempre que possível, a prova digital deve ser obtida da 
empresa que mais diretamente oferece o serviço aos clientes - que 
em muitos casos não é o provedor de nuvem. Em nossa opinião, 
muitas vezes isso pode ser feito sem comprometer a investigação. Em 
situações em que esta abordagem pode prejudicar a investigação, os 
governos devem ser obrigados a direcionar seus pedidos ao cliente.

Respeito às fronteiras internacionais e à soberania. A falta de 
leis modernas e de regras internacionais para acessar elementos 
de prova digital e o aumento das ações unilaterais dos órgãos 
responsáveis pela aplicação das leis para obter informações 
armazenadas fora de seus territórios ameaçam minar a confiança 
dos consumidores e estão criando situações jurídicas difíceis para as 
empresas que prestam serviços em nuvem. O processo de assistência 
jurídica mútua existente deve ser modernizado e racionalizado para 
garantir que ele possa continuar a servir o seu propósito em um 
mundo moderno. Para fazer isso, os governos devem desenvolver 
um sistema que permita que os órgãos responsáveis pela aplicação 
das leis combatam as várias ameaças que enfrentamos hoje, do 
terrorismo à segurança cibernética, enquanto fortalece as proteções 
globais aos direitos humanos e à privacidade, e promove o livre fluxo 
de informações. Um importante trabalho já está sendo feito nesta 
área por acadêmicos e um pequeno número de governos que buscam 
desenvolver um modelo que possa ser amplamente replicado.

Promoção da confiança por meio da segurança. Promover 
a confiança através da segurança. Nos últimos anos, os órgãos 
responsáveis pela aplicação das leis têm argumentado que a 
criptografia impede investigações legítimas, colocando informações 
criptografadas além de seu alcance. No entanto, algumas das 
soluções propostas para este problema - desde enfraquecer os 
algoritmos de criptografia à obrigatoriedade de fornecer as chaves 
de encriptação aos governos – trazem preocupações significativas. 
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A criptografia tem um papel importante na proteção de dados 
privados de hackers e outros invasores. As reformas regulatórias ou 
legais nesta área não devem pôr em causa a segurança, um elemento 
essencial da confiança dos usuários na tecnologia.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Blog Reform of Government Surveillance: RGS Statement on US- 
UK Data Protection Discussions

Blog Microsoft: A confidencialidade como exceção, não regra: uma 
questão para consumidores e empresas

Lawfare: “Cross-Border Data Requests: A Proposed Framework”

Just Security: “Privacy Rights Advocates Embrace DOJs Cross Border 
Data Proposal”

The Guardian: “Tech giants reach White House deal on NSA 
surveillance of customer data”

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Fluxos de dados 
através das 
fronteiras

A oportunidade

Em um mundo cada vez mais interligado, a capacidade de 
transferir informação digital através das fronteiras é essencial para 
o crescimento econômico e para as oportunidades. O McKinsey 
Global Institute estima que o fluxo internacional de dados 
contribuiu com 2,8 trilhões de dólares americanos para a economia 
global em 2014,15 e que esse número pode chegar a 11 trilhões de 
dólares americanos em 2025.16

De acordo com Michael Porter e James Heppelmann, que escrevem 
para a Harvard Business Review, tecnologias alimentadas por dados 
têm o potencial de provocar um aumento acentuado na inovação, 
nos ganhos de produtividade e no crescimento econômico. 17 Os 
formuladores de políticas estão começando a reconhecer que a 
computação em nuvem está criando oportunidades para grandes e 
pequenas empresas impulsionarem a inovação e transformar todos 
os aspectos das operações comerciais. O acesso a estas tecnologias 
e a liberdade de usá-las para enviar dados através das fronteiras 
é especialmente importante para as pequenas e médias empresas, 
porque pode permitir que elas compitam com grandes empresas e 
cheguem a clientes em todo o mundo de maneiras que nunca foram 
possíveis antes.

O desafio

A maioria dos governos reconhece que as inovações impulsionadas 
pela computação em nuvem oferecem enormes benefícios potenciais, 
e eles entendem que estas inovações muitas vezes exigem o 
movimento de dados através de fronteiras internacionais. Ao 
mesmo tempo, existem crescentes preocupações e equívocos sobre o 
potencial de mau uso das tecnologias digitais para explorar crianças, 
cometer fraudes e outros crimes, e realizar atos de terrorismo.

Encontrar um equilíbrio que facilite o bom fluxo de dados e forneça 
capacidades adequadas para preservar a privacidade, proteger a 
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segurança individual e a segurança pública, e promover a segurança 
nacional são desafios difíceis. Aumentando ainda mais a dificuldade 
está o fato de que muitas leis e acordos que regem o fluxo de dados 
através das fronteiras internacionais existentes foram criados anos, 
ou mesmo décadas antes da adoção generalizada do e-mail, das 
redes sociais, das mensagens de texto e de outros recursos que já 
fazem parte de nossas vidas.

Como resultado, as grandes e pequenas empresas restrições legais 
enfrentam restrições que muitas vezes limitam suas capacidades 
de armazenar, transferir e processar dados através das fronteiras. 
Essas restrições incluem mandados judiciais para armazenar dados 
localmente, necessidades de abastecimento locais, e os efeitos dos 
conflitos entre as legislações em diferentes jurisdições. Os impactos 
incluem custos mais elevados, oportunidades econômicas reduzidas, 
fechamentos de mercados e acesso restrito dos consumidores a novos 
produtos e serviços.

Recomendação de políticas

Os governos podem ajudar empresas e consumidores a perceber os 
benefícios da computação em nuvem, sem sacrificar a capacidade 
de proteger a privacidade e a segurança pública. Embora a 
responsabilidade de criar confiança reside principalmente nas 
empresas de tecnologia, os governos têm um papel fundamental 
na promoção de uma maior utilização de serviços em nuvem para 
ajudar as empresas a crescer e oferecer serviços inovadores aos 
consumidores. À medida que os governos garantem a soberania 
nacional sobre o conteúdo e a conduta on-line, eles também devem 
respeitar os interesses legítimos e a soberania de outras jurisdições e 
reconhecer a importância crítica do acesso a uma rede cada vez mais 
global de serviços em nuvem para grandes e pequenas empresas.

Os passos que governos podem tomar para proteger o acesso a 
serviços baseados em nuvem que dependem da transferência 

de dados através das fronteiras e para preservar a sua própria 
autoridade reguladora incluem:

Promoção de regras de comércio que protejam os fluxos de 
dados transnacionais. A proposta do Acordo de Parceria Trans-
Pacífico fornece um bom modelo para essas regras, exigindo que 
as partes permitam transferências transfronteiras de informação e 
restringindo a localização forçada de computadores ao mesmo tempo 
em que permite exceções na medida do necessário para proteger a 
privacidade dos dados pessoais e alcançar outros objetivos políticos 
legítimos. A Parceria de Investimento e Comércio Transatlântica 
entre a Europa e os EUA, ainda em discussão, e o Acordo de 
Comércio de Serviços multilateral proposto para complementar o 
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, oferecem oportunidades 
importantes para ampliar o alcance das proteções para os fluxos de 
dados transfronteiras.

Minimizar interrupções dos fluxos de dados na legislação 
doméstica. Hoje em dia, praticamente todas as empresas usam 
serviços que envolvem a transferência de dados, e muitas dessas 
transferências atravessam as fronteiras. Ao elaborar as regras 
nacionais, os governos devem minimizar os impactos negativos 
sobre os produtos ou serviços que envolvem transferências de 
dados transfronteiras. Em particular, eles devem evitar regras 
que proíbem que os dados sejam armazenados ou processados em 
outras jurisdições ou que requerem o uso de provedores de serviços 
de nuvem ou datacenters domésticos. Em alguns casos, essas 
disposições são incompatíveis com as obrigações internacionais 
existentes. 

Incentivar o e-commerce. O comércio eletrônico, que 
invariavelmente envolve fluxos de dados transfronteiras, tem o 
potencial de expandir as oportunidades e fomentar a igualdade 
de acesso aos benefícios da computação em nuvem porque leva 
o mercado global a todos os consumidores com uma conexão à 
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Fluxos de 
dados através 
das fronteiras

internet, permitindo que até mesmo a pequena empresa local possa 
chegar até consumidores e fornecedores em todo o mundo. Para 
garantir que o e-commerce atinja o seu pleno potencial, os governos 
devem se abster de impor taxas aduaneiras ou outros impostos sobre 
as transmissões eletrônicas transnacionais (em consonância com a 
moratória de 1998 da OMC sobre impostos sobre o e-commerce) e se 
comprometer a dar um tratamento não discriminatório aos produtos 
e serviços digitais.

Evitar o estabelecimento de regras conflitantes que geram 
obstáculos. Em um mundo onde os fluxos de dados são globais, o 
risco de normas nacionais divergentes é substancial. Como os custos 
de compliance resultantes de regras conflitantes são enormes, e 
podem ultrapassar o que muitas empresas menores podem pagar, 
os governos devem assegurar que a legislação ofereça máxima 
flexibilidade e crie o menor risco de conflito.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Banco Mundial: “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 
2016: Dividendos Digitais”

Information Technology & Innovation Foundation: “Cross-Border 
Data Flows Enable Growth in All Industries”

Centro Europeu de Economia Política Internacional (ECIPE): 
“O custo da localização de dados: fogo amigo na recuperação 
econômica”

McKinsey Global Institute: “Digital Globalization: The New Era of 
Global Flows”

Fluxos de 
dados através 
das fronteiras

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE): “Benefícios econômicos e sociais de Abertura da Internet: 
Reunião Ministerial sobre Economia da Internet de 2016 – Relatório de 
Base”

BSA | The Software Alliance: “What’s the Big Deal with Data?”

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Serviços de 
nuvem seguros e 
confiáveis

A oportunidade

Na medida em que a computação em nuvem dá origem a novas 
e poderosas capacidades, ela oferece o potencial de aumentar a 
produtividade, reduzir os custos e gerar novos níveis de inovação, 
segurança e resiliência. Mas ela também cria novos riscos permitindo 
novas avenidas de ataque para invasores e introduzindo novas 
complexidades que vão exigir uma reavaliação das práticas e 
políticas atuais.

O desafio

Para lidar com os riscos e as ameaças da era da computação em 
nuvem, os governos terão de se adaptar a programas e políticas de 
segurança existentes e melhorar as atuais abordagens para garantir a 
segurança e a resiliência dos seus sistemas. Para isso, novas estruturas 
que incorporam a tomada ativa de decisões com base nos riscos e 
alavancam as parcerias público-privadas serão necessárias. Dada a 
natureza global das ameaças à segurança, as parcerias transfronteiriças 
e as abordagens jurídicas harmonizadas também serão importantes.

Recomendação de políticas

Os governos reconhecem que os serviços em nuvem oferecem um 
enorme valor e podem ajudar os setores público e privado a oferecer 
novos e melhores serviços aos cidadãos e clientes. Como resultado, 
os governos estão indo além das questões sobre a possibilidade de 
aplicar abordagens de computação em nuvem e infraestrutura e 
agora estão focados na criação de marcos regulatórios para garantir 
que serviços seguros e confiáveis sejam utilizados, principalmente 
para atividades que envolvem dados sensíveis.

Para atingir esse objetivo, recomendamos o quanto segue:

Estabelecimento de processos de gestão de risco. As políticas de 
nuvem devem priorizar a avaliação, a gestão e a mitigação de riscos 
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na prestação de serviços em nuvem para o governo. Os governos 
devem implementar processos de gestão de riscos em seus ambientes 
de TI que lhes permitam melhorar o perfil de risco, seja localmente 
ou na nuvem. Eles também devem se esforçar para distinguir os 
riscos que são comuns para governos ou departamentos (como 
controles de acesso lógico) dos riscos únicos (tais como aqueles 
associados ao acesso a informações pessoais de saúde). Distinguir 
riscos comuns de únicos ajudará a determinar a forma de gerir certos 
riscos e quando aplicar as regras internacionais.

Estruturação de um programa de segurança na nuvem 
desenhado para atingir objetivos balanceados. O 
estabelecimento de um programa de garantia de nuvem permite 
aos governos adotar soluções em nuvem seguras para a entrega e a 
extensão dos serviços. Tais programas devem ser estruturados para 
equilibrar as metas de segurança com as metas de desempenho 
e inovação. A estrutura deve ter em conta o papel que as partes 
interessadas relevantes devem desenvolver, incluindo governos 
(tanto como regulador e consumidor), prestadores de serviços e 
terceiros. Ela também deve estabelecer processos para a realização 
de uma análise inicial das práticas de segurança em comparação 
com as linhas de base necessárias e para a realização de avaliações 
contínuas sobre um conjunto menor de práticas e controles.

Estabelecer medidas de segurança de linha de base alinhadas 
com ou baseadas nas melhores práticas comprovadas. Como 
os governos abordam o desenvolvimento e a implementação de 
linhas de base de segurança terá efeitos profundos sobre a segurança 
e o desenvolvimento econômico. Abordagens inconsistentes e 
fragmentadas irão redirecionar os recursos limitados de segurança 
para compliance. Em vez disso, os governos devem utilizar e 
adaptar as melhores práticas existentes, como o Marco da Segurança 
Cibernética do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) 
para a promoção da segurança e a criação de oportunidades 
econômicas.

Requisitos de escopo baseados no modelo de entrega de serviços 
de nuvem. Os modelos de prestação de serviços de nuvem variam 
significativamente em termos de arquitetura, função e uso. Portanto, 
é importante que a segurança seja gerida em proporção aos riscos que 
surgem em diferentes ambientes. Por exemplo, como a segurança de 
aplicações de software depende muito dos controles de segurança da 
infraestrutura subjacente na qual eles são construídos, os requisitos 
de segurança devem ter como alvo o sistema de infraestrutura 
diretamente em vez de focar exclusivamente na aplicação.

Preservar e apoiar o intercâmbio voluntária de informação. 
Muitos governos estão focados no aumento das ameaças virtuais aos 
seus ambientes de tecnologia e serviços de infraestrutura críticos 
que funcionam em seus países. Alguns desenvolveram sistemas de 
notificação obrigatória de incidentes que requerem que a indústria 
informe os reguladores em caso de incidentes graves. Os governos devem 
preservar e apoiar as comunidades de intercâmbio de informações 
existentes que operam com base na confiança mútua. Como a troca de 
informações é mais eficaz quando é bidirecional, os governos também 
devem compartilhar informações desenvolvidas através da análise 
estratégica da divulgação de informações sobre o incidente para ajudar 
as empresas do setor privado a enfrentar novas ameaças.

Implementar um sistema de classificação de dados para a 
nuvem. A classificação de dados é o processo de divisão de dados 
em categorias distintas com base em níveis de sensibilidade e perfis 
de risco e na articulação dos controles de segurança necessários para 
que cada nível possa gerenciar os riscos de forma adequada. Um 
sistema de classificação de dados específicos de nuvem ajudará as 
empresas e agências governamentais a identificar os seus materiais 
mais e menos sensíveis e avaliar os custos e benefícios de armazenar 
diferentes níveis de materiais sensíveis na nuvem. Na medida do 
possível, os governos podem adaptar esquemas de classificação de 
dados existentes aos dados armazenados na nuvem.
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Nuvem 
segura e 
confiável

Tirando proveito das regras globais. Considerando que os 
governos em todo o mundo têm muitos riscos em comum e 
que a computação em nuvem utiliza agregação e escala para 
reduzir os custos e melhorar o desempenho, ao usarem as regras 
globais como base de suas certificações de segurança na nuvem, 
os governos podem melhorar a eficiência, reduzir os custos e 
melhorar a concorrência no mercado. As linhas de base devem ser 
suficientemente abrangentes para minimizar a necessidade das 
organizações de adicionar seus próprios controles, mas não tão 
amplas que abranjam controles únicos que não são amplamente 
utilizados.

Desenvolvimento de um modelo de cumprimento com regras de 
segurança comum para TIC. Posto que todos os setores da economia 
dependem da tecnologia digital, existe um alto grau de analogia nos 
riscos e controles em todos os setores, mas há também alguns riscos 
que são únicos para cada um. Para os riscos comuns, os governos 
devem desenvolver um modelo de segurança que defina metas e 
normas mínimas de segurança para os setores regulados, mas que 
também permita que aqueles setores estabeleçam um subconjunto 
menor de requisitos adicionais apropriados para seus ambientes 
operacionais únicos.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia: “Marco do Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, da sigla em inglês) para 
melhorar a segurança cibernética de infraestruturas críticas”

Relatório da Microsoft: “Transformando o governo: marco político 
de nuvem para a inovação, a segurança e a resiliência”

Nuvem 
segura e 
confiável

Relatório da Microsoft: “Transformando o governo: um guia do 
programa de garantia em nuvem”

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Regras 
internacionais 
de segurança 
cibernética

A oportunidade

À medida que o poder de transformação da computação em nuvem 
entra em foco, há crescentes preocupações sobre o aumento do 
espaço cibernético como um campo de batalha para os conflitos 
cibernéticos e um canal para ataques lançados pelos governos e seus 
agentes. Como resultado, há uma crescente urgência de desenvolver 
e implementar normas de segurança cibernética que fornecem claras 
expectativas internacionais para a prevenção e gestão de conflitos no 
ciberespaço.

O estabelecimento de normas de segurança cibernética 
internacionais é um passo essencial para proteger a segurança 
nacional e internacional, manter a confiança na tecnologia, e 
proteger a estabilidade da economia global conectada.

O desafio

Até recentemente, a maior parte do trabalho para desenvolver 
normas de segurança cibernética se concentrava em discussões 
conceituais sobre os direitos e as responsabilidades das nações. Agora, 
o movimento é em relação a propostas mais concretas de normas de 
segurança cibernética. Isto é especialmente evidente considerando 
que os formuladores de políticas, os defensores do setor público 
e privado, os acadêmicos e a sociedade civil propõem uma vasta 
gama de ideias mais específicas sobre como lidar com os desafios 
apresentados pela exploração da tecnologia para fins de conflito.

Muitas destas propostas reconhecem que os países não devem 
permitir que nenhuma atividade cibernética ilícita seja realizada 
em seus territórios, e que as infraestruturas críticas não devem 
ser consideradas alvos válidos em tempos de paz. Até agora os 
progressos foram limitados. Além disso, não se tem dado suficiente 
atenção à necessidade crítica dos setores público e privado de 
trabalharem em conjunto para proteger os sistemas de tecnologia e a 
infraestrutura de um ataque.

Regras de 
segurança 
cibernética
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Recomendação de políticas

O processo de desenvolvimento e implementação de normas 
de segurança cibernética internacionais continua a evoluir à 
medida que a tecnologia avança, as partes interessadas mudam, as 
implicações das políticas em potencial são exploradas, e surgem 
novos fóruns de discussão. Fundamentalmente, no entanto, o 
sucesso das normas de segurança cibernética será determinado pela 
forma como elas são implementados e como e quando os infratores 
são responsabilizados. Isto significa que é crítico que os governos 
sejam proativos e colaborem e avaliem as normas de segurança 
cibernética e determinem como torná-las eficazes e exequíveis. Os 
governos poderão atingir esses objetivos com maior efetividade se 
levarem em consideração as seguintes recomendações:

Aumentar os esforços para um acordo sobre as normas de 
segurança cibernética globalmente aceitas. Embora existam 
sinais de alinhamento em torno de um pequeno número de normas 
de segurança cibernética, continua sendo urgente avançar. As nações 
devem compreender os resultados potenciais de suas ações no espaço 
cibernético e continuar a trabalhar para estabelecer normas para 
melhorar as defesas e limitar os conflitos e as operações ofensivas. 
Se quisermos evitar os efeitos potencialmente catastróficos de uma 
guerra cibernética, o engajamento contínuo é essencial.

Oferecer caminhos para a participação do setor privado. A 
participação da indústria global de TIC é fundamental para garantir 
que a linguagem das normas de segurança cibernética reflita com 
precisão a realidade de defesa dos usuários de tecnologia a escala 
global. É importante estabelecer locais apropriados e processos 
claros para a participação do setor privado. Além disso, a indústria 
está em melhor posição para utilizar as informações sobre táticas, 
técnicas, procedimentos e indicadores de compromisso de reforçar as 
defesas para usuários de tecnologia em todo o mundo.

Explorar as oportunidades e os desafios associados com o 
uso de um órgão independente para ajudar com a atribuição 
e a verificação. O êxito do desenvolvimento das normas de 
segurança cibernética vai exigir novas formas de cooperação e novos 
mecanismos para lidar com alegações politicamente sensíveis, tais 
como atribuição. Os governos e o setor privado precisam de um 
fórum onde possam apresentar evidências para suportar a atribuição 
técnica e obter a validação por meio da rigorosa revisão de seus 
pares. Um modelo que tem funcionado é o do domínio das guerras 
nucleares e químicas. Ele fornece um modelo para verificação futura 
das normas cibernéticas.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Relatório de Grupo de Especialistas Governamentais da ONU: 
“A evolução no domínio da informação e das telecomunicações no 
contexto da segurança internacional”

Normas propostas pela Microsoft: “Regras internacionais de 
segurança cibernética: redução de conflitos em um mundo que 
depende da Internet”

Relatório da Microsoft: “Da Articulação à Implementação: 
permitindo o progresso das Normas de Segurança Cibernética”

Relatório da Microsoft: “Os governos e a APT: a necessidade de 
normas”

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Prevenção de 
crimes cibernéticos 
modernos

A oportunidade

A combinação de um maior acesso à internet, do aumento explosivo 
dos dispositivos conectados, e da rápida expansão de serviços 
inovadores baseados em nuvem está criando muitas oportunidades 
econômicas e sociais para os consumidores, governos e empresas.

O desafio

Hoje em dia, os governos estão lutando para enfrentar a crescente 
ameaça, a sofisticação e a prevalência de crimes cibernéticos, 
incluindo: roubo de identidade; scams e fraudes on-line; sistemas 
de distribuição de malware; ataques contra a integridade de dados e 
sistemas; e distribuição em linha de conteúdos ilegais.

Cada vez mais, esses crimes são cometidos por grupos organizados 
que operam em um país e cujas vítimas estão em outro. A natureza 
transfronteiriça do crime cibernético complica a aplicação das leis, 
e os marcos legais inadequados em alguns países criam refúgios 
seguros para os criminosos cibernéticos.

O impacto financeiro de todos esses crimes é grande e crescente. 
Em 2015, a companhia de seguros britânica Lloyd estimou que os 
ataques cibernéticos custam às empresas 400 bilhões de dólares dos 
EUA por ano,18 valor esse que deverá aumentar nos próximos anos.

Além desses custos econômicos, há impactos menos tangíveis, 
incluindo a confiança perdida no comércio online, a erosão da 
privacidade individual e a redução da confiança nos serviços on-line.

Cada um destes efeitos ameaça retardar a adoção da inovação 
baseada em nuvem e reduzir os benefícios das novas e promissoras 
tecnologias.

Prevenção 
de crimes 
cibernéticos
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Recomendação de políticas

A harmonização das leis de crimes cibernéticos em todo o mundo, 
combinada com iniciativas para facilitar uma coordenação mais 
rápida e eficaz entre os órgãos responsáveis pela aplicação das leis, 
é essencial. Esses esforços podem ser envidados em um ambiente 
onde cada país respeita a soberania das outras nações, e onde os 
direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos sejam plenamente 
respeitados. Para reforçar a aplicação das leis de uma forma 
equilibrada, os governos devem considerar as seguintes etapas:

Forte aplicação das leis e regras equilibradas. Para lutar contra 
a criminalidade cibernética de forma eficaz, os órgãos responsáveis 
pela aplicação das leis e a indústria devem ter as ferramentas legais 
necessárias para perseguir os criminosos cibernéticos onde quer que 
estejam. Os governos devem trabalhar para atualizar suas leis penais 
de modo que eles sejam capazes de tratar das ameaças existentes 
e emergentes feitas pelos criminosos on-line. Ao mesmo tempo, 
essas leis devem tomar cuidado para não prejudicar a inovação 
ou a adoção de novas tecnologias. Eles também devem apoiar as 
iniciativas de autorregularão da indústria.

Adoção de leis consistentes com as convenções internacionais 
amplamente aceitas. A Convenção de Budapeste do Conselho 
da Europa oferece um bom modelo de legislação sobre crimes 
cibernéticos que pode ajudar a harmonizar as leis e melhorar a 
cooperação além das fronteiras. Essa coordenação e cooperação 
internacionais ajudarão a eliminar os refúgios para os agentes 
criminosos e minimizar os riscos que surgem quando intermediários 
e outras partes inocentes estão sujeitos a obrigações ou 
responsabilidades conflitantes.

Facilitar o compartilhamento de informações. Em alguns 
casos, empresas com informações sobre crimes online podem ser 
responsabilizadas com base nas leis de proteção de privacidade, 

proteção de dados ou outras leis se elas voluntariamente 
compartilharem essas informações com os órgãos responsáveis pela 
aplicação das leis. Para facilitar e incentivar a cooperação pontual, 
os governos devem esclarecer as regras para o compartilhamento 
de dados pelas empresas com os órgãos responsáveis pela aplicação 
das leis. A falta de clareza sobre as regras para o compartilhamento 
de informações e sobre os riscos de responsabilização podem 
impedir as empresas de trabalharem com os órgãos responsáveis 
pela aplicação das leis, mesmo quando a cooperação seja crucial 
para prevenir ou responder à criminalidade cibernética. Além disso, 
conforme descrito nas recomendações para o acesso do governo aos 
dados, a melhoria dos procedimentos e mecanismos de cooperação 
internacional, transfronteiriça, através da modernização de 
processos de assistência jurídica mútua ajudará a agilizar os esforços 
de aplicação das leis e a esclarecer questões importantes relacionadas 
com a jurisdição e o acesso às provas.

Desenvolvimento de novas formas de prevenir os crimes 
cibernéticas. Os atuais esforços para fazer cumprir as leis contra 
o crime cibernético são totalmente inadequados, dada a grandeza 
do problema. Novas abordagens para perseguir os criminosos são 
necessárias. Um exemplo pode ser um programa-piloto lançado 
pela polícia da cidade de Londres, em parceria com escritórios de 
advocacia, que utiliza os tribunais civis para apreender os bens dos 
criminosos cibernéticos. Encontrar outras maneiras de dimensionar 
os esforços de aplicação é crítico.

Trabalhar com a indústria nas melhores práticas e questões 
emergentes. Os governos podem tirar proveito da experiência 
e dos recursos do setor privado na luta contra a criminalidade 
cibernética. Oportunidades incluem trabalhar com a indústria para 
treinar as autoridades responsáveis pela aplicação das leis sobre 
as novas e emergentes ameaças que os fornecedores de tecnologia 
sofrem no mundo real e que seus clientes veem como prioridades. 
Os governos muitas vezes não dispõem de recursos suficientes para 
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lidar efetivamente com a criminalidade cibernética. Trabalhar com o 
setor privado pode ajudá-los a obter maior sucesso, o que aumentará 
a confiança na computação online.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Convenção sobre o Crime Cibernética (Convenção de Budapeste)

The Guardian: “Police to Hire Law Firms to Tackle Cyber Criminals 
in Radical Pilot Project”

Para acessar estes e outros recursos, visite: 

http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Equilíbrio entre 
direitos humanos e 
segurança pública

A oportunidade

Essencial à dignidade pessoal e ao desenvolvimento do potencial 
humano, a liberdade de expressão é um direito humano reconhecido 
internacionalmente que deve ser protegido pelo Estado de Direito. 
Hoje em dia, as redes sociais, os aplicativos móveis e outros 
serviços em nuvem estão permitindo novas formas de acesso, 
criação e publicação de notícias e informações. Eles fornecem 
novas oportunidades de promoção da liberdade de expressão. As 
sociedades se beneficiam de inúmeras maneiras, incluindo uma 
cidadania mais informada e engajada, maiores oportunidades 
econômicas e comunidades mais conectadas.

O desafio

Qualquer tecnologia, incluindo a nuvem, pode ser utilizada de 
forma indevida para disseminar conteúdos ilegais ou ofensivos, 
seja em fotos, vídeos, arquivos de áudio ou textos. Isso levanta 
novas questões para os governos e os cidadãos, que procuram 
proteger a liberdade de expressão e o direito de receber e transmitir 
informações, preservando a segurança pública e a privacidade 
pessoal. Na medida em que os governos e as comunidades procuram 
encontrar o equilíbrio adequado, enquanto lutam para combater o 
terrorismo e o extremismo, é importante reconhecer que a segurança 
pública e a liberdade de expressão são valores complementares que 
muitas vezes se reforçam mutuamente.

Recomendação de políticas

Para melhor servir os seus cidadãos, os governos devem adotar leis e 
regulamentos claros, que deverão ser interpretados e administrados 
sob o Estado de Direito. Isso permitirá que os governos preservam a 
liberdade de expressão, protejam a segurança pública e promovam 
a confiança, enquanto criam as condições que tornarão possível 
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perceber os benefícios que a tecnologia pode trazer para as 
sociedades e as economias.

Em particular, os governos devem considerar os seguintes princípios:

Respeito ao Estado de direito. Ao regular o conteúdo on-line, 
os governos devem estar totalmente comprometidos com o Estado 
de direito. Isso significa adotar regras claras que são codificadas 
em leis e regulamentos. Isso também significa agir de forma aberta 
e transparente para que o público compreenda as regras e como 
elas são aplicadas. Finalmente, isso significa que as decisões de 
implementação das leis individuais devem estar sujeitas à aprovação 
e revisão judicial ou independente, permitindo que empresas e 
indivíduos afetados para recorrer das decisões contra eles.

Proteção da liberdade de expressão e acesso à informação. É 
um papel e responsabilidade fundamental dos governos proteger a 
segurança pública. Isto às vezes requer o acesso à informação digital 
ou a remoção de conteúdo online. Mas a liberdade de expressão 
não deve ser restringida pelos governos, salvo em circunstâncias 
estritamente definidas com base em leis internacionalmente 
reconhecidas. Quando as restrições são necessárias, elas devem ser 
consistentes com os padrões internacionais de direitos humanos e do 
Estado de direito e devem ser proporcionais ao objetivo relevante. 
Os governos devem tomar cuidado para assegurar que as leis que 
regulam o conteúdo online não impeçam as pessoas de compartilhar 
ideias, mesmo se as ideias forem impopulares.

Respeito ao direito à privacidade online. Os governos têm 
procurado por muito tempo garantir que as concessões de 
autoridade para fins de segurança nacional ou monitoramento da 
aplicação de leis aos cidadãos sejam responsáveis e proporcionais. 
Este mesmo equilíbrio deve se refletir nas leis, regulamentos e 
práticas relacionadas com a vigilância online. Os governos devem 
ser transparentes sobre como eles promulgam e aplicam as leis que 
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regem a supervisão das atividades on-line. Ao não fazer isso, eles 
podem dar vazão a um vasto leque de atividades e outras formas 
de comunicação, o que limitaria os benefícios da computação 
em nuvem para a segurança pública, desenvolvimento humano e 
progresso econômico.

Adoção de um enfoque à regulamentação do conteúdo em linha 
baseado em princípios. Nos casos em que os governos necessitam 
de empresas de tecnologia para remover o conteúdo on-line, eles 
devem fazê-lo de forma transparente e em conformidade com a 
legislação que defina claramente o que constitui conteúdo ilegal e 
os tipos de serviços que devem removê-lo. Entre outras coisas, a 
legislação deve exigir: a remoção nos termos de uma abordagem 
de “notificação e retirada” em vez de exigir um monitoramento 
proativo das empresas de tecnologia; as notificações para remoção 
de conteúdo devem ser específicas e suficientemente detalhadas para 
permitir que as empresas identifiquem com precisão o conteúdo 
a ser retirado; os pedidos de remoção de conteúdo devem estar 
sujeitos à revisão judicial e a recurso. Eles também devem permitir 
que empresas de internet informem o público sobre os pedidos de 
remoção recebidos.

Respeito à soberania nacional por meio da cooperação 
internacional. Dada a natureza global da internet, as solicitações 
para remoção de conteúdo ou divulgação de evidências digitais, 
muitas vezes, afetam cidadãos estrangeiros e cruzam as fronteiras 
internacionais. Se os países agirem unilateralmente e sem levar 
em conta os interesses legítimos de soberania das nações, isso 
enfraquecerá a segurança pública e o exercício dos direitos 
fundamentais. Os governos devem se concentrar no fortalecimento 
da cooperação internacional e na adesão às normas internacionais. 
Sempre que as normas existentes sobre cooperação transfronteiriça 
estiverem desatualizadas ou representarem um fardo pesado, os 
governos devem atualizá-las para que elas estejam sempre em dia com 
a tecnologia atual e sejam adequadas para enfrentar novos desafios.
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Não-interferência com empresas de tecnologia. Os serviços 
on-line onde os usuários publicam conteúdo geralmente incluem 
termos de uso elaborados para atender os interesses comerciais 
legítimos dos prestadores de serviços, incluindo a proteção da marca 
e proporcionando experiências que sejam apropriadas à natureza 
do serviço e das comunidades que servem. Muitas empresas 
também têm processos que permitem que usuários ou outros 
denunciem conteúdo que possa violar os termos de uso, bem como 
procedimentos para rever e remover conteúdo, se necessário. Os 
governos não devem pressionar as empresas a mudar seus termos de 
uso ou interferir com a forma como são aplicados.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Microsoft on the Issues Blog: Abordagem da Microsoft ao conteúdo 
terrorista online

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Fraude tecnológica 
e exploração em 
linha

A oportunidade

A computação em nuvem está revolucionando a forma como as 
pessoas trabalham, aprendem, interagem e brincam. A educação é 
apenas um exemplo de uma nova geração de serviços baseados em 
nuvem que conecta os estudantes a todo um mundo de informações 
e recursos, enquanto oferece aos professores novas maneiras de 
ensinar.

As redes sociais são outro exemplo, pessoas de todas as idades usam 
uma vasta gama de serviços on-line para formar comunidades e se 
conectar com amigos e colegas. Além disso, os serviços em nuvem 
tornaram-se importantes veículos que permitem que as pessoas e 
os governos promovam valores fundamentais, incluindo a liberdade 
de expressão, o engajamento cívico, a privacidade e o livre acesso à 
informação.

O desafio

Ao mesmo tempo, os serviços on-line têm dado origem a novos 
riscos e novos danos em potencial, especialmente para as populações 
vulneráveis, como crianças e idosos. Predadores usam serviços 
baseados em nuvem para criar e distribuir imagens de abuso sexual 
infantil e para aliciar menores para a exploração sexual.

Scammers enganam as pessoas e fazem com que acreditem que seus 
computadores estão infectados por malwares ou vírus inexistentes 
e que devem pagar por serviços de suporte técnico desnecessários. 
Infelizmente, os métodos que os criminosos usam estão se tornando 
mais sofisticados e mais difíceis de detectar.

Recomendação de políticas

Os desafios de proteger as crianças, os idosos e outras populações 
vulneráveis exigem uma resposta coordenada e abrangente. Em 
muitos casos, as leis existentes precisam ser atualizadas para abordar 
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as tecnologias e as ameaças atuais, equilibradas com a necessidade 
de proteger a liberdade de expressão, a privacidade individual 
e a inovação constante. Estes marcos legais atualizados devem 
promover as melhores práticas da indústria e o desenvolvimento de 
ferramentas tecnológicas que os consumidores possam usar para 
ajudar a se proteger. Algumas destas áreas incluem:

Fortalecer e fazer cumprir as leis para impedir a criação da 
exploração e da fraude em linha. Muitas leis existentes que se 
destinam a combater a fraude e a exploração de menores não foram 
escritas para solucionar crimes on-line e, como resultado, não são 
cumpridas rigorosamente. De acordo com o Centro Internacional 
para Crianças Desaparecidas e Exploradas, 35 países ainda não têm 
legislação que trata especificamente das imagens de abuso sexual 
de crianças.19 Dos 79 países que fazem, 26 não tratam de crimes 
cometidos por meio de computadores. Além disso, muitas das leis 
que criminalizam a criação e a distribuição de imagens de abuso 
sexual de crianças não conseguem cobrir o mundo on-line e são 
mal adaptadas às novas táticas de predadores de crianças peritos 
em tecnologia. À medida que os governos atualizam suas leis para 
enfrentar essas novas ameaças, eles devem trabalhar em estreita 
colaboração com os grupos de apoio e defesa aos direitos da criança 
e com os fornecedores de tecnologia que desempenham um papel na 
proteção das crianças e famílias na era digital.

Apoio às parcerias público-privadas. As parcerias público-
privadas são essenciais para lidar com a crescente variedade 
e complexidade das ameaças on-line. Governos, empresas de 
tecnologia e provedores de serviços online devem trabalhar em 
conjunto para desenvolver e compartilhar ferramentas de tecnologia 
e conhecimentos, realizar campanhas de sensibilização, e educar 
o público sobre os riscos on-line. Para abordar a proteção da 
criança, os governos devem considerar a adesão à Aliança Global 
WePROTECT para Erradicar a Exploração Sexual Infantil on-
line, uma coalizão que inclui 70 países, juntamente com empresas 

de tecnologia e organizações da sociedade civil envolvidas na 
erradicação da exploração sexual e do abuso infantil online.

Promoção da cooperação internacional. Cada vez mais, crimes 
on-line envolvem criminosos de um país e vítimas de outro, o que 
pode dificultar a repressão eficaz. Novos acordos internacionais e 
tratados modernizados de assistência jurídica mútua são necessários 
para fortalecer a cooperação transfronteiriça, a troca de informação, 
e o cumprimento das leis.

Promoção da educação do consumidor. Muitos crimes on-line 
podem ser evitados se as pessoas estiverem mais bem informadas 
sobre como identificar ameaças e se proteger. De acordo com uma 
pesquisa feita com o apoio da Microsoft, um em cada cinco clientes 
experimentaram alguma interação fraudulenta online.20 A geração 
do milênio está particularmente vulnerável aos e-mails fraudulentos 
e aos anúncios pop-up infectados com vírus. Os governos devem se 
concentrar na educação sobre segurança on-line dos consumidores 
para ajudar as pessoas a identificar ameaças e se proteger, com 
uma ênfase especial em escolas para que os jovens aprendam a se 
defender contra predadores online e atinjam a idade adulta com 
sólidos hábitos de segurança online. Os governos também devem 
considerar juntar forças e promover campanhas de sensibilização, 
como “STOP. THINK. CONNECT.” - Uma parceria público-privada 
global que oferece orientação básica aos cidadãos sobre hábitos e 
práticas on-line seguras.

Apoio à auto regulação da indústria. Ainda que os governos 
trabalhem para enfrentar os riscos associados aos serviços on-
line, eles podem promover um ambiente de inovação tecnológica 
e de autorregularão da indústria que oferece flexibilidade para 
responder à rápida evolução das ameaças on-line, que pode ser 
difícil de acompanhar apenas através de legislação. Os governos e a 
indústria devem trabalhar juntos para estabelecer os princípios de 
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segurança e os prestadores de serviços devem ter a oportunidade e a 
responsabilidade para determinar os meios de implementação.

Evidências e outras leituras sugeridas:

WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation 
Online: http://www.weprotect.org/

STOP. THINK. CONNECT.: https://www.stopthinkconnect.org/

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood



7776

Recomendação de políticas

Sustentabilidade 
ambiental

A oportunidade

Considerando que os datacenters estarão entre os principais 
consumidores mundiais de energia elétrica até meados da próxima 
década, o desenvolvimento contínuo de uma infraestrutura de 
nuvem global oferece uma oportunidade importante para acelerar 
o desenvolvimento de energias renováveis, desenvolver e implantar 
novas tecnologias de energia limpa, e fomentar melhorias na 
eficiência energética.

A pesquisa, o desenvolvimento e o investimento de capital levaram 
ao aumento na disponibilidade de energia renovável, à uma nova 
tecnologia de energia limpa, e aos avanços significativos na eficiência 
dos datacenters. Além disso, as tecnologias baseadas em nuvem, 
tais como edifícios inteligentes em termos de consumo de energia 
e infraestrutura urbana verde, podem acelerar a transição para a 
energia limpa em todos os setores.

O desafio

À medida que os governos começam a se concentrar no potencial da 
nuvem para melhorar a eficiência energética e expandir o acesso à 
energia limpa e renovável, eles enfrentam desafios importantes. Um 
deles é a complexidade fundamental de ampliar a disponibilidade 
de energia limpa. Cada país tem sua própria estrutura de política 
energética, mistura de combustíveis, estrutura de mercado, 
infraestrutura legada e prioridades políticas. Em alguns países, a 
infraestrutura de energia está desatualizada e a integração com 
fontes renováveis é difícil.

Em outros, um melhor alinhamento das políticas com a demanda 
dos consumidores por energia limpa pode facilitar a compra 
direta e a geração local de energia renovável e incentivar uma 
maior transparência e preços mais competitivos que ajudarão os 
datacenters e os seus clientes a utilizar a energia de forma mais 
eficiente. Os governos também devem equilibrar uma ampla gama 
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de imperativos econômicos, políticos e sociais à medida em que 
avaliam as opções de política energética.

Recomendação de políticas

Com o marco político adequado, a computação em nuvem pode 
ajudar os governos a fazer progresso em direção a seus objetivos de 
energia limpa e acelerar a transição para uma economia de energia 
limpa. Como a computação em escala máxima é mais eficiente 
do que os servidores e centros de dados individuais, a adoção 
do governo por serviços em nuvem pode acelerar a melhoria da 
eficiência.

Além disso, as políticas que suportam energias limpas e renováveis 
podem fornecer aos países uma vantagem competitiva na atração 
de empresas de tecnologia e outros investimentos que priorizam 
o fornecimento de energia limpa. Amplas parcerias e colaboração 
entre os governos, empresas e comunidades não-governamentais 
são essenciais para o progresso. As medidas que podem expandir o 
acesso à energia limpa e aumentar a eficiência energética incluem:

Maior acesso à energia limpa. As fontes de energia, a 
infraestrutura e as políticas variam muito de país para país. Nos 
países onde a energia renovável e outras fontes de energia limpa 
são opções viáveis, os governos devem facilitar o desenvolvimento 
de novas fontes de energia renováveis, definindo metas e criando 
incentivos que promovam o desenvolvimento e o uso de energia 
limpa. Embora a concepção de políticas varie de país a país, as 
opções políticas podem incluir: normas de energias renováveis 
que exigem uma certa quantidade de energia solar, eólica, hídrica 
e outras fontes de carbono zero; incentivos fiscais para a energia 
renovável e outras fontes de energia limpa; e regras sobre poluição 
que estimulam uma mudança para fontes de energia mais limpas. 
Em países onde já existem esses incentivos, os governos podem 
acelerar o desenvolvimento de energia limpa, permitindo o 

investimento direto em energia por grandes consumidores, seja 
localmente ou através de terceiros, e facilitando parcerias entre 
consumidores e concessionárias de serviços públicos para aumentar 
a disponibilidade de energia renovável com uma boa relação custo-
benefício.

Fomentar a eficiência energética, a pesquisa e o 
desenvolvimento. Como os serviços baseados em nuvem são 
geralmente mais eficientes do que os servidores e centros de dados 
individuais, o aumento na utilização da nuvem pode significar 
ganhos de eficiência energética - um estudo recente revelou que as 
organizações podem reduzir o uso de energia de 30 a 90% quando 
substituem o software pela nuvem.21 Os governos podem incentivar 
esses ganhos através de políticas e regulamentos que incentivem a 
migração para a nuvem. A pesquisa e o desenvolvimento constantes 
também são essenciais para melhorar a eficiência energética e 
desenvolver novas tecnologias de energia limpa. Os governos devem 
incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento e apoiar 
as parcerias público-privadas, particularmente as novas tecnologias 
de baterias que podem armazenar energia limpa em escala e as na 
tecnologia de rede inteligente que pode usar informações em tempo 
real para equilibrar a distribuição de energia. Além disso, os serviços 
em nuvem oferecem ferramentas valiosas para melhorar a eficiência, 
como a redução do uso de energia na gestão hídrica, o transporte 
público e o aquecimento residencial. Governos, instituições de 
pesquisa acadêmicas e empresas devem continuar a trabalhar em 
conjunto para usar as tecnologias de computação em nuvem para 
descobrir e fomentar esses tipos de ganhos de eficiência.

Promoção da transparência. Os governos devem aumentar a 
transparência em relação aos preços e ao uso da energia. Regras e 
incentivos do governo que aumentem o acesso público à informação 
sobre quando e onde a demanda de energia é alta, quando e onde 
o fornecimento de energia é abundante, e que fontes são as mais 
eficientes, mais limpas e com mais preços acessíveis para reduzir 
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o desperdício de energia e acelerar o desenvolvimento de energia 
limpa. A nuvem pode ajudar o setor de energia a organizar, analisar 
e fornecer este tipo de informação para que os produtores e 
consumidores de energia possam tomar decisões mais informadas 
e estabelecer operações mais eficientes. Além disso, as políticas 
específicas que necessitam de informação pública e a transparência 
do consumo de energia em edifícios podem ajudar a reduzir o 
consumo de energia.

Acelerar a eficiência energética com sistemas inteligentes 
de energia. A utilização de sistemas inteligentes baseados em 
nuvem para edifícios e infraestrutura urbana pode reduzir 
significativamente o consumo de energia. Para utilizar de forma 
eficaz estes sistemas inteligentes, os governos devem promover a 
conectividade de banda larga em grande escala e a implantação de 
dispositivos inteligentes diretamente ou através de políticas de apoio.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Blog Microsoft: Datacenters mais verde para um futuro mais 
brilhante: o compromisso da Microsoft com a energia renovável

Blog Microsoft: Microsoft, Accenture e WSP Environment e Energy 
Study mostram grande potencial de redução de emissões de energia e 
carbono com a computação em nuvem

Blog Microsoft: Microsoft apresenta petição em apoio do Plano de 
Energia Limpa da EPA

Blog Microsoft: Pelo Dia da Terra - melhorar a eficiência e a 
sustentabilidade em todo o mundo

Sustentabilidade 
ambiental

Blog Microsoft: Carnegie Mellon vê uma maneira de reduzir o 
consumo de energia em 20% com uma solução de aprendizagem de 
máquina em nuvem

Blog Microsoft: A Ecolab e a equipe da Microsoft enfrentam os 
desafios de falta de água

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Estudo de caso

Schneider 
Electric
A Nigéria pode ser um dos principais países 
produtores de petróleo do mundo, mas toda essa 
produção de petróleo ainda precisa se traduzir em 
uma oferta robusta e confiável de energia para os 
180 milhões de cidadãos do país.

De acordo com o The Economist, apenas cerca de 
metade dos nigerianos têm acesso a eletricidade 
- muitos por apenas algumas horas por dia - e 
toda a nação gera apenas tanta energia quanto a 
que é usada pelo meio milhão de habitantes de 
Edimburgo, na Escócia.

A falta de energia confiável representa enormes 
desafios para o sistema educacional da Nigéria, 
impedindo que as crianças usem equipamentos 
essenciais, como computadores durante o dia e 
limitando sua capacidade de estudar em casa à 
noite. E quanto aos hospitais, o acesso incerto a 
fontes estáveis de energia dificulta o tratamento e 
pode ameaçar a vida dos pacientes.

Para começar a resolver estes problemas, a empresa 
de energia francesa Schneider Electric se uniu ao 
Lagos State Electricity Board para lançar o projeto 
Lagos Solar.
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O objetivo é levar energia limpa, renovável e confiável para 
as escolas rurais e centros de saúde que não estão conectados 
à rede pública de energia. Lagos Solar fornece soluções de 
energia que usam baterias carregadas por painéis solares, 
combinadas com os conversores inteligentes conectados à 
nuvem para converter a energia armazenada em baterias em 
eletricidade utilizável.

O monitoramento seguro e remoto, baseado em nuvem e as 
análises avançadas são críticos. Os gestores e técnicos do 
Lagos Solar rastreiam e analisam dados de desempenho em 
tempo real, a fim de identificar as questões que afetam a 
eficiência, tais como acúmulo de poeira nos painéis solares, e 
antecipar quando os componentes precisam de manutenção 
ou substituição.

Sem esses recursos, muitas vezes não há maneira de saber se 
há algo errado com o sistema até que falte energia.

Hoje em dia, o projeto Lagos Solar gera eletricidade 
suficiente para garantir operações 24 horas de 11 instalações 
médicas, e alimenta luzes, computadores e tudo mais que os 
alunos precisam em 172 escolas, com sobra suficiente para 
carregar as lanternas para que eles possam estudar em casa 
no escuro. Estima-se que o programa irá beneficiar outras 
100 escolas até 2020.

Até lá, Lagos Solar vai fornecer energia para 190.000 
estudantes e quase 5 milhões de pacientes, e vai criar mais de 
3.000 postos de trabalho.

Para mais informações, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Inteligência 
artificial

A oportunidade

As possibilidades para a inteligência artificial (IA) ampliar as 
capacidades humanas e melhorar a sociedade são quase ilimitadas. 
Com o advento dos carros com piloto automático, as assistentes 
pessoais digitais que conseguem antecipar as nossas necessidades 
e o diagnóstico médico computadorizado, a IA está começando a 
mudar a vida das pessoas para melhor. Os progressos recentes em 
IA são construídos sobre os avanços em aprendizagem, raciocínio e 
percepção automatizadas, os quais são possíveis graças ao poder da 
computação em nuvem.

Ao permitir que grandes quantidades de dados sejam analisadas 
de forma rápida e em escala, e ao conectar dispositivos pessoais 
aos recursos computacionais de datacenters inteiros, a computação 
em nuvem se tornou uma plataforma essencial para a prestação 
de serviços de IA. A nuvem também garante que os serviços de IA 
sejam acessíveis a todos, mesmo que muitas vezes necessitem de 
grandes infraestruturas que dependem muito de computadores.

O desafio

Estima-se que o mercado de serviços de IA passará de 420 milhões 
de dólares americanos em 2014 para 5 bilhões de dólares norte-
americanos em 2020.i Os benefícios para a economia mais ampla 
também poderiam ser enormes, um estudo recente do Bank of 
America Merrill Lynch estimou que a tecnologia de IA vai entregar 
até 2 trilhões de dólares em eficiências de custo em todo o mundo.ii

A expansão a esta escala não é garantida. A IA requer acesso 
a grandes quantidades de dados, mas as leis e as políticas 
governamentais podem dificultar o acesso benéfico. A IA também 
levanta importantes preocupações éticas e de privacidade que 
poderiam minar a confiança na computação em nuvem, se não forem 
abordadas corretamente.

Inteligência 
artificial
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Recomendação de políticas

Para promover a inovação em IA e a implementação das capacidades 
de IA, os governos devem criar estruturas legais e políticas que 
permitam o acesso aos dados, incentivem os investimentos em 
tecnologias de IA, e assegurem que as tecnologias de IA são 
confiáveis. O advento da IA está levantando novos problemas e 
questões que devem ser cuidadosamente consideradas e tratadas de 
modo a apoiar a inovação de IA e preservar valores atemporais como 
o respeito pela autonomia individual e a privacidade.

Modernizar as leis e práticas que possibilitem a IA. A IA exige 
o acesso a dados – as máquinas não podem “aprender” a menos que 
tenham grandes conjuntos de dados a partir dos quais discernir 
padrões. Os governos devem avaliar cuidadosamente se as leis de 
acesso a dados existentes precisam ser atualizadas para explicar os 
benefícios da IA. Por exemplo, enquanto as leis de direitos autorais 
devem proteger totalmente o valor expressivo de uma obra, elas não 
devem restringir a análise de obras criativas para extrair dados que 
poderiam levar a informações úteis sobre IA de maneira que não 
compita com os titulares de direitos autorais. Quando se trata de 
informação pessoal, os governos devem ponderar cuidadosamente os 
direitos de privacidade e os benefícios das informações sobre IA com 
base no acesso aos dados. Os governos também podem desempenhar 
um papel importante na aceleração do impacto transformacional 
da computação em nuvem, incentivando as empresas a contribuir 
com dados para grupos comuns de análise de dados cujos resultados 
serão compartilhados de forma que sejam não divulgados segredos 
comerciais ou informações confidenciais. Além disso, os governos 
devem assegurar que todos os dados que eles coletam estarão 
disponíveis ao público para análise, sujeitos à privacidade e às 
considerações de segurança nacional.

Incentivar o desenvolvimento de melhores práticas éticas. 
O advento da IA traz novas questões éticas. Por exemplo, a IA 
poderia ser usada para invadir a privacidade pessoal por inferir, com 

precisão, informações discriminação. A IA também traz possíveis 
preocupações de segurança, tais como quando os carros com piloto 
automático têm que escolher entre duas opções ruins para tentar 
evitar um acidente. Estes e outros casos sugerem que a transparência 
sobre a análise de IA será fundamental em qualquer estrutura 
ética. Os governos, a indústria e a sociedade civil devem começar a 
trabalhar em conjunto para ponderar a gama de questões éticas que 
a IA levanta, com o objetivo de desenvolver diretrizes e melhores 
práticas. À medida que a experiência com IA aumenta, pode fazer 
sentido estabelecer normas mais formais da indústria que reflitam 
um consenso sobre as questões éticas, mas que não impeçam a 
inovação e o progresso no desenvolvimento de capacidades de IA.

Avaliar a lei de privacidade, tendo em conta os benefícios da IA. 
Em uma era de crescente coleta e utilização de dados, a proteção de 
privacidade é mais importante do que nunca. Para promover avanços 
na IA que beneficiam a sociedade, marcos legais devem proteger a 
privacidade sem limitar a inovação. Por exemplo, os governos devem 
incentivar o desenvolvimento de técnicas de anonimização que 
possibilitam a análise de grandes conjuntos de dados sem revelar as 
identidades individuais e promulgar leis que reconhecem o valor de 
anonimização na preservação da privacidade. A lei de privacidade 
também deve reconhecer que a coleta de dados para um propósito 
específico pode resultar em informações úteis sobre IA. Para apoiar a 
investigação útil, os governos devem fornecer uma latitude razoável 
para avaliar se os dados utilizados para a análise de IA estão dentro 
do escopo de seu propósito original. Embora a lei de privacidade 
deva levar em conta os benefícios da IA, novos regulamentos 
podem ser necessários para responder às preocupações sobre o 
poder preditivo da IA, tais como a possibilidade de que sistemas de 
inteligência artificial possam inferir informações privadas sobre as 
pessoas.

Seguir o exemplo. Os governos e as instituições multilaterais 
podem ajudar na adoção da IA com o lançamento de projetos 

Inteligência 
artificial

Inteligência 
artificial
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e sistemas que tiram proveito da IA em nuvem. Para isso será 
necessário atrair cientistas de dados para trabalhar em projetos 
do governo. Os governos também podem apoiar a IA por meio 
de programas de aquisição que fornecem incentivos para acelerar 
o desenvolvimento e a adoção de inovação baseada em IA. Os 
investimentos em pesquisa do setor público em projetos relacionados 
com IA também vão ajudar a facilitar a inovação, incluindo o 
desenvolvimento liderado pela indústria das ferramentas necessárias 
para tornar os benefícios da IA amplamente acessíveis.

Evidências e outras leituras sugeridas:

McKinsey Quarterly: “An Executive’s Guide to Machine Learning”

Stanford University: “Artificial Intelligence and Life in 2030.” One 
Hundred Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015- 
2016 Study Panel

Slate: “The Partnership of the Future”

Para acessar estes e outros recursos, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood

Inteligência 
artificial
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Seção sobre políticas

Uma nuvem 
inclusiva
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Recomendação de políticas

Acesso possível  
e global

A oportunidade

A internet oferece muitos benefícios sociais, econômicos e 
educacionais para aqueles que têm acesso a ela. Atualmente, existem 
cerca de 3,4 bilhões de pessoas com conexão de internet - um pouco 
menos de metade da população do mundo.

Hoje em dia, os governos de todo o mundo reconhecem que, para 
que todos os cidadãos aproveitem ao máximo os benefícios e as 
oportunidades prometidas por uma nova geração de serviços de 
nuvem inovadores, o acesso de baixo custo à Internet de banda larga 
é essencial. Há uma urgência adicional para muitos países, porque o 
acesso à Internet a preços acessíveis é um pré-requisito para alcançar 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) adotados pelas 
Nações Unidas em 2015.22

O desafio

À medida que os serviços baseados em nuvem se tornam cada vez 
mais centrais para a nossa vida cotidiana, a necessidade de uma 
conexão de banda larga robusta, global e acessível se torna ainda 
mais crítica. E embora o acesso à Internet seja a norma para mais de 
3 bilhões de pessoas ao redor do mundo, lacunas significativas ainda 
existem em muitos países.23

Por exemplo, a penetração da internet é de quase 100 por cento na 
Coréia, Qatar e Arábia Saudita, mas é de menos de 2% em uma 
série de países africanos subsaarianos.24 Sem medidas específicas 
para aumentar o acesso, apenas 16% das pessoas que vivem nos 
países mais pobres do mundo e apenas 53% da população mundial 
total estarão conectadas à internet em 2020. A esse ritmo, o acesso 
universal à Internet em países de baixa renda não será possível até 
2042, doze anos após a data-alvo estabelecida nos ODSs.25

Acesso
possível e  
global
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Recomendação de políticas

Programas que ampliam o acesso à Internet são vitais. Iniciativas tais 
como a Aliança para uma Internet Acessível, a Comissão de Banda 
Larga para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e o 
projeto Global Connect do Departamento de Estado dos EUA estão 
ajudando os formuladores de políticas a entender por que razão 
alguns países conseguiram tornar o acesso à Internet mais acessível 
e o que eles podem fazer para criar mercados de banda larga abertos 
e competitivos em seus próprios países. Políticas de remoção de 
obstáculos que limitam as oportunidades de acesso também são 
importantes. As medidas que os governos podem tomar para tornar 
o acesso mais acessível incluem:

Gestão do espectro. A maioria do tráfego de dados sem fio do 
mundo flui sobre ondas de rádio não licenciadas cujos custos são 
drasticamente mais baixos que no espectro licenciado. Isso ocorre 
porque não há nenhum leilão ou taxa de licenciamento que deva ser 
levado em conta no modelo de negócios de um operador. Enquanto 
o espectro exclusivamente licenciado é importante, os responsáveis 
pela elaboração de políticas devem trabalhar para abrir novas faixas 
de frequências para uso licenciado e não licenciado. Os formuladores 
de políticas devem também assegurar que qualquer espectro 
licenciado em regime de exclusividade seja realmente implantado via 
políticas de através de “use ou perca-o”. Os reguladores do espectro 
também devem adotar políticas para facilitar o compartilhamento 
do espectro que é de alguma forma subutilizado, tal como o espaço 
em branco de TV, uma abordagem que está sendo usada com sucesso 
em muitos países em desenvolvimento.

Financiamento. Muitos governos têm restrições sobre investimentos 
estrangeiros diretos em telecomunicações, comunicações móveis 
e infraestrutura de banda larga, bem como outras políticas de 
investimento que colocam efetivamente barreiras no caminho dos 
empresários dispostos a entrar no mercado. Políticas que incentivem 
as parcerias público-privadas e reconheçam as necessidades de 

estruturação de instituições de financiamento são necessárias para 
facilitar o acesso ao capital.

Tributação. Em muitos países, o acesso à banda larga é tributado 
como um artigo de luxo. Isto é contraproducente porque reduz, 
simultaneamente, o investimento em infraestrutura e aumenta 
o custo de acesso. Isso contribui para o aumento das diferenças 
econômicas e sociais. Os formuladores de políticas devem adotar 
políticas fiscais que estimulem o investimento rápido e a adoção de 
soluções de conectividade e que otimizem os regimes de tributação 
para alcançar as metas de conectividade.

Regulação geral das telecomunicações. Os formuladores 
de políticas devem adotar políticas de telecomunicações que 
minimizem a regulamentação desnecessária de serviços e 
estimulem a concorrência, suportando ao mesmo tempo os objetivos 
subjacentes de acesso e adoção. Por exemplo, reformar os fundos 
do serviço universal para incorporar o financiamento de banda 
larga; assegurar a neutralidade da rede, o que estimula a inovação 
em serviços; e reduzir a carga regulamentar sobre operadores são 
medidas geralmente úteis. Ao mesmo tempo, a independência dos 
reguladores e a liberdade de captura regulatória são fundamentais 
para estimular o investimento.

Políticas auxiliares. Há uma variedade de abordagens que podem 
estimular o investimento e a implantação acelerada, tais como as 
políticas “dig once”, garantindo que novos projetos de infraestrutura 
de trilhos e estradas incluam conduítes de fibra. Além disso, o uso 
compartilhado de infraestruturas tais como torres de transmissão 
compartilhadas pode evitar a duplicação desnecessária. O estímulo 
à demanda através de disponibilização de serviços governamentais 
on-line e o desenvolvimento de conteúdos e serviços localmente 
relevantes também pode ajudar.

Acesso
possível e  
global

Acesso
possível e  
global
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Acesso
possível e  
global Evidências e outras leituras sugeridas:

Relatório do Fórum Econômico Mundial: “Internet para Todos: Um 
marco legal para acelerar o acesso e a adoção da Internet”

Agenda Digital do Chile 2020

Telecomunicações da Costa Rica: Fundo de Serviço Universal

Projeto de banda larga das Ilhas Maurício

Para acessar estes e outros recursos, visite: 
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Estudo de caso

Mawingu
Se a computação em nuvem é o habilitador 
fundamental da próxima grande revolução 
tecnológica, o acesso à Internet é o pré-requisito 
essencial para colher os benefícios e oportunidades 
que a nuvem irá desencadear.

Para 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo, 
isso não é um problema. Mas a imparcialidade 
e a equidade dependem de assegurar que os 3,5 
bilhões de pessoas que permanecem do lado errado 
da fronteira digital também tenham acesso.

Nanyuki, no Quênia, uma cidade localizada a 
200 quilômetros ao norte de Nairobi, onde para 
enviar um e-mail eram necessárias cinco horas de 
caminhada até o ponto de acesso à internet sem fio 
mais próximo, nos dá esperanças de que o acesso à 
internet a preços acessíveis a todos é possível.

Mawingu (que significa “nuvem” em swahili) usa 
a tecnologia que tira vantagem do espectro de 
transmissão de televisão subutilizado, conhecido 
como espaço em branco de TV, para fornecer 
acesso à Internet de baixo custo para os moradores 
de Nanyuki e das cidades vizinhas.

Em seus três primeiros anos, Mawingu teve um 
impacto dramático. Ao conectar os escritórios 
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do governo do condado, a biblioteca do condado, um 
escritório da Cruz Vermelha, e uma clínica médica 
ao mundo exterior através da Internet, Mawingu 
melhorou o acesso aos serviços públicos e de saúde. 
Na Escola Secundária Gakawa, uma das cinco escolas 
agora conectadas à internet, os estudantes têm visto as 
suas notas melhorarem em todas as matérias no Exame 
Nacional do Quênia.

Mawingu também fornece a infraestrutura para novos 
negócios, como Solar Cyber, um cybercafé que oferece 
acesso ilimitado à Internet por 3 dólares dos EUA por 
mês.

Instalado em um antigo contêiner de 6 metros, o Solar 
Cyber é utilizado por agricultores que verificam os 
preços de mercado para as suas safras, estudantes que 
fazem trabalhos de casa, e os jovens empresários que se 
conectam com os clientes ao redor do mundo.

O sucesso de Mawingu tem atraído o financiamento 
internacional para levar a tecnologia a uma escala 
nacional.

Em setembro de 2016, a Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC), uma instituição financeira 
de desenvolvimento do governo dos EUA, se 
comprometeu a financiar um empréstimo de 4,1 
milhões de dólares dos EUA para ajudar Mawingu a 
fornecer internet sem fio acessível e alimentada por 
energia solar para as comunidades rurais em todo o 
Quénia.

Uma pesquisa feita pelo Banco Mundial há alguns anos 
sugeriu que um aumento de 10% no número de acessos 
à Internet no Quênia se traduziria em um aumento de 
1,38% do PIB.

Considerando que a computação em nuvem impulsiona 
uma nova geração de inovações orientadas pela 
tecnologia, o potencial de rescimento poderia ser 
ainda maior. Isso significa que o impacto do espaço 
em branco de TV em Nanyuki e em outros lugares 
onde o acesso à Internet ainda está fora de alcance será 
verdadeiramente transformador.

Para mais informações, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Alfabetização 
digital

A oportunidade

O conhecimento de informática e a alfabetização digital, a 
familiaridade com software de produtividade, a fluência no uso de 
uma ampla gama de dispositivos digitais, estas são todas habilidades 
essenciais para aqueles que esperam prosperar na economia digital 
do século 21. Para os governos, a expansão da alfabetização digital 
pode desempenhar um papel-chave na promoção da inclusão 
social e econômica, melhorando a segurança pública, aumentando 
o engajamento cívico e expandindo o acesso aos serviços públicos. 
E para as empresas, uma força de trabalho com fortes habilidades 
informáticas é essencial para a construção de uma organização 
capaz de funcionar em nuvem de forma bem-sucedida e das bases 
para a criação de qualquer indústria que busca a inovação. Hoje em 
dia, muitas empresas inovadoras estão criando vagas de emprego que 
exigem habilidades informáticas mais rápido do que eles conseguem 
encontrar trabalhadores qualificados para preenchê-las.

O desafio

Embora a conexão entre a alfabetização digital e as oportunidades 
econômicas seja bem compreendida, muitos governos estão 
lutando para alcançar seus objetivos para aumentar a alfabetização 
digital, especialmente em vista das outras prioridades políticas 
e dos orçamentos limitados. A resposta reside na expansão do 
acesso à alfabetização digital e ao aprendizado das competências 
necessárias através de programas que enfatizam a programação de 
computadores e outras habilidades essenciais do século 21, incluindo 
a comunicação digital e a colaboração, o pensamento computacional 
e a resolução de problemas.

Recomendação de políticas

Programas que fazem da alfabetização digital um componente 
fundamental da educação em todos os níveis e que encorajam os 
trabalhadores a fortalecer essas competências ao longo de suas 

Alfabetização  
digital
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carreiras são essenciais para qualquer sociedade que procura tirar 
partido das oportunidades que a computação em nuvem oferece para 
impulsionar o crescimento econômico, criar empregos, enfrentar os 
desafios sociais, e aumentar o engajamento cívico e empoderamento. 
Medidas-chave incluem:

Investimento em tecnologia e treinamento de habilidades. 
Para ajudar a garantir que as pessoas tenham as habilidades que 
elas precisam para ter sucesso em uma economia baseada em 
nuvem, as escolas devem oferecer ensino de tecnologia e informação 
e treinamentos voltados para as habilidades de tecnologia de 
comunicação. Felizmente, há uma série de abordagens inovadoras e 
de baixo custo para ajudar as pessoas a adquirirem cultura digital. 
Por exemplo, novos dispositivos de computação e serviços, muitas 
vezes habilitado pela nuvem, são uma excelente promessa de 
programas individuais que oferecem ambientes de aprendizagem 
mais ricos, mais personalizados. Equipar os alunos com tablets 
e outros dispositivos de computação permite que os professores 
utilizam novas tecnologias para melhorar a aprendizagem dos 
alunos.

Inclusão da alfabetização digital no currículo de ensino. 
Devemos deixar de lado a abordagem atual do ensino de informática 
e tecnologia, que consiste em fazer com que um grande grupo de 
crianças passe 40 minutos em uma sala de informática e depois 
faz com que eles usem caneta e papel e que os professores usem o 
quadro-negro nas demais matérias. A alfabetização digital também 
pode ser desenvolvida através da integração de dispositivos de 
computação, software e serviços online no ensino de outras matérias, 
o que pode ajudar os alunos a se familiarizar com tecnologias de 
informação e comunicação e com a computação em nuvem sem 
sequer perceber.

Melhor acesso aos serviços online. A disponibilidade de serviços 
on-line em comunidades remotas e carentes pode ser instrumental 

para expandir a qualidade e a acessibilidade à educação, formação 
e engajamento cívico mais amplo. O Banco Mundial constatou que 
em 12 países africanos, 9% das pessoas com telefones celulares ou 
conexão de Internet usam esses recursos todos os dias para acessar 
os serviços de educação formal, e que 33% usam a Internet pelo 
menos ocasionalmente para encontrar conteúdo.26

Promoção das competências empresariais. Os formuladores de 
políticas veem, cada vez mais, os empresários e os proprietários 
de pequenas empresas como autores essenciais para a criação de 
empregos e o crescimento econômico. Os governos podem promover 
o empreendedorismo e a criação de pequenas empresas através de 
parcerias com empresas e organizações sem fins lucrativos para 
proporcionar aos jovens a tecnologia, as habilidades e as conexões 
necessárias para lançar seus negócios e criar postos de trabalho 
para outros. A construção de seus negócios em plataformas de 
computação em nuvem lhes permite pagar apenas pela energia 
necessárias para seus negócios e facilmente escalar à medida que 
seus negócios crescem.

Incorporar treinamento para estudantes e consumidores sobre 
a segurança e a privacidade na internet. A sociedade global atual 
está criando uma nova cultura digital onde as regras e normas sociais 
são por vezes pouco claras. Os indivíduos e as famílias precisam 
aprender a ser bons cidadãos digitais e desenvolver um sentido de 
responsabilidade na tomada de decisões online de maneira ética 
e correta. Ao invés de depender exclusivamente de medidas de 
proteção, o oferecimento de instrução sobre segurança e privacidade 
online que inclui cidadania digital ajudará todas as pessoas de todas 
as idades a interagem com mais segurança em linha. Aprender 
sobre a alfabetização digital, a ética digital e a civilidade digital são 
fundamentais no nosso mundo do século 21.

Alavancar os setores privado e sem fins lucrativos. O setor 
privado e as organizações sem fins lucrativos também podem ajudar 
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Alfabetização  
digital

os governos a melhorar as competências de alfabetização digital 
para os cidadãos de todas as idades, proporcionando oportunidades 
de formação e aprendizagem, e aumentando as contribuições das 
empresas no financiamento e nos recursos de computação em nuvem 
para apoiar iniciativas de alfabetização digital.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Relatório do Fórum Econômico Mundial: “Nova visão sobre a 
Educação: liberando o potencial tecnológico”

Para acessar estes e outros recursos, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Desenvolvimento 
de habilidades de 
próxima geração

A oportunidade

A computação em nuvem e os recursos inovadores liberam o 
potencial para impulsionar o crescimento econômico significativo 
e as atividades. A Comissão Europeia, por exemplo, estima que a 
digitalização de produtos e serviços permitirá à indústria europeia 
gerar um adicional de 110 mil milhões de euros por ano em receitas 
nos próximos cinco anos.27 McKinsey & Company acredita que as 
capacidades digitais avançadas poderiam representar 2,2 trilhões 
de dólares dos EUA no PIB do país em 2025.28 Isto sugere que 
existem muitas oportunidades para as pessoas com as competências 
adequadas para ajudar suas organizações a criar produtos e serviços 
que podem, por sua vez, impulsionar a criação de empregos 
adicionais e permitir um maior crescimento econômico.

Além disso, em uma economia cada vez mais estimulada pelos 
avanços em tecnologia digital, mais e mais empregos exigem um 
grau de conhecimento em algum dos campos STEM (ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática). Na Europa, por exemplo, na 
última década, o número de vagas de emprego no setor de tecnologia 
cresceu três vezes mais que o número total de vagas29 e nos 
Estados Unidos, a demanda por pessoas com formação em ciência 
da computação é provavelmente muito grande, com estimativas 
sugerindo que até 2024, o número de postos de trabalho de analistas 
de informação e computação vai aumentar quase 20%.30

O desafio

Para que as empresas prosperem na economia digital baseada 
em nuvem, as habilidades de seus empregados devem estar em 
dia com os avanços da tecnologia. Mas, no setor da indústria nos 
Estados Unidos, aproximadamente 2 milhões de vagas de emprego 
poderiam deixar de ser preenchidas na próxima década devido a 
uma escassez de pessoas com as capacidades técnicas apropriadas.31 
Na Europa, uma pesquisa feita em 2013 revelou que a escassez de 
competências causou grandes problemas nos negócios de um terço 
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dos empregadores norte-americanos.32 E na China, McKinsey estima 
que a demanda por mão de obra qualificada poderia ultrapassar a 
oferta em 24 milhões de pessoas até 2020.33 Uma escassez como essa 
representa sérios problemas de competitividade para as empresas 
e ameaça a saúde econômica de longo prazo de países em todo 
o mundo. Mais do que isso, ela ameaça aumentar as diferenças 
econômicas entre aqueles que têm as habilidades para ter sucesso no 
século 21 e aqueles que não.

Ao ignorar isso, muitas pessoas enfrentarão um futuro incerto, 
especialmente as mulheres, os jovens, e aqueles que vivem 
em comunidades rurais e carentes. Zerar esse gap é um fator 
importante na abordagem da desigualdade de renda e uma 
das medidas mais importantes que os governos podem tomar. 
Reconhecendo isso, a Organização das Nações Unidas estabeleceu 
uma série de metas relacionadas como parte dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, incluindo 4.b que estabelece: “Até 
2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas 
de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento ... para o 
ensino superior, incluindo programas de formação profissional e [de 
tecnologia da informação e da comunicação].”34

Recomendação de políticas

Em uma época em que a desigualdade de renda está aumentando, as 
pessoas estão lutando para encontrar empregos bem remunerados, 
porque elas não têm as habilidades e os conhecimentos necessários, 
e um número crescente de vagas de trabalho relacionadas com 
a tecnologia não estão sendo preenchidas, a necessidade de 
amplamente disponibilizar treinamentos é clara e urgente. Para 
garantir que os trabalhadores recebam a formação correta e os 
empregadores tenham acesso a uma força de trabalho que oferece 
a gama certa de conhecimentos e habilidades, os formuladores de 
políticas devem considerar estas medidas:

Investir em cursos que preparem as pessoas para trabalhos 
de alta demanda. Os governos devem investir em programas 
de requalificação dos trabalhadores de alta qualidade para as 
competências básicas e para as certificações e educação continuada 
para aqueles que já estão no mercado de trabalho. Um primeiro 
passo é identificar as habilidades que são mais demandas, uma 
tarefa para a qual a indústria de TI pode colaborar. Com esse 
conhecimento, os governos podem desenvolver e oferecer programas 
de reciclagem da força de trabalho de alta qualidade ou fornecer 
incentivos e recursos financeiros para que as organizações privadas e 
sem fins lucrativos o façam.

Alcance amplo. Os governos devem procurar satisfazer as 
necessidades das pessoas em todos os estágios da força de trabalho 
- alunos que entram no mercado, trabalhadores desempregados e 
subempregados, e trabalhadores que precisam de ajuda para adquirir 
novas habilidades para garantir a sua empregabilidade a longo 
prazo. Os governos também devem pensar em termos gerais nos 
treinamentos a oferecer e como torná-los amplamente acessíveis. 
As habilidades tecnológicas digitais são um elemento importante. 
Ferramentas e recursos para ajudar novos empresários a desenvolver 
habilidades de negócios e gestão de know-how também são 
fundamentais.

Aproveitar ao máximo a colaboração público-privada. A 
responsabilidade de identificar e abordar as necessidades de 
reciclagem não deve recair apenas sobre os governos. O setor 
privado e os educadores também têm um papel essencial a 
desempenhar. Os prestadores de serviços educacionais nem sempre 
oferecem treinamentos nas habilidades que os empregadores estão 
procurando. O setor privado tem a experiência do mundo real e 
os conhecimentos para identificar a escassez de competências e 
determinar as melhores práticas educacionais. Eles também são 
parceiros essenciais na prestação de serviços educacionais.
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Fomentar marcos regulatórios flexíveis. Os marcos regulatórios 
devem proporcionar flexibilidade adequada para que os 
empregadores possam expandir suas operações e desenvolver sua 
força de trabalho, mantendo a proteção aos trabalhadores. Nações 
com menos barreiras legais, regulamentares e práticas no que se 
refere à importação, treinamento e retenção de talentos estarão em 
melhor posição para tirar proveito das oportunidades de crescimento 
econômico.

Suporte ao reconhecimento mútuo das qualificações. O 
reconhecimento mútuo permite que indivíduos recentemente 
treinados encontrem trabalho onde há vagas disponíveis, mesmo que 
não é no mesmo lugar onde eles treinavam. Isso é importante para 
milhões de trabalhadores desempregados ou em situação de risco 
incapazes de viajar para regiões de alto crescimento para reciclagem 
(ao invés de irem para lá uma vez pois sabem que lá encontrarão um 
emprego). Com o reconhecimento mútuo, seria mais fácil para as 
pessoas tirarem proveito dos programas de reciclagem locais.

Fomentar a inovação. Os governos podem também incentivar o 
empreendedorismo através de programas que ajudam as pessoas 
a iniciarem novos negócios. Programas que oferecem às startups 
e aos empreendedores acesso fácil e rápido a software, suporte de 
marketing e visibilidade contribuirão para o sucesso dos negócios.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Resolução das Nações Unidas: “Transformando nosso mundo: a 
Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável”

Relatório da Deloitte: “O déficit de competências no setor de 
fabricação dos EUA entre 2015 e 2025”
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Relatório de McKinsey & Company: “Lidando com o desemprego 
entre os jovens”

Anúncio do Governo da Malásia: “Lançado movimento para 
incentivar os jovens da Malásia a se tornarem produtores digitais”

Blog Microsoft: Estendendo o suporte da Microsoft aos veteranos que 
entram no mercado de trabalho

Para acessar estes e outros recursos, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Inclusão de pessoas 
com deficiência

A oportunidade

A computação em nuvem oferece benefícios significativos para 
pessoas de todas as idades e habilidades. Ela pode capacitar as 
pessoas com deficiências visuais, cognitivas, relacionadas com a 
idade, motoras, auditivas e de fala a aprenderem de forma mais 
eficaz, se envolvendo e colaborando com outras pessoas mais 
facilmente, e se expressando de forma mais clara. Os dispositivos 
conectados à nuvem oferecem tecnologias de apoio, tais como 
legendagem, reconhecimento de voz, processamento de linguagem 
natural, e aprendizagem automática. E como a nuvem é um 
repositório de configurações personalizadas, as pessoas podem 
acessar informações e serviços formatados para atender às suas 
preferências onde quer que estejam, em praticamente qualquer 
dispositivo.

Os computadores e a internet também criaram oportunidades para 
as pessoas com deficiências estudarem, se formarem, entrarem 
no mercado de trabalho, terem acesso a serviços públicos e se 
envolverem com a sociedade. Mas um estudo recente do Banco 
Mundial revelou que as pessoas com deficiência ainda têm 
consideravelmente mais chances de ficarem desempregadas e de 
experimentarem a pobreza. A computação em nuvem pode ajudar 
a mudar isso. Em particular, as tecnologias baseadas em nuvem 
acessíveis podem garantir que as pessoas com deficiências tenham 
acesso aos serviços e conteúdo no mundo cada vez mais digital 
de hoje. A computação em nuvem também pode alimentar novos 
serviços de apoio que proporcionam uma maior independência 
e mobilidade para pessoas com uma ampla gama de deficiências. 
Muitas dessas inovações também vão ajudar as pessoas a 
continuarem produtivas e independentes à medida que envelhecem.

O desafio

Há mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo com deficiências.35 
Muitas vezes, elas enfrentam barreiras significativas quando se 
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trata de emprego, educação, saúde, transporte, acesso à tecnologia, 
serviços do governo, e muito mais. As barreiras à educação das 
crianças com deficiências são particularmente prejudiciais porque 
elas têm um impacto permanente sobre a empregabilidade e 
contribuem para altas taxas de pobreza entre os adultos com 
deficiências. Enquanto a computação em nuvem já oferece 
oportunidades significativas de acessibilidade, as pessoas com 
deficiência são muitas vezes as últimas a terem acesso aos benefícios 
da inovação tecnológica.

Recomendação de políticas

Para as pessoas com deficiência, a computação em nuvem pode 
fornecer recursos que melhoram o acesso à educação, emprego e 
serviços governamentais e permitem um envolvimento rico com 
a sociedade. Para garantir que os benefícios e oportunidades 
oferecidas pela computação em nuvem estejam disponíveis para as 
pessoas com deficiência, os governos devem considerar as seguintes 
medidas:

Adquirir tecnologias acessíveis. Quando as agências públicas 
compram e usam tecnologias acessíveis, o acesso à informação 
pública e a participação no mercado de trabalho de pessoas com 
deficiência aumentam. Ao incorporar os critérios de acessibilidade, 
tais como ETSI EN 301 549, nas políticas de compras e ao solicitar 
garantias de compliance detalhadas dos provedores de tecnologia 
e soluções, os governos podem criar incentivos econômicos para as 
empresas investirem em produtos mais inovadores e acessíveis. Mas, 
embora os Estados Unidos e muitos governos europeus exigem que 
as agências federais adquiram tecnologias acessíveis, apenas um 
terço dos países que assinaram a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência promulgaram políticas semelhantes. Todos 
os governos devem assinar o documento da Iniciativa global para a 
informação inclusiva e tecnologias da comunicação (G3ict) e integrar 
a acessibilidade em seus procedimentos de aquisição.

Tecnologia  
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Promover padrões globalmente harmonizados. A velocidade da 
inovação no setor de tecnologia pode superar a legislação desenhada 
para incentivar a acessibilidade e promover serviços em nuvem. 
Padrões globais como ETSI EN 301 549 e ISO/IEC 40500 (Diretrizes 
de Acesso a Conteúdo Web 2.0 W3C) são uma opção melhor do 
que as leis que exigem recursos ou serviços e excluem outros. Isso 
estimula o desenvolvimento de uma ampla gama de produtos e 
conteúdos que podem ser utilizados por todos. Através da adoção 
de políticas de compras públicas com base nessas normas e da 
exigência de tecnologia acessível de seus fornecedores, os governos 
podem criar incentivos para as empresas desenvolverem produtos 
inovadores e acessíveis. Esses incentivos são mais eficazes quando 
eles são baseados em padrões globais que criam mercados digitais 
unificados.

Abraçar a inovação. Quando os governos tentam resolver desafios 
complexos com tecnologias obsoletas, as pessoas com deficiência são 
muitas vezes deixadas para trás. Os governos devem adotar políticas 
que incentivam os educadores a trabalhar com a indústria da 
tecnologia para criar novas soluções que se baseiam em tecnologias 
de nuvem e incentivar a sua utilização na sala de aula.

Tornar os serviços de governo eletrônico acessíveis. Através 
da adoção de políticas que obrigam a acessibilidade à informação 
do governo e aos dos serviços de e-governo, os formuladores de 
políticas podem garantir que as pessoas de todas as habilidades se 
mantenham informadas, participem plenamente da vida cívica, 
e tirem proveito dos benefícios do setor público, oportunidades 
e emprego. Para atingir este objetivo, os governos devem exigir 
documentos, apresentações, conteúdo web, aplicações e soluções de 
software que deverão ser criadas e mantidas de forma consistente 
com as diretrizes de acessibilidade aplicáveis.

Capacitar os professores. Os professores precisam compreender 
o valor da tecnologia acessível na sala de aula. As autoridades 
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educacionais devem promover a conscientização e fornecer 
treinamento de habilidades para ajudar os professores a entender 
como usar as novas tecnologias para melhoraro aprendizado na sala 
de aula. A maioria das ferramentas de tecnologia que são usadas nas 
escolas, tais como computadores, tablets e PCs, tem características 
e configurações de suporte personalizadas que podem ajudar os 
alunos a acessar o material e colaborar com os colegas, melhorando 
consideravelmente a acessibilidade na educação. O treinamento 
de habilidades deve ajudar os professores a tirar proveito desses 
recursos de acessibilidade. Permitir que os professores criem 
materiais de aprendizagem que são acessíveis a estudantes 
com deficiência também é essencial. Quando os professores 
compreendem como ajustar o currículo e o conteúdo às necessidades 
específicas de seus alunos, as escolas podem satisfazer com sucesso 
as necessidades dos alunos com deficiência.

Evidências e outras leituras sugeridas:

UNESCO: “Modelo de Política para a Inclusão da TIC na Educação das 
Pessoas com Deficiência”

ETSI: “ETSI EN 301 549 V1.0.2 Accessibility requirements suitable for 
public procurement of  ICT products and services in Europe”

ISO/IEC 40500: “2012 Standard: Information technology -- W3C 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0”

Requisitos ETSI de acessibilidade adequados para os contratos 
públicos de produtos e serviços de TIC na Europa: ETSI EN 301 549

Carta da Global Initiative for Inclusive Information and 
Communication Technologies (G3ict): “Promoting Global Digital 
Inclusion through ICT Procurement Policies & Accessibility Standards”
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O Modelo de Acessibilidade na Educação do Egito: “Implementação 
da Tecnologia da Informação e Comunicação Acessível na Educação”

Anúncio do Governo Australiano: O governo federal vai adotar o 
padrão europeu para a aquisição de TIC acessíveis (EN 301 549)

Relatório da Microsoft: Acessibilidade e a nuvem

Relatório da Microsoft: Requisitos de acessibilidade adequados para 
os contratos públicos de TIC na Europa

Blog Microsoft: Criando incentivos para inclusão digital: A Microsoft 
anuncia apoio ao documento de G3ict para a tecnologia acessível

Para acessar estes e outros recursos, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Recomendação de políticas

Suporte a negócios 
de todos os 
tamanhos

A oportunidade

As pequenas e médias empresas (PMEs) desempenham um papel 
essencial no fomento do crescimento econômico e na criação de 
empregos em todo o mundo. À medida que as PMEs procuram 
maneiras de crescer, elas podem se beneficiar de uma nova onda de 
tecnologias da informação para aumentar a produtividade, reduzir as 
barreiras à inovação, expandir as cadeias de fornecimento e alcançar 
novos mercados.

Embora o advento da nuvem signifique que as PMEs podem acessar 
muitas das mesmas tecnologias às quais as grandes empresas 
têm acesso, o risco de um abismo crescente tecnológico entre 
grandes corporações e pequenas e médias empresas deve ser uma 
consideração fundamental para os formuladores de políticas em todo 
o mundo. A experiência sugere que existe uma forte correlação entre 
a adoção de tecnologias avançadas da informação e o crescimento da 
receita e empregos das PMEs.

O desafio

A adoção de novas inovações em tecnologia digital por pequenas 
empresas tem sido desigual. Isso ameaça acentuar a diferença 
de desempenho entre as grandes empresas e as pequenas e 
médias empresas, à medida que o ritmo da inovação se acelera. 
Além disso, as pequenas e médias empresas são muitas vezes 
desproporcionalmente afetadas por decisões políticas que são 
dirigidas a grandes empresas, particularmente multinacionais.

As leis que regem a proteção de dados, o armazenamento de dados 
e a localização de serviços podem significar um ônus excessivo para 
as pequenas e médias empresas e limitar sua capacidade de tirar 
proveito da nuvem para otimizar as operações comerciais e competir 
com sucesso.

Apoio a PMEs
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Recomendação de políticas

Dada a dimensão e importância do setor de PMEs, é importante para 
os formuladores de políticas considerar as políticas que irão ajudar 
as pequenas empresas a prosperar e entender quais políticas podem 
bloquear seu crescimento. A tecnologia empresarial que tem sido 
tradicionalmente demasiado complicada ou cara para pequenas e 
médias empresas está agora ao alcance delas.

Para aproveitar essa oportunidade, os governos devem criar 
ambientes de políticas que apoiam e incentivam o uso seguro, 
acessível e inovador da nuvem e expandir o potencial de exportação 
das pequenas e médias empresas.

Garantir o acesso a infraestruturas e redes de alto nível. Para 
se conectar, colaborar e competir, as PMEs precisam de redes de 
informação e comunicação que sejam acessíveis. As políticas de 
banda larga devem levar em conta a necessidade das pequenas e 
médias empresas terem uma conectividade confiável e lidarem com 
os desafios para garantir que as pequenas e médias empresas em 
zonas rurais e remotas não sejam deixadas para trás.

Proporcionar incentivos e treinamento. A nuvem não só aumenta a 
produtividade das pequenas e médias empresas, como também permite 
uma maior participação econômica por milhões de pessoas que podem 
operar suas empresas desde casa - muitas delas mulheres e minorias. 
Para acelerar a adoção, os governos podem aprovar programas que 
proporcionem um melhor acesso à tecnologia acessível para pequenas 
e médias empresas, especialmente os serviços em nuvem. Os incentivos 
diretos, tais como subvenções ou subsídios fiscais, têm sido utilizados 
com sucesso em muitos países para incentivar pequenas e médias 
empresas a implementar os serviços em nuvem.

Fomento às exportações. Uma maneira para as economias 
crescerem é aumentar o potencial de exportação das pequenas 
e médias empresas. A políticas da indústria podem incentivar 

Apoio a PMEs pequenas e médias empresas a usar a nuvem para acessar cadeias de 
fornecimento globais e ampliar os mercados para seus produtos. Da 
mesma forma, a política comercial também pode ajudar as pequenas 
e médias empresas através da redução das tarifas e da burocracia e 
simplificando os procedimentos aduaneiros para facilitar maiores 
oportunidades de negócio.

Apoio às políticas que tratam das preocupações de segurança 
e privacidade de dados. Para resolver as questões de segurança 
e privacidade, os governos devem se concentrar em manter a 
certificação de segurança para fornecedores de nuvem, evitar 
regras que inibam o fluxo de dados e serviços de dados através das 
fronteiras e incentivar a inovação e o crescimento, sem colocar os 
dados privados em risco.

Evidências e outras leituras sugeridas:

Relatório do Boston Consulting Group:  “Ahead of the Curve - 
Lessons on Technology and Growth from Small-Business Leaders”

Huffington Post: “What is the Cloud (And Why Do Small Businesses 
Need to Care)”

Business.com: “Study Shows Small Businesses Are Doubling Profits 
by Switching to Cloud Computing”

Forbes: “Roundup of Small & Medium Business Cloud Computing 
Forecasts and Market  Estimates”

Relatório da Asia Cloud Computing Association: “SMEs in Asia 
Pacific: The Market for Cloud Computing”

Para acessar estes e outros recursos, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Capítulo 3

Transformação 
digital em ação

O que futuro 
nos reserva

Como é uma revolução tecnológica? O que acontece quando 
mulheres e homens criativos, inteligentes e com visão de futuro 
aproveitam o poder da nuvem para coletar e analisar informações a 
uma escala e profundidade que nunca antes foram possíveis? Quais 
problemas serão resolvidos e quais necessidades serão satisfeitas à 
medida que inovadores e sonhadores conectam ideias frescas com 
novas capacidades digitais?

Estas são questões que levarão anos para serem respondidas. A 
história nos diz que o impacto total de uma revolução industrial 
leva anos para ser sentido e que as inovações mais importantes 
quase nunca foram previstas por aqueles que criaram os avanços 
subjacentes que fizeram cada revolução industrial possível.

A história nos diz que o impacto total de 
uma revolução industrial leva anos para ser 
sentido

Levou quase um século para que as pessoas começassem a chamar 
de revolução industrial o motor a vapor que James Watt aperfeiçoou. 
Há dúvidas de que Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi e os outros 
cientistas e inventores cujas descobertas serviram de base para 
as transmissões de rádio pudessem ter imaginado o mundo dos 
dispositivos móveis e das comunicações sem fio que hoje em dia faz 
parte da rotina da maioria das pessoas.

Mas já há indícios emocionantes e inspiradores do que o futuro nos 
reserva à medida que as pessoas começam a descobrir como usar a 
computação em nuvem, a análise avançada, os dispositivos móveis, 
os sensores conectados, o estudo dos genomas, a impressão em 3-D, 
a geolocalização, e uma série de outras tecnologias emergentes e 
relacionadas, e não apenas para olhar para velhos problemas de 
novas formas, mas para vislumbrar recursos que até agora eram 
impossíveis de imaginar.
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Governo Governo
Hoje em dia, as pessoas em todas as profissões estão usando a 
computação em nuvem para trabalhar de forma mais eficiente e 
mais eficaz, para servir os clientes de novas maneiras, e encontrar 
respostas para problemas antes insolúveis. Nesta seção, oferecemos 
uma visão rápida do impacto que a computação em nuvem já tem 
sobre as indústrias-chaves que são a espinha dorsal do progresso 
econômico e social em comunidades ao redor do mundo.

Governo

Em 2011, Vivek Kundra, CIO do governo dos EUA, anunciou uma 
política nacional chamada “cloud-first” cujo objetivo era incentivar 
a rápida implementação das tecnologias de nuvem pelo governo 
federal. Três anos atrás, o Reino Unido lançou sua própria iniciativa 
de “nuvem em primeiro lugar”. Mas o fato é que em ambos os países, 
e na maior parte do mundo, os governos têm migrado para a nuvem 
de forma muito mais lentamente do que as empresas e organizações 
em outros setores.

Há uma série de razões, incluindo orçamentos limitados, que 
explicam os desafios inerentes à conversão de complexos e velhos 
sistemas de TI legados, e a falta de especialização. Mas, de longe, o 
principal tema tem sido a percepção de que os ambientes em nuvem 
criam novos riscos e levantam novas questões de segurança.

Essa resistência parece estar diminuindo à medida que os governos 
começam a reconhecer que a mudança para a nuvem não significa 
perder o controle da privacidade e a segurança dos dados. Agora, mais 
e mais entidades governamentais municipais, estaduais e federais 
estão dando o salto para a nuvem e vendo os benefícios, que incluem a 
redução de custos e o ganho de produtividade; a maior a colaboração 
entre funcionários do governo e entre agências governamentais e 
parceiros e fornecedores; e grandes melhorias na prestação de serviços 
aos cidadãos. Como resultado, o ritmo de adoção está começando a 
acelerar. Um estudo recente revelou que nos Estados Unidos, os gastos 
anuais em computação em nuvem devem crescer mais de 20% ao ano, 

chegando a 6,5 bilhões de dólares até 2019.36 E de acordo com a Fortune, 
alguns fornecedores de tecnologia estão relatando que as agências do 
governo dos EUA estão migrando para a nuvem mais rapidamente do 
que empresas privadas.37

Nos Estados Unidos, a cidade de Miami, na Florida, é um bom 
exemplo de um município que tem usado abordagens baseadas em 
nuvem para simplificar os processos, poupar recursos e melhorar 
os serviços da cidade. Hoje em dia, o departamento de construção 
da cidade pode monitorar a carga de trabalho dos inspetores 
de construção com maior precisão e otimizar os calendários de 
inspeção, com base na distância, localização, tráfego, meteorologia, 
e muito mais. E como os inspetores podem fazer o upload e o 
download de documentos e fotos enquanto eles estão no campo, eles 
podem emitir autorizações instantaneamente, enquanto eles estão 
no local, ao invés de terem que voltar para o escritório.

Mais e mais agências governamentais estão 
migrando para a nuvem

A tecnologia tem reduzido o número de chamadas de telefone que 
o departamento de construção recebe a cada mês em mais de 5000. 
No geral, a mudança para a nuvem permitiu que o departamento 
de TI da cidade fornecesse novos recursos que melhoraram 
dramaticamente a capacidade da cidade de Miami de servir os seus 
cidadãos, apesar do orçamento significativamente reduzido após a 
recessão de 2008.

No Peru, o governo está usando tecnologias de nuvem, por razões 
que vão muito além da eficiência e da economia de custos. Lá, 
o Escritório Nacional de Processos Eleitorais está usando um 
aplicativo baseado em nuvem para aumentar o envolvimento 
dos cidadãos e fortalecer as instituições democráticas através do 
aumento da participação dos eleitores nas eleições. Uma barreira 
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Governo
para a votação era o número limitado de locais de votação. Em 
alguns casos, os eleitores tinham que viajar por mais de uma hora 
para chegar ao local de votação que lhes correspondia.

Para tornar o processo de voto mais fácil, o aplicativo identifica os 
três locais de votação mais próximos à residência de cada eleitor, o 
que lhes permite escolher o que for mais conveniente. O sistema, 
então, envia automaticamente um e-mail com o local de votação 
para o eleitor e o publica no escritório do distrito da agência e no 
site do Escritório Nacional de Processos Eleitorais. Chamado de 
“Escolha seu Local de Votação”, o novo sistema foi implementado 
em novembro de 2015. Em abril de 2016, durante o primeiro turno 
da eleição presidencial, o absentismo dos eleitores foi 59% menor do 
que durante a disputa presidencial de 2011.

Uma barreira para a votação era o número 
limitado de locais de votação

Mas é possível que nenhum governo use a nuvem tanto quanto o 
município de Hollands Kroon, uma cidade de cerca de 50.000 de 
habitantes no norte da Holanda. Alguns anos atrás, a cidade envidou 
o esforço de se tornar a primeira cidade do mundo a ter 100% de 
seus serviços de TI na nuvem.

O projeto de tecnologia em nuvem e uma reestruturação 
organizacional abrangente permitiram que os funcionários de 
Hollands Kroon trabalhassem em equipes funcionais que se 
concentram em resultados, em vez de processos, e que eles tivessem 
a opção de trabalhar em qualquer lugar que fosse mais eficiente 
e produtivo, incluindo espaços de trabalho compartilhados, em 
casa ou na comunidade. Agora, por exemplo, em vez de exigir que 
os cidadãos se desloquem até a prefeitura para pegar um novo 
passaporte ou autorização, os funcionários da cidade muitas vezes 
entregam os documentos diretamente nas casas das pessoas.

A mudança para a nuvem também permitiu que Hollands Kroon 
lançasse uma ampla gama de novos serviços para os cidadãos. Um 
aplicativo móvel chamado Fixi permite que os moradores usem seus 
telefones celulares para enviar fotos de problemas como grafites 
ou equipamentos quebrados em espaços públicos e acompanhar a 
resolução da questão desde a submissão à conclusão.

Os ganhos de eficiência do novo sistema têm ajudado o município 
a melhorar muitos processos internos, tais como aprovações de 
licenças de zoneamento comercial, que agora podem ser emitidas em 
poucos meses em vez de até um ano.

A implementação abrangente de Hollands Kroon de capacidades 
baseadas em nuvem pode ser excepcional, mas os objetivos 
subjacentes a essa mudança são compartilhados pelos líderes 
municipais em quase toda parte. Podemos dizer que mais e mais 
vilarejos e cidades ao redor do mundo adotarão uma abordagem 
semelhante nos próximos anos.

Educação

Em um tempo em que o valor de uma educação de alta qualidade 
nunca foi mais aparente e em que os limites das abordagens 
tradicionais de ensino nunca foram mais evidentes, a computação 
em nuvem oferece um potencial incrível para resolver uma das 
mais prementes questões da sociedade: como dar a todos acesso às 
grandes oportunidades educacionais.

Até agora, o impacto da computação em nuvem na educação se foca 
principalmente no custo e na eficiência. As escolas estão usando 
recursos baseados em nuvem para fornecer acesso a e-books que 
são muito menos caros do que as edições de capa dura e que podem 
ser atualizados regularmente para que eles sempre tenham o mais 
recente conhecimento e informação.

Educação
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Educação Educação
Bridge estima que seus alunos estão cerca de um ano à frente de seus 
colegas em escolas públicas em termos de leitura e matématica.38

Nos Estados Unidos, o Distrito Escolar da Área Metropolitana de 
Cleveland, em Ohio está usando uma tecnologia analítica preditiva 
baseada em nuvem para monitorar o desempenho dos alunos e 
identificar as crianças que estão ficando para trás. Professores e 
administradores deste sistema escolar extremamente pobre sabem 
que uma das chaves para o sucesso a longo prazo para estes alunos 
é a intervenção imediata para dar apoio quando eles começam a 
mostrar sinais de que estão tendo dificuldades na sala de aula.

O sistema analisa os resultados dos testes, notas, assiduidade, e 
outras medidas de desempenho acadêmico para a primeira, segunda 
e terceira série para que os professores possam acompanhar o 
desenvolvimento dos alunos e identificar aqueles que precisam de 
atenção especial. O sistema não apenas permite aos professores 
ver sinais de alerta precoce, mas oferece sugestões para as aulas e 
materiais que são personalizados às necessidades de cada aluno 
e que podem ser atribuídos de forma rápida e fácil através do 
computador, tablet ou dispositivo móvel.

Agora, abordagens ainda mais revolucionárias estão começando 
a surgir. Imagine como a aprendizagem seria transformada se as 
crianças em idade escolar pudessem descobrir como é a vida em 
outro país conversando uns com os outros sobre a comida que 
comem, os jogos que jogam, a música que ouvem, e os livros que 
leem, ainda que eles não falem a mesma língua?

Este cenário já é uma realidade para os alunos do ensino 
fundamental nos Estados Unidos e no México. Em Tacoma, 
Washington, e na Cidade do México, um rápido progresso no 
reconhecimento de fala, na tradução automática, e no aprendizado 
por máquina possibilitado pela computação em nuvem permitiu que 
eles se comunicassem diretamente entre si apesar das barreiras do 
idioma e da distância.

Baratas e fáceis de usar, as ferramentas multimídia e o conteúdo 
interativo estão transformando a maneira como as crianças 
aprendem sobre uma ampla gama de assuntos. Aplicativos que 
dependem de assinatura e que são executados em datacenters 
reduzem o custo de software, hardware e equipe de TI. Ao 
disponibilizar o plano e os materiais de ensino, bem como o 
resultado das provas on-line, as escolas podem interagir de forma 
mais fácil e eficaz com os alunos e seus pais.

O sistema analisa as medidas de 
desempenho acadêmico para que os 
professores possam identificar aqueles que 
precisam de atenção especial

Estes ganhos de produtividade e eficiência são apenas o começo. 
Há um crescente número de exemplos hoje em dia de como a 
computação em nuvem está ajudando escolas a aumentarem a 
interação com os alunos e melhorar o acesso à aprendizagem 
personalizada de alta qualidade à medida em que elas começam 
a resolver alguns dos problemas mais prementes em matéria de 
educação.

A Bridge International Academies, uma rede privada no Quénia 
com mais de 400 escolas e mais de 120.000 estudantes, está usando 
a computação em nuvem para elevar o nível de conhecimentos e 
competências dos professores em um país onde apenas 35% dos 
professores em sala de aula têm um domínio razoável das matérias 
que ensinam.

De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, Bridge 
está usando tablets para dar aos professores roteiros de aulas, 
instruções detalhadas sobre como entregar o material, e opções de 
atividades em sala de aula. Até agora, os resultados são promissores. 
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Estudo de caso

Optolexia
A maioria das pessoas pensa que a dislexia é um 
problema de leitura causada por uma tendência a 
inverter a ordem das letras nas palavras. Mas é de fato 
um transtorno neurológico que abrange uma ampla 
gama de problemas de linguagem relacionados ao 
reconhecimento de palavras, ortografia, fala, escrita e 
compreensão. E que afeta muitas pessoas.

Estima-se que entre 10 e 15% das crianças em idade 
escolar sejam disléxicas. Em todo o mundo, 1 bilhão de 
pessoas podem ter a doença.

Embora não exista cura, as pessoas com dislexia 
podem aprender estratégias para ajudá-las a lidar 
com as dificuldades. Quanto antes as crianças forem 
diagnosticadas, melhor será o seu desempenho na 
escola.

Mas o diagnóstico é difícil e impreciso. Pode levar anos 
até ser possível determinar que alguém tem dislexia e 
muitas pessoas nem sabem que têm a doença. Estima-
se que apenas 5% dos estudantes nos Estados Unidos 
com o transtorno sejam diagnosticados e recebam 
assistência.

Isso pode estar prestes a mudar. Reconhecendo que 
padrões de movimentos oculares incomuns quando 
as pessoas leem são um indicador de dislexia, 
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pesquisadores do Instituto Karolinska, em Estocolmo, 
na Suécia, desenvolveram uma ferramenta de triagem 
em nuvem que monitora os olhos de uma pessoa 
enquanto ela lê um texto na tela de um laptop, tablet ou 
computador. Essa informação é enviada para um motor 
de análise na nuvem que processa os dados e retorna um 
resultado numérico que indica a probabilidade de que 
alguém tenha dislexia.

Para testar a ferramenta no mundo real, o Instituto 
Karolinska encorajou os pesquisadores a criarem uma 
empresa chamada Optolexia. Em 2015, a Optolexia 
iniciou um programa piloto de dois anos em Jarfalla, 
Suécia, para avaliar 1.000 alunos.

O objetivo é avaliar a eficácia da abordagem e determinar 
se a Optolexia pode comercializar a ferramenta para que 
ela possa ser usada mais amplamente.

Mais do que isso, pesquisadores e educadores esperam 
identificar os alunos que têm dislexia já com 8 anos de 
idade. Hoje, na Suécia, onde a análise é comum, é mais 
provável que os alunos sejam diagnosticados quando têm 
entre 13 e 15 anos de idade.

A empresa também está explorando como adaptar a 
ferramenta para ajudar a identificar pessoas que possam 
ter outras doenças, como o mal de Parkinson, transtorno 
de déficit de atenção com hiperatividade, autismo e 
esquizofrenia.

Para mais informações, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Saúde Saúde
No processo, demonstrou-se como as capacidades de tradução de 
voz para voz pode permitir que as crianças de diferentes países que 
não falam a mesma língua possam fazer amigos e aprender sobre a 
cultura, história e costumes dos demais, ainda que não tenham uma 
linguagem em comum.

Um relatório recente do Fórum Econômico Mundial identificou 16 
habilidades que os estudantes de hoje vão precisar desenvolver para 
serem bem-sucedidos no mercado de trabalho de amanhã, incluindo 
matemática, alfabetização científica, alfabetização cultural e cívica, 
pensamento crítico, adaptabilidade e persistência. O relatório, 
intitulado “Uma Nova Visão para a Educação” também explorou 
como os educadores podem usar a tecnologia para ajudar os alunos 
a desenvolver essas habilidades, fornecendo a base para soluções 
que melhoram a produtividade do professor, usando dados para 
melhorar a forma como os alunos aprendem e mais.39 Em todo o 
mundo, os educadores com visão de futuro estão começando a usar 
essas abordagens para ajudar seus alunos a se prepararem para a 
vida em nosso mundo voltado para a inovação.

Saúde

Vivemos em um período de progresso sem precedentes na busca para 
melhorar a saúde em todo o mundo. Graças à combinação de notável 
avanço médico e um forte foco na saúde global, durante o último 
quarto de século, a expectativa média de vida em todo o mundo 
aumentou em mais de seis anos e a mortalidade materna e infantil 
foi reduzida pela metade.

Hoje, entretanto, estamos em uma encruzilhada. Nos Estados 
Unidos, o custo com a saúde será de mais de 10.000 dólares 
americanos por pessoa em 2016 e em 2025, as despesas com a saúde 
serão responsáveis por 20% de toda a atividade econômica do país.40

Na Europa, o envelhecimento da população e o aumento da 
desigualdade de renda dentro e entre as nações sobrecarregam os 

sistemas de saúde. E a carga de doenças não transmissíveis, como 
câncer, doenças cardíacas e diabetes, que já foram consideradas aflições 
das nações ricos, agora desproporcionalmente adoecem e matam 
pessoas pobres em países em todos os estágios de desenvolvimento 
econômico, ameaçando os ganhos dos últimos 25 anos.

As oportunidades que a nuvem oferece para transformar a forma como 
os profissionais de saúde cuidam de pacientes e as pessoas cuidam de 
si mesmas é de grande alcance. De tão grande que, de fato, que a Lei 
de Assistência à Saúde Acessível dos EUA (o Affordable Care Act) 
incluiu incentivos que totalizam mais de 40.000 dólares por médico 
para incentivar a adoção de sistemas de registros médicos eletrônicos.41 
Como resultado, o uso de sistemas digitais para armazenar e controlar 
as informações dos pacientes passou de um hospital em 10 em 2008 
para três em cada quatro hoje em dia.

O impacto em larga escala desta migração para sistemas eletrônicos 
nos custos e resultados de saúde está apenas começando a ser 
sentido. Na Nova Zelândia, Plunket, o maior fornecedor do país de 
serviços de assistência à saúde para crianças com menos de 5 anos, 
recentemente adotou um sistema baseado em nuvem para gerenciar 
os mais de 60.000 registros clínicos que ele cria todos os anos para as 
crianças que atende.

A nuvem vai transformar a forma como os médicos cuidam de 
pacientes e como as pessoas cuidam de si mesmas.

Passar os registros médicos do papel para o meio digital vai permitir 
que Plunket reduza seus custos e que seus profissionais de saúde 
passem mais tempo na comunidade, trabalhando com as famílias. 
Isso também dá à organização a capacidade de rastrear dados em 
tempo real para que possa responder rapidamente a uma ameaça à 
saúde, tal como o surto de uma doença infecciosa.
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Estudo de caso

Children’s  
Mercy Hospital
Para os futuros pais, a notícia de que seu bebê tem 
Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) 
é um verdadeiro choque. As crianças que têm esta 
rara anomalia congênita basicamente nascem com 
apenas metade do coração e a sua sobrevivência requer 
pelo menos duas grandes cirurgias com seis meses de 
intervalo entre uma e outra. E o período entre as duas 
operações é estressante e perigoso.

As crianças precisam de monitoramento constante e 
geralmente, até 25% das crianças nascidas com SHCE 
morrem de complicações antes de fazerem a segunda 
cirurgia.

Agora, em vez de pedir aos pais que mantenham 
registros detalhados de cada aspecto da doença de seus 
bebês em uma pasta e fazer uma atualização semanal 
pelo telefone, os médicos do Children’s Mercy Hospital 
em Kansas City, Missouri, Estados Unidos, estão 
usando um aplicativo baseado em nuvem chamado 
CHAMP para ter constante acesso a informações 
atualizadas sobre todas as crianças sob seus cuidados. 
O CHAMP, sigla para Cardiac High Acuity Monitoring 
Program, permite que os pais usem um computador ou 
tablet para inserir informações vitais fundamentais, 
tais como frequência cardíaca, peso e saturação de 
oxigênio, no aplicativo ao longo do dia.
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A informação é analisada automaticamente na nuvem, tão 
logo ela é inserida e os médicos do Children’s Mercy

são notificados a qualquer sinal de anormalidade. Os pais 
também podem pressionar o botão “Estou preocupado” 
no aplicativo e uma mensagem é imediatamente enviada a 
uma enfermeira.

Até agora, a equipe médica do Children’s Mercy Hospital 
já usou o CHAMP em 78 pacientes. E os resultados 
foram excelentes: os pais estão menos estressado e 
sobrecarregados, a capacidade de monitorar pacientes 
jovens em tempo real e ajustar o tratamento reduziu o 
número de reinternações hospitalares, que são de alto 
custo, e o que é mais importante, nenhum bebê com 
SHCE sob os cuidados dos médicos do Children’s Mercy 
Hospital morreu desde que o hospital começou a usar o 
sistema CHAMP.

Como resultado, os hospitais de todo o país que tratam 
crianças com SHCE manifestaram forte interesse em 
usar o aplicativo CHAMP em seus pacientes. E os 
cardiologistas e tecnólogos do Children’s Mercy Hospital 
que desenvolveram o aplicativo estão explorando como 
ele pode ser adaptado para pacientes com outras doenças 
cardíacas que necessitam de monitoramento em casa de 
longo prazo.

Para mais informações, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood
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Saúde Segurança 
pública

Nos Estados Unidos, os médicos do Children’s Mercy Hospital em 
Kansas City, Missouri estão demonstrando como a nuvem pode 
ajudar a salvar vidas até mesmo de pacientes mais jovens e mais 
vulneráveis. Lá, eles estão usando um aplicativo baseado em nuvem 
chamado de Cardiac High Acuity Monitoring Program (CHAMP) 
para tratar crianças nascidas com apenas um ventrículo, uma má 
formação congênita defeito cardíaco raro e geralmente fatal.

O CHAMP permite que os médicos acompanhem, remotamente, as 
informações chave sobre a saúde cardíaca de bebês com anomalias 
no coração, e instantaneamente notifica os pediatras em casos de 
indícios de problemas. Tipicamente, uma em cada quatro crianças 
com essa anomalia morre em decorrência de complicações, mas 
desde que o CHAMP foi introduzido, nenhuma criança morreu sob 
os cuidados dos médicos do Children’s Mercy Hospital.

Na Zâmbia, os profissionais da saúde estão 
usando modelos sofisticados de dados para 
encontrar focos isolados de malária

No mundo em desenvolvimento, programas e iniciativas inovadoras 
estão oferecendo uma nova esperança na luta para erradicar algumas 
das doenças mais mortais do mundo, incluindo doenças infecciosas, 
como a malária, que permanece entre as principais causas de doença 
e morte em comunidades pobres.

No sul de Zâmbia, os profissionais da saúde estão usando telefones 
celulares e modelos sofisticados de dados para encontrar focos 
isolados da doença transmitida por mosquito, identificar as pessoas 
que estão infectadas, mas não apresentam sintomas, e garantir que 
as medidas terapêuticas e preventivas adequadas sejam tomadas 
onde forem necessárias.

Esta abordagem tem ajudado a reduzir as taxas de infeção de 50% 
para menos de 1 por cento em apenas uma década em algumas áreas 
42, dando esperança de que a malária pode ser erradicada lá e além, 
algo que antes parecia impossível.

Capacidades como estas são uma razão importante pela qual a 
ampliação do uso das tecnologias digitais, incluindo a nuvem, é um 
componente essencial da política de saúde na União Europeia, uma 
parte fundamental do Affordable Care Act nos Estados Unidos, 
e um dos pilares da abordagem de longo prazo da Organização 
Mundial da Saúde para melhorar a saúde em todo o mundo.

Segurança pública

Quando pensamos no impacto da computação em nuvem na 
segurança pública, tendemos a nos concentrar na sensação crescente 
de que estamos vivendo um período de risco sem precedentes. 
As falhas de segurança nos Estados Unidos, no Pentágono e no 
Escritório de Gestão Pessoal, onde registros de pessoal e informações 
de segurança de 22 milhões de pessoas foram violadas em 2015, 
trouxeram preocupações e nos fizeram pensar se aqueles que nos 
protegem podem proteger a si mesmos.

Mas há um outro lado nessa história - o potencial para uma nova 
geração de inovações em nuvem para melhorar a segurança pública. 
Em todo o mundo, os bombeiros e os órgãos responsáveis pela 
aplicação das leis estão começando a tirar proveito da computação 
em nuvem e das capacidades analíticas avançadas para reduzir 
custos e servir o público de forma mais eficaz. Na verdade, de 
acordo com uma pesquisa recente da Associação Internacional dos 
Chefes de Polícia, mais de metade dos departamentos de polícia 
implementaram a tecnologia de nuvem ou estão planejando migrar 
para novos sistemas de nuvem nos próximos dois anos.

Às vezes é uma simples questão de melhoria da eficiência. Softwares 
de comunicação móvel e sistemas de registro digital relativamente 
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simples e baseados em nuvem permitem que os agentes policiais 
passem mais tempo na comunidade e menos tempo na delegacia, 
enquanto centros de comando habilitados por vídeo têm ajudado 
a reduzir a criminalidade, permitindo que policiais respondam aos 
incidentes mais rapidamente.

Cada vez mais, no entanto, os órgãos responsáveis pela aplicação 
das leis estão olhando para sistemas baseados em nuvem 
verdadeiramente avançados que agregam dados de uma ampla gama 
e fontes e sensores - tudo, desde leitores de placas a call centers de 
emergências, dados de mandados e de detenções, vídeos em tempo 
real, e até mesmo notícias tiradas da mídia social – para dar aos 
agentes que respondem a uma emergência informações contextuais 
críticas que são constantemente atualizadas.

O Estado do Ceará no Brasil, por exemplo, está testando um sistema 
baseado em nuvem que pode permitir que a polícia que responde 
a relatos de tiroteios possa instantaneamente ver imagens de vídeo 
da área ao redor antes, durante e após os disparos. Se um suspeito 
foge da cena em um carro, a polícia pode rastrear automaticamente 
o veículo utilizando leitores de placas, ainda que eles só tenham 
alguns dados da placa.

Os órgãos responsáveis pela aplicação  
das leis estão usando a nuvem para  
reduzir custos e servir o público de forma 
mais eficaz

Os benefícios da computação em nuvem podem se estender além 
da aplicação da lei e da segurança pública e têm um impacto 
transformacional em sistemas judiciais também. Na Argentina, o 
Supremo Tribunal de Buenos Aries, que tem jurisdição sobre uma 

região onde vivem mais de 15 milhões de pessoas, implementou um 
portal online que fornece aos advogados, juízes e cidadãos acesso a 
arquivos, vídeos e documentos relacionados aos processos judiciais 
através de dispositivos digitais conectados, incluindo telefones 
celulares.

No passado, quando os cidadãos de Buenos Aires tinham de 
comparecer em tribunal, isso significava pedir licença do trabalho, 
separar um dinheiro para a viagem, e correr para apresentar 
documentos de acordo com prazos obrigatórios determinados pelo 
Juízo. Para os advogados, que só podia trocar documentos com os 
clientes e tribunais pessoalmente ou por correio, as ineficiências e 
custos muitas vezes significavam que poderia levar anos para que 
um caso fosse julgado.

O impacto do novo sistema tem sido impressionante. As capacidades 
de vídeo tornam os julgamentos e processos judiciais acessíveis 
remotamente e minimizam a necessidade dos cidadãos e advogados 
terem de percorrer longas distâncias para comparecer em juízo. 
Os advogados podem fazer o upload de documentos digitais no 
portal e os clientes podem revisar e assinar os documentos em seus 
tablets pessoais. Por causa da natureza confidencial dos processos, 
o sistema inclui uma segurança robusta que usa assinaturas digitais 
para assegurar que os documentos são autênticos e só podem ser 
acessados por pessoas autorizadas.

Casos que antes levavam anos para serem 
resolvidos podem ser concluídos em 
semanas ou meses

Antes do portal ser lançado, um documento do tribunal geralmente 
levava 50 dias para que fosse entregue, a contar da solicitação. Agora 
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os pedidos de informação geralmente são atendidos no mesmo dia, 
e os casos que antes levavam anos para serem resolvidos podem ser 
concluídos em semanas ou meses.

Pequenas e médias empresas

Seria difícil exagerar a importância das pequenas e médias empresas 
para a criação de empregos, o crescimento econômico e a saúde das 
comunidades locais. Como pesquisas recentes claramente mostram, 
as pequenas empresas são a base econômica em todos os países. Um 
estudo do Banco Mundial considerado por muitos como a análise 
mais abrangente das pequenas empresas em todo o mundo na 
economia formal concluiu que elas são responsáveis por 67% dos 
empregos em todo o mundo.43

A Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas e a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
descobriram que pequenas e médias empresas informais 
representam 95% das empresas do mundo. E em todo o mundo, as 
empresas com menos de 100 pessoas geram mais de 50% das vagas 
de emprego líquidas.44

Neste contexto, as capacidades de nuvem que melhoram a 
competitividade das pequenas empresas oferecem o potencial de 
expandir significativamente o acesso a oportunidades de emprego e 
fortalecer as economias locais. Muitas pequenas empresas já estão 
usando a computação em nuvem para reduzir custos, melhorar a 
produtividade e a eficiência, e aumentar a agilidade. De acordo com 
um estudo recente conduzido pela Pb7 Research e a empresa de 
software Exact, as pequenas empresas que adotaram soluções de 
nuvem dobraram seus lucros e aumentaram suas receitas em 25%.45

Para outras empresas, os benefícios da computação em nuvem 
vão além dos custos e da produtividade e fornecem os recursos 
necessários para construir empresas prósperas, chegando e 
atendendo os clientes de maneiras que antes não seriam possíveis.

As capacidades de nuvem podem permitir 
que as pequenas empresas expandam as 
oportunidades de emprego e fortaleçam as 
economias locais

O Sistema Biobolsa é um grande exemplo. Com sede na Cidade do 
México, México, desenvolveu uma tecnologia que permite que os 
pequenos agricultores dos países em desenvolvimento transformem 
dejetos de vacas e suínos em biogás para fornos e outros 
equipamentos. Os biodigestores também produzem fertilizantes à 
base de estrume orgânico, o que reduz a necessidade de fertilizantes 
químicos e permite uma economia de dinheiro.

As comunicações baseadas em nuvem e os serviços de colaboração 
permitem que uma equipe de 30 funcionários de uma empresa trabalhe 
em quatro escritórios no México e na Nicarágua e se conectem com 
centenas de instaladores e promotores em todo o mundo.

Essa capacidade permitiu à empresa instalar mais de 3.000 
biodigestores em todo o México e América Central, bem como em 
áreas remotas da região andina da América do Sul, e em programas-
piloto em Gana, Nigéria e Madagáscar.

Hoje o Sistema Biobolsa está desenvolvendo novos programas-
piloto na África Oriental e na Índia. Trabalhando em parceria com 
a organização sem fins lucrativos, Kiva, o Sistema Biobolsa também 
está tirando proveito de um sistema de microfinanciamento em 
nuvem para oferecer empréstimos sem juros aos seus clientes, muitos 
dos quais nunca tiveram acesso a crédito antes.
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Estudo de caso

Tambero
Uma das questões mais prementes para a qual ainda 
não há resposta é como aumentar a produção agrícola 
de forma suficiente para atender a demanda de um 
mundo que vai precisar, até 2050, de pelo menos 60% 
mais alimentos do que consumimos hoje.

Uma resposta é o desmatamento para expandir 
as terras agrícolas disponíveis para operações de 
agricultura industrial de larga escala.

Mas há desvantagens significativas nisso, 
incluindo a perda de habitat e da biodiversidade, 
o desaparecimento das florestas necessárias para 
mitigar as mudanças climáticas e o aumento da 
dependência em fertilizantes químicos e pesticidas.

Eddie Rodriguez von der Becke acha que há uma 
maneira melhor - ajudar as 500 milhões de pequenas 
fazendas familiares existentes nos países em 
desenvolvimento a se tornarem mais eficientes e mais 
sustentáveis.

Com esse objetivo, ele fundou uma empresa de 
software na Argentina chamada Tambero que utiliza 
uma plataforma baseada em nuvem para conectar 
dezenas de milhares de agricultores em 150 países à 
informação e análise de que necessitam para otimizar 
as operações e aumentar a produção. 
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Projetado para fazendas de leite, gado e muitas mais, 
o software Tambero permite que os agricultores 
rastreiem tudo, desde as rações até a produção de leite, 
passando pelo peso, saúde e ciclos reprodutivos do 
animal.

E envia alertas automáticos que ajudam os agricultores 
a cuidar de seus animais e de suas terras, saber quais 
alterações na dieta irão melhorar a produção, e decidir 
quando plantar para alimentar os animais, desmamar 
os bezerros e inseminar as vacas.

Grátis para os pequenos agricultores e disponível, 
mediante pagamento, para grandes produtoras de 
lácteos e cooperativas agrícolas, a plataforma é 
oferecida em 20 idiomas e inclui informações não 
apenas para vacas mas para cabras, búfalos, ovinos, 
alpacas, lhamas, camelos e outros animais dos quais 
os agricultores de todo o mundo dependem para sua 
subsistência.

De acordo com Rodriguez von der Becke, pequenos 
agricultores familiares que usam Tambero aumentaram 
a produção de leite em média em 20%.

Para mais informações, visite: http://www.microsoft.
com/cloudforgood
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Para empresas como a CardioDiagnostics, com sede nos EUA, 
que está revolucionando a forma como os médicos monitoraram 
os pacientes com problemas cardíacos, a nuvem é mais que 
uma ferramenta poderosa para melhorar a competitividade e a 
rentabilidade. Ela é o alicerce para a inovação tecnológica com base 
na qual o negócio é construído.

Até recentemente, para rastrear as funções cardíacas de pacientes 
durante um período prolongado de tempo, eles tinham que usar 
um dispositivo de gravação portátil volumoso por alguns dias 
e, em seguida, levá-lo de volta ao seu médico para avaliação. 
A CardioDiagnostics desenvolveu uma versão do tamanho de 
um telefone celular que permite que cardiologistas registrem 
informações remotamente e acessem dados em tempo real sobre a 
forma como o coração de um paciente está funcionando.

Os cientistas da CardioDiagnostics também desenvolveram 
algoritmos que detectam automaticamente anomalias do ritmo 
cardíaco potencialmente perigosas e enviam um alerta para que 
a assistência de emergência possa ser enviada rapidamente, se 
necessário.

À medida que mais e mais empresas de pequeno porte aproveitam os 
benefícios da nuvem, histórias como estas se tornam cada vez mais 
comuns. Uma pesquisa feita por Intuit relatada na Forbes sugere 
que nos Estados Unidos, cerca de 37% das pequenas empresas já 
transferiram as suas operações para a nuvem. Estima-se que este 
número será de 78% até 2020.46

Agricultura

Em última análise, pode não haver área nenhuma em que o impacto 
da computação em nuvem seja mais importante, ou, para muitas 
pessoas, mais surpreendente do que na agricultura. A combinação 
do aumento da população global, do aumento dos rendimentos, e 

das mudanças nos hábitos alimentares exigirá que os agricultores e 
pescadores do mundo produzam cerca de 60% mais alimentos em 
2050.47

Mas embora seja fácil imaginar como a nuvem pode transformar 
setores baseados na informação, tais como saúde, serviços 
financeiros e manufatura, pode ser um pouco mais difícil entender 
como a capacidade de coletar, armazenar e processar grandes 
quantidades de informações em datacenters ao redor do mundo vai 
ajudar as pessoas que plantam e pescam a serem mais produtivos.

Na verdade, porém, a tecnologia digital já teve um impacto 
significativo sobre a agricultura e a pesca em todo o mundo. Hoje, 
muitos agricultores em nações desenvolvidas dependem de uma 
ampla gama de novas tecnologias inovadoras para as suas operações 
do dia-do-dia - tudo, desde tratores com piloto automáticos 
que usam GPS e imagens de satélite para plantar de forma mais 
eficiente até drones e sensores acoplados a programas avançados de 
computador que que lhes permitem tomar decisões mais inteligentes 
sobre quando irrigar e quanto adubo aplicar.

Na África, a tecnologia de telefonia móvel aumentou a produtividade 
agrícola e os níveis de renda para muitos agricultores, melhorando 
o acesso à informação sobre os preços de mercado, clima e boas 
práticas de cultivo, e facilitando o recebimento de pagamentos e 
subsídios.

Para se ter uma ideia de como a nuvem vai mudar a produção de 
alimentos, uma pequena fazenda de gado leiteiro em Wagenfeld, 
Alemanha, é um bom lugar para começar. Lá, Steffen Hake, seu pai, 
e alguns peões cuidam de um rebanho de cerca de 240 cabeças de 
vaca.
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Taylor Shellfish
Há mais ou menos doze anos, Taylor Shellfish, 
uma empresa com sede em Washington e uma das 
maiores produtoras de ostras nos Estados Unidos, 
começou a ver um aumento significativo nas taxas 
de mortalidade das ostras que transplantava para as 
baías e os estuários em Puget Sound.

E foi em 2007 que a empresa descobriu a provável 
causa do problema: a acidificação dos oceanos 
causada pelo aumento do dióxido de carbono 
atmosférico. Como uma mortandade em massa 
começou a ocorrer de forma regular nos anos 
que se seguiram, logo ficou claro que a indústria 
de ostras do estado, avaliada em 200 milhões de 
dólares, enfrentava uma ameaça muito real à sua 
sobrevivência.

Para ajudar a Taylor Shellfish e outros produtores 
de crustáceos do estado a descobrir como lidar com 
esse problema, os pesquisadores da Universidade 
de Washington criaram o LiveOcean, um modelo 
de previsão baseado em nuvem que prevê a acidez 
da água em Puget Sound e ao longo da costa de 
Washington com até sete dias de antecedência.

Muito parecido com uma avançada ferramenta de 
previsão do tempo, o LiveOcean incorpora grandes 
quantidades de dados de uma ampla variedade 
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de fontes para fornecer um modelo de previsão das 
correntes e química do oceano. Como a acidez elevada 
impede que as ostras recém-nascidas formem suas 
primeiras conchas, a capacidade de controlar os níveis

de acidez está ajudando os produtores de ostras a 
decidir quando extrair as larvas de ostras e onde 
colocá-las para que elas tenham a melhor chance de 
crescer e atingir um tamanho próprio para a colheita.

Para os pesquisadores que criaram o LiveOcean, 
entender como a acidificação dos oceanos afeta 
as ostras é apenas o começo. Pelo menos 30% das 
espécies marinhas de Puget Sound são vulneráveis 
à acidificação dos oceanos, e um relatório da 
Administração Oceânica e Atmosférica Nacional 
destacou a “necessidade urgente de fortalecer a ciência 
como uma base sólida para a tomada de decisão e 
ação” ao redor do mundo quando se trata do potencial 
impacto da acidificação dos oceanos sobre o ambiente 
marinho.

O LiveOcean foi projetado especificamente para tirar 
vantagem da computação em nuvem para que qualquer 
pessoa possa usar o modelo de previsão para entender 
como as mudanças climáticas afetarão as correntes 
oceânicas e a química das águas.

Para mais informações, visite: http://www.microsoft.
com/cloudforgood
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No passado, eles passavam uma parte significativa de cada dia 
observando às vacas de perto, porque essa era a única maneira de 
determinar se a vaca estava grávida, fértil, prestes a dar à luz, etc. e 
assim determinar a produção de leite.

Uma população em expansão exigirá  
que os agricultores e pescadores de todo 
o mundo produzam cerca de 60% mais 
alimentos até 2050

Agora eles contam com um sistema baseado em nuvem que utiliza 
sensores para monitorar a atividade, a produção de leite e a saúde 
de cada vaca. Algoritmos sofisticados geram alertas automáticos 
quando uma vaca está no cio ou se há indícios de que uma vaca está 
doente. O sistema tem ajudado a aumentar a produção, melhorar 
a saúde do rebanho e reduzir a quantidade de tempo que eles 
passavam nos estábulos observando as vacas.

Os benefícios da computação em nuvem vão além da produção 
agrícola mais eficiente. Nos Estados Unidos, na costa do estado de 
Washington, os produtores de crustáceos estão usando um modelo 
baseado em nuvem para responder ao impacto da acidificação do 
oceano, um subproduto da mudança climática, nas ostras. À medida 
que os níveis de carbono na atmosfera aumentam, as águas dos 
oceanos ficam mais ácidas, o que pode inibir a capacidade das ostras 
de formar suas próprias conchas.

A partir de 2008, a Taylor Shellfish, uma empresa de quinta geração 
e uma das maiores produtoras de ostras nos Estados Unidos, 
começou a ver os níveis de mortandade de suas ostras explodir 
por causa da acidificação dos oceanos. Para ajudar a indústria das 
ostras de Washington a sobreviver, o Estado de Washington doou 

fundos para que os oceanógrafos da Universidade de Washington 
estudassem a acidificação dos oceanos e criassem um modelo para 
prever a acidez da água em Puget Sound e ao longo da costa de 
Washington.

Algoritmos sofisticados têm ajudado os 
agricultores a aumentar a produtividade e 
melhorar a saúde de seus rebanhos

Chamada de LiveOcean, a ferramenta ajuda a Taylor Shellfish a 
antecipar os níveis de acidificação nos compartimentos onde as 
jovens ostras são colocadas, e assim a empresa ficando sabendo o 
momento certo para transportar as ostras bebês das incubadoras às 
camas onde elas podem crescer até atingirem o tamanho máximo.

A agricultura pode ser a indústria mais antiga do mundo, mas há 
uma abundância de razões para pensar que mudanças como estas 
são apenas o começo de um período de transformação muito mais 
profunda impulsionada pela tecnologia. Uma razão para esperar 
uma onda de inovação focada na produção de alimentos é o rápido 
aumento do volume de investimentos no setor da agricultura. Em 
2015, o setor chamado “Agtech” atraiu um recorde de 4,6 bilhões 
de dólares americanos em financiamento, um salto de mais de 2 mil 
milhões de dólares americanos ao longo de 2014.48

O potencial para a transformação - e a ruptura – da nuvem 
é particularmente forte na indústria de serviços financeiros. 
Pagamentos digitais, serviços bancários on-line e transações em 
celulares oferecem oportunidades poderosas para reinventar 
como as pessoas administram o seu dinheiro e pagam por bens e 
serviços, como os bancos atendem seus clientes, e como os governos 
satisfazem as necessidades de seus cidadãos.
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É uma transformação que está em profunda expansão, como 
evidenciado por tudo, desde o rápido crescimento dos pagamentos 
com o uso de telefones móveis, que devem triplicar em valor e chegar 
a mais de 27 bilhões de dólares nos Estados Unidos em 2016 49 à 
feroz concorrência entre as instituições de serviços financeiros, 
empresas de tecnologia e startups para entregar carteiras digitais 
para o surgimento de formas inteiramente novas de moeda digital, 
tais como o Bitcoin.

Para os bancos, os benefícios das tecnologias baseadas em nuvem 
começam com a redução das despesas - custa 10 centavos atender 
um cliente via serviços bancários móveis em comparação com os 
mais de quatro dólares norte-americanos que representa uma visita 
a uma agência tradicional - e incluem uma maior comodidade 
e personalização, maior segurança e novas formas de avaliar o 
histórico de crédito e conceder empréstimos.50

Para os governos, a transição para os pagamentos digitais para 
programas sociais, salários e pensões pode resultar em uma 
economia significativa. No México, os pagamentos digitais têm 
reduzido os custos em mais de 1,3 bilhões de dólares por ano, e um 
estudo de McKinsey and Company revelou que a Índia poderia 
economizar mais de US$ 20 bilhões por ano em despesas gerais, 
custos de transação, e fraude se migrasse para plataforma de 
pagamento digital.51

Serviços financeiros

O potencial de transformação estende-se a todos os setores da 
indústria de serviços financeiros. Companhias de seguros de 
automóveis, por exemplo, veem estabelecendo o valor das apólices 
da mesma forma há anos, usando uma fórmula que leva em conta 
onde o motorista mora, sua idade, que tipo de carro dirige e seu 
histórico de sinistros.

Agora, no entanto, é possível coletar dados em tempo real sobre 
como as pessoas realmente se comportam ao volante - tudo, desde 
a velocidade em que dirigem, quanto elas pisam no freio, se elas 
usam o cinto de segurança, e até mesmo como elas se adaptam às 
mudanças no clima.

Toda essa informação está permitindo que Willis Towers Watson - 
uma empresa de serviços de consultoria e tecnologia com sede em 
Londres, Inglaterra, ajude as seguradoras de automóveis a oferecer 
apólices baseadas no usuário, uma abordagem que recompensa os 
condutores prudentes e reflete o verdadeiro custo dos motoristas 
imprudentes com muito mais precisão. Para as empresas de seguros 
que adotaram esse modelo de precificação, os benefícios incluem 
maior competitividade e maior rentabilidade.

Mas as maiores oportunidades para transformação quase certamente 
estão refletidas no potencial de remover as barreiras à participação 
na economia global que existem em muitas partes do mundo hoje 
por causa da falta de acesso a serviços financeiros básicos. De acordo 
com o Centro de Inclusão Financeira, o número de pessoas ao redor 
do mundo que se consideram financeiramente excluídas caiu de 2,5 
para 2 bilhões entre 2011 e 2014.52

Em um país onde um pequeno empréstimo 
pode dar início a um negócio, o acesso a 
serviços financeiros pode ter um enorme 
impacto

O poder dessa mudança já é visível em países como Mianmar, onde 
mais de 70% dos adultos não têm acesso a serviços financeiros 
básicos como uma conta poupança ou não têm capacidade de obter 
crédito. Em um país onde um empréstimo de algumas centenas de 
dólares americanos pode ser suficiente para dar início a um pequeno 
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negócio, se os serviços financeiros estiverem ao alcance de mais 
pessoas, o impacto será enorme.

Para ajudar a alcançar esse objetivo, a Temenos, uma empresa de 
software bancário com sede em Genebra, na Suíça, está trabalhando 
com o banco Fullerton Myanmar para fornecer software para que 
os bancários que trabalham no setor de crédito possam viajar para 
aldeias remotas para se reunir com clientes em potencial e realizar 
transações com segurança usando um smartphone.

Só no ano passado, o Fullerton Myanmar ofereceu serviços 
bancários a mais de 50.000 novos clientes em áreas anteriormente 
não atendidas do país, proporcionando microfinanciamentos que 
permitiram que empreendedores no interior de Mianmar abrissem 
centenas de pequenas fábricas e novos negócios.

Graças a exemplos como este, é agora possível imaginar um mundo 
em que cada adulto tem uma conta bancária, um objetivo no qual 
o Banco Mundial está trabalhando para tornar uma realidade em 
2020. Com a expectativa de que o poder de compra dos 40% mais 
carentes em economias de baixa e média renda cresça de 3 trilhões 
de dólares dos EUA para cerca de 6 trilhões de dólares durante esta 
década, o Centro de Inclusão Financeira diz que este empurrão 
para a “inclusão financeira plena e significativa em 2020 representa 
uma enorme oportunidade de impacto social e crescimento 
econômico.”53

Fabricação e indústria

Se este é realmente o alvorecer da Quarta Revolução Industrial, 
é razoável esperar que as fábricas estejam entre as primeiras a 
incorporar as capacidades que a computação em nuvem oferece. E 
isso está, de fato, começando a acontecer à medida que empresas 
com visão de futuro exploram as oportunidades que surgem quando 
os mundos digital e físico começam a se fundir.

De muitas maneiras, as mudanças em curso agora refletem ideias 
apresentadas em 2013 na proposta da Alemanha intitulada 
“Industrie 4.0” de promover

A digitalização e a automação das fábricas como forma de 
permitir que a indústria manufatureira mantenha a sua vantagem 
competitiva. Hoje em dia, as conclusões que podem ser tiradas 
com base na coleta e análise de dados de milhões de sensores, 
dispositivos e produtos conectados estão permitindo que fabricantes 
transformem seus processos, tomem decisões de negócios 
mais informadas, e criem novos fluxos de receita através do 
desenvolvimento de serviços de alto valor que refletem o modo como 
os clientes interagem com os produtos no mundo real.

Um lugar onde há sinais claros de transformação é em fábricas 
avançadas que estão aproveitando a capacidade de monitorar o 
desempenho de quase todos os aspectos do processo de fabricação 
para agilizar as operações e antecipar os problemas antes que eles 
aconteçam. Jabil, uma empresa sediada na Florida, EUA, líder em 
soluções de fabricação avançadas, é uma das empresas que estão 
ajudando a criar fábricas inteligentes que usam o aprendizado 
automatizado e a análise preditiva para evitar problemas de 
qualidade.

Já instalada e em funcionamento em fábricas no México e na 
Malásia, esta tecnologia faz uso de sensores e computação em nuvem 
para coletar e analisar milhões de pontos de dados de máquinas que 
executam dezenas de etapas nos processos de fabricação e de prever 
com 80% de precisão a probabilidade de uma desaceleração ou falha. 
Para as plantas que utilizam estes sistemas, os benefícios incluem 
uma redução média de custos de retrabalho de 17% e uma economia 
de energia de 10%.

Na Alemanha, a ThyssenKrupp, a fabricante líder mundial de 
elevadores, está implantando capacidades semelhantes para 
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construir elevadores inteligentes que são mais confiáveis e que 
orquestram o fluxo de pessoas que sobem e descem em muitos 
dos edifícios mais altos do mundo de forma mais rápida e sem 
problemas.

Seus sistemas usam um grande número de sensores para monitorar 
tudo, desde a temperatura do motor no eixo de alinhamento, 
a velocidade do elevador e o funcionamento da porta, para 
automatizar o diagnóstico de problemas a fim de que a empresa 
possa enviar equipes de manutenção antes dos problemas 
acontecerem. E sua avançada tecnologia faz com que seja possível 
levar significativamente mais passageiros por hora em muitos dos 
edifícios mais altos do mundo.

Em Nova York, nos Estados Unidos, o One World Trade Center que 
tem 102 andares, por exemplo, tem os elevadores mais rápidos do 
Hemisfério Ocidental que levam 3,5 milhões de pessoas a cada ano, 
sendo que do primeiro ao último andar, são apenas 60 segundos.

As implicações de avançados processos de fabricação vão além 
da melhoria nas operações e do aumento da rentabilidade para as 
empresas do setor privado e sugerem maneiras de abordar questões 
que afetam o meio ambiente, a produção de alimentos e muito mais.

Um exemplo disso é o acesso à água. Como a população mundial 
continua a crescer, a crescente urbanização, as mudanças nos 
hábitos alimentares e a expansão da industrialização vão aumentar a 
necessidade de água de forma significativa.

De acordo com um relatório das Nações Unidas, a demanda por água 
doce para consumo, agricultura e indústria irá exceder a oferta em 
40%.54 A Ecolab, que é uma das principais fornecedoras mundiais 
de tecnologias de água e energia, está usando tecnologias avançadas 

baseadas em nuvem para ajudar a combater o crescente problema da 
escassez de água no mundo.

O objetivo é criar sistemas que sejam tão eficientes que eles 
essencialmente operam no que a empresa chama de consumo 
“zero” de água. Para isso, a Ecolab oferece soluções que permitem o 
monitoramento em tempo real e o controle de cada

aspecto dos processos de fabricação que envolvem água, do pré-
tratamento à produção e tratamento de águas residuais.

As implicações de avançados processos de 
fabricação vão além da melhoria nas operações 
e do aumento da rentabilidade para as empresas 
do setor privado e sugerem maneiras de abordar 
questões que afetam o meio ambiente, a 
produção de alimentos e muito mais

Com centenas de milhares de sensores em milhares de instalações de 
geração de dados do equipamento de monitoramento das fábricas, 
a Ecolab será capaz de aproveitar o poder analítico da nuvem 
para estabelecer parâmetros operacionais. E comparando milhões 
de pontos de dados de processos comuns em plantas ao redor do 
mundo, ela será capaz de identificar maneiras de operar de forma 
mais eficiente e fazer recomendações para os serviços que levarão a 
reduções ainda maiores de custos de água, energia e mão de obra.

Se essas tecnologias continuarem sua expansão, o impacto sobre 
o crescimento econômico global poderá ser enorme. A Comissão 
Europeia estima que a digitalização de produtos e serviços permitirá 
à indústria europeia gerar um adicional de 110 mil milhões de euros 
por ano em receitas nos próximos cinco anos.55
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E de acordo com McKinsey & Company, as capacidades digitais 
avançadas poderão representar 2,2 trilhões de dólares dos EUA no 
PIB do país e 2,5 trilhões de euros no PIB da Europa.56

Organizações sem Fins Lucrativos

As organizações sem fins lucrativos não são tão diferentes das 
empresas do setor privado quando se trata de tecnologia da 
informação. Ambas se beneficiam da tecnologia de produtividade 
para a criação, a organização e a análise de dados; elas usam 
software de gestão de relacionamento para rastrear clientes ou 
consumidores; além de aplicativos de comunicação para conectem 
empregados; e o armazenamento digital para backup e recuperação.

Mas as organizações sem fins lucrativos muitas vezes ficam para 
trás por conta de necessidade de concentrar seus recursos em 
programas que promovam a sua missão, o que muitas vezes limita a 
disponibilidade de fundos para orçamentos e equipe de TI.

Isso está lentamente começando a mudar à medida que organizações 
sem fins lucrativos começar a tirar proveito dos aplicativos, serviços 
e armazenamentos baseados em nuvem. A capacidade de pagar 
apenas pelo que precisam sem ter que se preocupar com a instalação 
ou a manutenção está se traduzindo em significativas economias 
tanto em termos de pessoal como em custo de tecnologia.

E, como tem feito para as empresas, está melhorando a 
produtividade e a colaboração através de serviços que facilitam 
o trabalho remoto, a realização de reuniões virtuais, a edição de 
documentos com colegas online, e muito mais.

Para a Partners In Health, uma organização americana sem fins 
lucrativos com sede em Boston e com 18000 funcionários que presta 

serviços de saúde para algumas das comunidades mais pobres do 
mundo, a mudança de contas de e-mail pessoal para um único 
sistema de e-mail baseado em nuvem transformou a sua capacidade 
de responder rápida e eficazmente às emergentes crises de saúde 
como o Ebola e o Zika.

Enquanto isso, novas ferramentas de gerenciamento de documentos 
e fluxo de trabalho on-line estão dando às equipes a capacidade de 
coletar dados que estão permitindo à organização melhor avaliar 
programas e progressos, bem como promover o seu trabalho junto 
aos doadores.

E para os profissionais da Cooperativa para a Nutrição Infantil 
(CONIN), uma organização com sede em Mendoza, Argentina,

que está trabalhando para reduzir a desnutrição infantil, a passagem 
do papel para documentos digitais marcou um enorme salto.

Agora, a capacidade de armazenar anotações de visitas às famílias 
na nuvem e colaborar on-line com toda a organização e com 
os prestadores de saúde parceiros fez com que a identificação, 
o diagnóstico e o tratamento das crianças necessitadas fossem 
significativamente mais eficazes.

Mas foi quando a CONIN começou a aplicar as capacidades de 
mapeamento e análise habilitadas para nuvem às informações que 
eles já estavam coletando é que a forma como a organização trabalha 
para cumprir sua missão realmente começou a se transformar.

Hoje, os profissionais da saúde da CONIN podem identificar 
automaticamente as anotações de campo com uma localização GPS 
específica e analisar as informações que coletam com base em uma 
ampla gama de parâmetros para identificar os casos mais graves 
de desnutrição. Essa inteligência está ajudando a organização a 
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chegar até áreas que ela não poderia antes e até mesmo prevenir a 
desnutrição antes que ela comece a impactar a vida das famílias.

Sensores semelhantes aos encontrados 
em smartphones detectam quando uma 
bomba está falhando

Enquanto isso, na África e na Ásia, a iniciativa REACH está usando 
computação em nuvem e sensores móveis para ajudar a garantir que 
milhares de aldeias tenham acesso a água potável e segura.

Usando a tecnologia desenvolvida por uma equipe de pesquisa da 
Universidade de Oxford, REACH tira proveito de acelerômetros e 
sensores giroscópicos semelhantes aos encontrados em smartphones 
e monitores de atividade física para registrar o movimento de alças 
da bomba e a vibração que o fluxo de água causa. Esta informação 
indica quando uma bomba está prestes a falhar e possibilita o envio 
de equipes de reparação de forma rápida e eficiente - em dias em vez 
de semanas ou meses.

Eles também estão usando capacidades analíticas avançadas e 
aprendizagem de máquina para descobrir como detectar se a água 
vem de uma fonte profunda ou rasa e para prever a quantidade de 
água que ainda há embaixo da terra. Com o tempo, as informações 
que coletam sobre reservatórios subterrâneos vão ajudar a expandir 
o acesso à água segura - o objetivo hoje é usar essas tecnologias para 
ajudar a oferecer segurança hídrica para 5 milhões de pessoas na 
África e na Ásia.

Para as centenas de milhares de organizações em todo o mundo 
cuja missão é prestar serviços, treinamento, assistência, e apoio 
para capacitar outras pessoas, as capacidades que a computação em 
nuvem oferecem podem ser verdadeiramente transformadoras.

Operar em um ambiente no qual a capacidade de maximizar o 
impacto do financiamento e estender o alcance e a eficácia dos 
serviços é essencial. As organizações sem fins lucrativos estão 
descobrindo, todos os dias, novas maneiras de usar a computação em 
nuvem para mudar a vida das pessoas para melhor.

Organizações 
sem Fins 
Lucrativos 

Organizações 
sem Fins 
Lucrativos 
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Estudo de caso

Programa 
das Nações 
Unidas para o 
Desenvolvimento
Quando um grande desastre natural ocorre, como os 
terremotos de 2015 no Nepal, o socorro às vítimas e a 
recuperação dos locais afetados requerem muito mais 
do que o tratamento dos feridos e o fornecimento de 
alimentos e abrigos temporários aos sobreviventes.

Depois da necessidade de ajuda humanitária imediata, 
resta o longo e complexo processo de reconstrução das 
casas, escolas, hospitais, empresas e vidas das pessoas.

Este é um processo que começa com a demolição. Os 
terremotos no Nepal destruíram mais de 600.000 edifícios.

Cada um precisava ser avaliado para que um plano de 
demolição pudesse ser definido que levasse em conta 
o volume de detritos, as condições do local, os riscos 
especiais, e outros fatores. Registros detalhando a 
localização, as dimensões, a propriedade, as autorizações 
de demolição, e muito mais haviam de ser compilados. 
As equipes de demolição precisavam se organizar. E com 
a estação da monção se aproximando, tudo precisava ser 
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feito o mais rapidamente possível, muitas vezes em 
terrenos difíceis, montanhosos.

No passado, esses registros e planos haviam sido feitos 
em papel. No Nepal, o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) usou um aplicativo 
móvel baseado em nuvem que permitiu que os 
assistentes humanitários e os engenheiros capturassem 
as informações necessárias em celulares e calculassem 
quanto detritos eles teriam de remover, o tempo 
necessário para a remoção segura, e a quantidade de 
material que poderia ser recuperado e reutilizado.

Além disso, o aplicativo forneceu uma plataforma 
para a gestão das equipes de trabalhadores locais 
contratados pelo PNUD para limpar detritos e começar 
a reconstruir suas comunidades.

Durante o processo de demolição, o PNUD deu 
empregos a milhares de pessoas que tinham sido 
deslocadas pelos terremotos. Cada um recebeu um 
cartão com um código de barras que era digitalizado 
a cada dia, automatizando o gerenciamento das 
informações pessoais, horas e folhas de pagamento.

No futuro, os especialistas de recuperação de desastres 
planejam usar o aplicativo ainda mais cedo nos esforços 
humanitários para ajudar as equipes de emergência a 
coletar informações das vítimas e refugiados e ajudar a 
localizar e reunir famílias.

Para mais informações, visite:  
http://www.microsoft.com/cloudforgood



177176

Capítulo 4

Compromisso da 
Microsoft com uma 
nuvem confiável, 
responsável e 
inclusiva

Na Microsoft, a criação de uma nuvem confiável, responsável e 
inclusiva guia cada decisão que tomamos sobre a participação em 
negócios, o desenvolvimento de tecnologia, a defesa das políticas 
públicas e a filantropia corporativa.

Mas nós também sabemos que podemos fazer muito mais para 
ajudar a implementar as mudanças políticas necessárias para 
garantir que os benefícios sociais e econômicos da computação em 
nuvem sejam amplamente compartilhados.

Todos temos a responsabilidade de 
desempenhar um papel ativo na resolução 
dos desafios que temos pela frente

A tarefa de criar uma nuvem para o bem global não é só dos 
formuladores de políticas. Todos os envolvidos no desenvolvimento e 
no avanço da computação em nuvem e nas inovações e capacidades 
que ela possibilita têm a responsabilidade de desempenhar um papel 
ativo na resolução dos desafios.

Na Microsoft, os nossos compromissos incluem:

Maior transparência. Acreditamos que o fornecimento de informações 
claras e relevantes sobre os temas abordados neste documento aos 
clientes, parceiros de negócios, governos, e outros é vital para o trabalho 
de criação de uma nuvem para o bem global. Vamos continuar a nos 
concentrar na expansão da transparência e um exemplo disso é o nosso 
Hub de Transparência. Neste site, divulgamos informações importantes 
sobre nossas operações, incluindo dados ambientais e de recursos 
humanos, detalhes sobre a nossa cadeia de fornecimento e engajamento 
político, e resumos de pedidos que recebemos de governos para a 
divulgação de dados de clientes.

O compromisso 
da Microsoft
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tecnológicas existentes e emergentes, continuaremos a facilitar os 
processos de tomada de decisões baseados em evidências e apoiar a 
pesquisa abrangente e independente através de uma ampla gama de 
disciplinas e questões políticas.

Embora os compromissos sejam importantes, eles só têm valor 
se forem respaldados por ações. Estas são algumas das ações que 
estamos tomando hoje para promover uma nuvem confiável, 
responsável e inclusiva.

Uma nuvem confiável

Acreditamos que para criar uma nuvem para o bem global que 
capacite as pessoas ao redor do mundo a chegar mais longe, é 
preciso primeiro ganhar a confiança de todos. Isto requer uma 
abordagem baseada em princípios que seja fundamentalmente 
dedicada a preservar valores universais e atemporais e que atingem 
a sua expressão mais completa em um mundo em que as pessoas se 
sentem seguras, e onde a privacidade e a liberdade de expressão são 
protegidas, a soberania nacional é respeitada e os mercados estão 
abertos ao comércio justo e livre.

A base para que nós conquistemos a confiança é construída sobre 
os nossos compromissos em quatro áreas principais: privacidade, 
cumprimento das regras, segurança e transparência.

Privacidade

Para que as pessoas possam confiar na nuvem, elas devem ter certeza 
que os direitos e as proteções que há muito preservam a privacidade 
das informações pessoais que elas põem por escrito no papel 
continuam em vigor quando suas informações passam para a nuvem. 
Na Microsoft, preservar a privacidade dos dados de nossos clientes é 
uma das nossas maiores prioridades.

Foco em nossos objetivos. Nos dedicamos a usar nossa voz e nossos 
recursos para impulsionar as mudanças necessárias para entregar os 
benefícios da nuvem às pessoas de todo o mundo. A Microsoft opera 
em mais de 120 países, e nós temos profundas ligações econômicas 
e sociais com as comunidades onde vivemos e trabalhamos. 
Aspiramos a utilizar o nosso conhecimento das condições locais, em 
combinação com a nossa experiência global, para permitir a toma 
de decisões políticas informadas e sustentáveis que atendam aos 
interesses dos nossos clientes e das comunidades locais, e, em última 
análise, ao bem global.

Fortes parcerias. Vamos continuar a trabalhar com os governos, 
a sociedade civil e a indústria em projetos e programas destinados 
a assegurar que os benefícios da computação em nuvem estejam 
disponíveis para todos. Também vamos nos concentrar em 
aumentar a inclusão e ampliar a capacitação das pessoas que 
ainda não têm acesso à tecnologia e as oportunidades que isso 
significa. Construindo sobre as bases da longa história de filantropia 
corporativa da Microsoft, vamos procurar novas maneiras de 
melhorar os resultados para mais e mais pessoas em todo o mundo.

Conversas construtivas. Acreditamos que a melhor e única 
maneira de perceber as oportunidades que a computação em nuvem 
oferece é através de discussões constantes e inclusivas. Vamos usar 
nossos recursos para reunir as partes interessadas e falar sobre como 
lidar com os desafios que todos enfrentamos. E vamos continuar a 
criar plataformas onde as pessoas e organizações locais, regionais e 
globais possam expressar preocupações, partilhar as suas melhores 
ideias, e trabalhar em prol de soluções.

Pesquisa constante. Vamos trabalhar em estreita colaboração 
com os principais pesquisadores e acadêmicos para desenvolver 
e compartilhar informações adicionais sobre a computação em 
nuvem. Para ajudar os formuladores de políticas a compreender 
as implicações jurídicas e econômicas complexas das inovações 

O compromisso 
da Microsoft

Uma nuvem 
confiável
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Não permitimos nenhum targeting com base em conteúdo. Nós 
não usamos e-mails, chat, arquivos ou outros conteúdos pessoais 
para fazer o targeting de anúncios publicitários.

Benefícios aos consumidores. Nós usamos os dados que coletamos 
para beneficiar os clientes e melhorar as suas experiências.

A privacidade e a proteção de dados nos nossos serviços em nuvem 
são construídas sobre práticas de funcionalidade e operacionais 
que são projetadas para permitir que as organizações e indivíduos 
controlem a coleta, o uso e a distribuição de suas informações. Isso 
nos permite assumir compromissos de respeito à privacidade de 
nossos clientes através de certificações, atestados e contratos. Por 
exemplo, a Microsoft foi uma das primeiras organizações a assinar 
as cláusulas modelo da União Europeia, o que garante que quaisquer 
dados pessoais que saem do Espaço Econômico Europeu serão 
transferidos em conformidade com a legislação de proteção de dados 
da UE e deverão satisfazer os requisitos das diretivas de proteção de 
dados da UE.

A Microsoft é o primeiro grande prestador de serviços na nuvem a 
obter a primeira certificação mundial de privacidade para nuvem, 
a ISO/IEC 27018. Desenvolvida pela International Organization 
for Standardization, a ISO/IEC 27018 estabelece uma abordagem 
internacional uniforme para a proteção da privacidade dos dados 
pessoais armazenados na nuvem.

Mais recentemente, depois que o acordo de Safe Harbor entre 
os Estados Unidos e a União Europeia foi rejeitado, a Microsoft 
foi uma das primeiras a ser certificada sob o Escudo de Proteção 
da Privacidade UE-EUA, que reforça o papel das autoridades de 
proteção de dados, esclarece as práticas de coleta de dados por 
agências de segurança norte-americanas, e introduz novas regras 
para a retenção e a transferência de dados na Europa.

A privacidade é fundamental para o nosso trabalho, e ela está 
presente em todos os nossos processos de criação e desenvolvimento, 
oferecendo aos nossos clientes opções de privacidade significativas 
e informação, e através de práticas e procedimentos que orientam 
a forma como gerimos e protegemos as informações pessoais que 
nossos clientes nos confiam. Para garantir que vamos cumprir com 
o nosso compromisso com a privacidade, adotamos um conjunto 
abrangente de seis princípios de privacidade.

Estes princípios se baseiam em mais de 40 anos de experiência no 
fornecimento de soluções de tecnologia em todo o mundo, e eles 
refletem o nosso apoio aos padrões de privacidade internacionais 
chaves, incluindo as Práticas de Privacidade Geralmente Aceitas 
(GAPP, da sigla em inglês para Generally Accepted Privacy 
Practices) da American Society of Accountants Certified 
Professional e os Princípios de Prática de Informação Justa (FIPPS, 
da sigla em inglês para Fair Information Practice Principles) da Trade 
Commission dos EUA. Nossos seis princípios de privacidade são:

Controle. Colocamos os clientes no controle de sua privacidade com 
ferramentas de fácil utilização e opções claras.

Transparência. Somos transparentes sobre a coleta e uso dos 
dados para que as pessoas e as organizações possam tomar decisões 
informadas.

Segurança. Nós protegemos os dados que nos foram confiados 
graças à uma forte segurança e criptografia.

Proteções legais fortes. Respeitamos as leis de privacidade locais e 
lutamos pela proteção legal da privacidade como um direito humano 
fundamental.

Uma nuvem 
confiável

Uma nuvem 
confiável
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com todas as obrigações regulamentares, legais e relevantes da 
indústria. Monitoramos constantemente as mudanças no ambiente 
regulatório e ajustamos a nossa estrutura de compliance e a 
programação de auditoria de acordo com essas mudanças.

Além de assegurar que estamos atendendo ou superando todos os 
requisitos relevantes, a estrutura de compliance da Microsoft nos 
permite alcançar importantes certificações e atestados para a nossa 
infraestrutura de nuvem, incluindo a certificação ISO / IEC 27001: 
2013, SSAE 16/ISAE 3402 SOC 1 Tipo I e tipo II, na seção 101 SOC 
2 e 3 atestados de tipo I e tipo II, além da certificação e acreditação 
FedRAMP e FISMA.

Para realmente permitir que os clientes tenham o controle de sua 
privacidade, nós sabemos que eles devem, finalmente, determinar 
por si mesmos se os nossos serviços em nuvem satisfazem os seus 
requisitos de compliance e expectativas.

Para ajudá-los a avaliar as capacidades de privacidade e proteção 
que oferecemos, fornecemos informações detalhadas sobre os nossos 
serviços em nuvem por meio do Microsoft Trust Center e do nosso 
site Microsoft Cloud Assurance.

Segurança

A Microsoft reconhece que, para as pessoas, organizações e governos 
adotarem plenamente a computação em nuvem, elas devem estar 
confiantes de que alcançamos os mais altos níveis de segurança para 
os serviços em nuvem e tecnologias que fornecemos.

Para isso, adotamos políticas e práticas de segurança baseadas nos 
mais altos padrões da indústria que refletem nossas mais de duas 
décadas de experiência como líderes na prestação de serviços on-line 
e no gerenciamento de datacenters.

Esta combinação de princípios de privacidade, acordos de 
processamento de dados e políticas de privacidade corporativa 
governa a coleta e o uso de todas as informações de clientes e 
parceiros da Microsoft e oferece aos nossos funcionários um quadro 
claro e completo que ajuda a garantir o cumprimento com as regras 
de privacidade por toda a empresa. Analisamos regularmente as 
políticas de privacidade e os códigos de conduta que regem nossas 
aplicações on-line, e fazemos atualizações sempre que as mudanças 
são necessárias para atender às necessidades e expectativas dos 
nossos clientes.

Compliance

Sabemos que a confiança na nuvem vai tomar mais tempo do que 
a articulação dos princípios. É essencial que nós demonstremos 
como podemos viver de acordo com estes princípios. Assim, além 
de atender às exigências e especificações de nossos processos e 
práticas internas, procuramos continuamente atender e extrapolar 
os requisitos da ampla gama de padrões de segurança de dados do 
governo e da indústria que se aplicam aos serviços de nuvem que 
oferecemos.

O marco de cumprimento das regras da Microsoft se baseia em 
requisitos de segurança e especificações de fontes, incluindo as 
Publicações Especiais do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia 
800-53, ISO/IEC 27001: 2013, AT 101 Service Organization Controls 
(SOC, da sigla em inglês) 2 Princípios de serviços de confiança, a 
diretiva da União Europeia relativa à proteção de dados e o padrão de 
Segurança de dados da Indústria de Cartão de Pagamento (PCI DSS, da 
sigla em inglês). Nós também usamos a abordagem da ISO/IEC 27001: 
2013 para fornecer um mecanismo para a melhoria contínua.

Nossa equipe de compliance trabalha em todas as operações, 
produtos e grupos de prestação de serviços e com auditores- internos 
e externos - para ajudar a garantir que a Microsoft esteja cumprindo 
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Transparência. As políticas de nuvem devem estabelecer processos 
transparentes e confiáveis para o desenvolvimento de requisitos de 
compliance e para avaliar a segurança e resiliência dos serviços em 
nuvem.

Os desafios que vêm com a prestação de serviços em nuvem seguros 
e confiáveis continuarão a evoluir à medida que a tecnologia avançar. 
Nossos clientes precisam proteger seus sistemas, proteger suas 
informações, e cumprir com os requisitos regulamentares que mudam 
rapidamente e que variam significativamente de local para local.

A Microsoft continuamente revisa, atualiza e adapta suas estratégias, 
políticas e práticas para atender a essas expectativas.

A nossa promessa é fazer tudo o que pudermos para antecipar novas 
ameaças e estar à frente das mudanças nos marcos regulatórios. 
Queremos que nossos clientes tenham a certeza de que os serviços 
de nuvem que oferecemos são seguros e podem ajudá-los a satisfazer 
as suas próprias exigências regulatórias.

Para ajudar as empresas a tirarem vantagem da computação em 
nuvem para impulsionar a inovação e criar vantagens competitivas, 
lançamos a iniciativa Microsoft Cloud Assurance para apoiar as 
equipes legais e de compliance dos nossos clientes que procuram 
equilibrar os riscos de segurança com as metas de desempenho e 
inovação que suportam seus objetivos de negócios.

Para apoiar os governos à medida que implementam sistemas 
baseados em nuvem que oferecem o potencial de transformar 
a maneira como eles operam e prestam serviços aos cidadãos, 
desenvolvemos um guia de segurança na nuvem que estabelece seis 
princípios que servirão de base para as infraestruturas tecnológicas 
baseadas em nuvem que são seguras e resistentes:

Inovação. As políticas de nuvem devem definir um caminho claro 
em direção à inovação e ao aumento da segurança e resiliência dos 
seus serviços governamentais.

Flexibilidade. As políticas de nuvem devem ser flexíveis e devem 
permitir que os governos selecionem os tipos de nuvens mais 
adequadas para a prestação de seus serviços de forma segura e 
resistente.

Conhecimento dos Dados. As políticas de nuvem devem 
demonstrar conhecimento dos dados garantindo que a avaliação, a 
categorização e a proteção dos dados sejam proporcionais ao risco.

Base nos riscos. As políticas nuvem devem priorizar a avaliação, 
a gestão e a mitigação de riscos na prestação de serviços em nuvem 
para os governos.

Base em padrões. As políticas de nuvem devem usar os padrões 
globais como requisitos básicos para aumentar a segurança e a 
resiliência em serviços de nuvem dos governos.
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É também por isso que contestamos os argumentos do governo 
americano em juízo em quatro casos diferentes. Por meio desses 
processos, conseguimos o direito de divulgar mais informações sobre 
o número de ordens de segurança nacional para dados dos clientes 
que recebemos do governo dos EUA e a capacidade de notificar os 
clientes quando recebermos uma “Carta da Segurança Nacional” 
solicitando seus dados.

Em um terceiro caso, o Tribunal Federal de Apelações dos Estados 
Unidos decidiu a nosso favor quando questionamos a validade de 
mandados unilaterais do governo de um país que determinam que 
entreguemos o e-mail de um cliente que está armazenado em nossos 
centros de dados localizados em outro país. E, em outro caso que 
ainda está pendente de julgamento, nós estamos contestando o uso 
frequente e a natureza indefinida das ordens do governo dos Estados 
Unidos que nos impedem de notificar os clientes das solicitações que 
recebemos e que envolvem seus dados.

Finalmente, em prol do debate público sobre a melhor forma de 
alcançar tanto a privacidade quanto a segurança – ao mesmo 
tempo que nos mantemos fieis ao nosso compromisso de longa data 
com a transparência - publicamos um relatório semestral sobre 
as ordens que recebemos em nosso Hub de Transparência, onde 
também delineamos claramente as nossas práticas para responder às 
solicitações de dados de nossos clientes pelo governo.

O relatório inclui o número de pedidos que recebemos e o número 
de contas ou identificadores que podem ser afetados, e revela com 
quantas ordens cumprimos e se nós fornecemos dados de conteúdo 
ou não.

Como resultado de um esforço conjunto feito pela Microsoft e por 
nossos parceiros da indústria, estamos agora autorizados a publicar 
dados sobre o número de demandas judiciais que recebemos do 
governo dos EUA nos termos da legislação de segurança nacional.

Transparência

Finalmente, para manter a confiança, acreditamos que devemos ser 
transparentes sobre como armazenamos, protegemos e utilizamos 
os dados dos nossos clientes e sobre os pedidos que recebemos 
de governos, agências de segurança nacionais, e organizações 
responsáveis pela aplicação das leis para acessar os dados que 
armazenamos em nome dos nossos clientes.

Por exemplo, em resposta às preocupações com as práticas de 
vigilância do governo, deixamos claro que não fornecemos aos 
governos nenhum acesso direto e irrestrito aos dados de nossos 
clientes. Para que qualquer governo possa ter acesso aos dados 
dos clientes armazenados em um datacenter da Microsoft, deve 
apresentar um mandado, ordem judicial ou intimação apropriada 
que identifique claramente o alvo de uma investigação. Nós não 
cumprimos com solicitações que não atendam a esses requisitos, e nós 
apenas fornecemos os dados especificados nas ordens judiciais válidas.

Outras medidas que tomamos para cumprir com os nossos 
compromissos de privacidade e segurança de dados incluem a 
ampliação do uso de criptografia em todos os nossos serviços, a 
escolha e a transparência quanto à localização dos dados dos clientes 
corporativos, e o reforço da proteção legal para todos os clientes.

A Microsoft também tem sido forte defensora da ideia de que os 
direitos das pessoas devem ser preservados, mesmo com os avanços 
tecnológicos. Buscamos sempre o embasamento em leis e políticas 
que protegem a privacidade, garantem que os governos manterão 
as pessoas a salvo e respeitam a soberania nacional na era da 
computação em nuvem.

É por isso que nós defendemos um novo marco jurídico 
internacional para garantir que, quando os governos requeiram 
informações sobre cidadãos particulares, eles o façam em 
conformidade com o procedimento apropriado.
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nossa visão de uma nuvem mais segura. A Microsoft está envolvida 
em muitas outras iniciativas abrangentes em todo o mundo dirigidas 
a proteger as crianças on-line, incluindo a União Internacional 
de Telecomunicações (UIT) e a iniciativa de Proteção da Criança 
Online (COP, da sigla em inglês), que oferece um modelo para os 
formuladores de políticas sobre como elaborar iniciativas nacionais 
de promoção da segurança da criança on-line; ECPAT, uma rede 
global dedicada a acabar com a exploração sexual infantil e o abuso; 
e a Iniciativa online WePROTECT Children, que destaca as novas 
medidas que o governo do Reino Unido está tomando para combater 
a exploração sexual das crianças online.

Uma ampla gama de grupos em toda a Microsoft trabalha para criar 
uma nuvem mais segura de outras maneiras também. Por exemplo, a 
Unidade de Crimes Digitais da Microsoft (DCU, da sigla em inglês), 
uma equipe internacional formada por mais de de 100 advogados, 
investigadores, cientistas e analistas forenses, tem como meta a luta 
contra malware e a proteção contra a exploração on-line e golpes de 
suporte técnico.

A DCU investiga fraudes e golpes dirigidos a clientes desavisados 
que não têm muito conhecimento tecnológico e trabalha com 
os órgãos responsáveis pela aplicação das leis, a Federal Trade 
Commission nos EUA, e os grupos de defesa tais como a Associação 
Americana de Aposentados (AARP, da sigla em inglês), para educar 
os consumidores e tomar medidas legais contra criminosos.

Uma das iniciativas mais importantes e bem-sucedidas da DCU 
é a PhotoDNA, uma tecnologia desenvolvida com o Dartmouth 
College que ajuda a identificar e remover as imagens de abuso sexual 
infantil na internet. PhotoDNA é uma ferramenta poderosa no 
combate às imagens de exploração sexual infantil e é amplamente 
utilizada por organizações de defesa da criança, órgãos responsáveis 
pela aplicação das leis, e empresas líderes da Internet, incluindo 
o Facebook. Na Microsoft, usamos a PhotoDNA para ajudar a 
interromper a disseminação de imagens de abuso sexual de crianças 

Uma nuvem responsável

Uma nuvem para o bem global também deve ser uma nuvem 
responsável. Acreditamos que isto requer o compromisso de proteger 
as pessoas dos perigos e abusos, promover e preservar os direitos 
humanos e promover práticas ambientais sustentáveis.

Protegendo os nossos clientes

Para atingir o seu potencial como uma tecnologia transformadora 
que oferece benefícios a todos, é fundamental que trabalhemos 
para criar uma nuvem onde os usuários de todas as idades, 
independentemente de suas histórias, possam aprender, explorar e 
trabalhar sem medo de abuso, prejuízo ou exploração.

Embora esta meta seja difícil de alcançar, a Microsoft está focada em 
ajudar a proteger as pessoas de todas as idades e habilidades contra 
uma ampla gama de riscos, incluindo malware, fraudes on-line, 
fraudes tecnológicas, bullying on-line, e exploração sexual.

Para promover o uso seguro dos dispositivos e serviços online 
da Microsoft, oferecemos uma gama de recursos de segurança, 
incluindo as configurações de segurança da família. Temos também 
fortes proibições contra comportamentos abusivos em nossos 
serviços on-line em nossos termos de uso, que são executados por 
equipes de resposta de compliance em serviços como o Xbox Live.

Nós promovemos a segurança on-line de outras maneiras também. 
Por quase 20 anos, a Microsoft disponibilizou recursos de segurança 
online para as crianças e seus pais, e nós recentemente atualizamos 
nossos materiais com novos recursos interativos no Microsoft 
YouthSpark Hub para ajudar os jovens a adotarem hábitos e práticas 
em linha mais seguros.

Em todo o mundo, trabalhamos com governos e organizações da 
sociedade civil para apoiar os programas que estão alinhados com a 
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diligence e remediação. Desde 2013, o Centro de Tecnologia e 
Direitos Humanos da Microsoft vem trabalhando para priorizar 
e coordenar as investigações sobre direitos humanos, identificar 
riscos e oportunidades emergentes relacionadas com os direitos 
humanos, e promover abordagens harmonizadas para os direitos 
humanos em toda a empresa. O Centro de Tecnologia e Direitos 
Humanos da Microsoft também trabalha para promover o diálogo 
e a compreensão do impacto da tecnologia da informação e 
comunicação sobre os direitos humanos.

A Microsoft também é membro fundador e faz parte do conselho 
da Iniciativa de Rede Global (GNI, da sigla em inglês), um esforço 
colaborativo entre empresas de tecnologia, organizações da 
sociedade civil, investidores socialmente responsáveis e acadêmicos. 
A GNI estabelece um conjunto de princípios e diretrizes de 
implementação relativas a medidas práticas e políticas que empresas 
de tecnologia podem dotar para promover a liberdade de expressão 
e o direito à privacidade de seus usuários, quando confrontadas com 
exigências do governo.

Sustentabilidade ambiental

Para construir uma nuvem responsável, precisamos pensar em 
nosso impacto no meio ambiente. A Microsoft tem feito progressos 
importantes nesta área desde o início desta década e está 
empenhada em neutralizar a sua pegada de carbono e aumentar o 
uso de energias renováveis.

através dos nossos serviços baseados em nuvem, incluindo Bing, 
OneDrive e Outlook.com. Nós disponibilizamos a PhotoDNA como 
um serviço na nuvem gratuito, para que outras empresas possam 
detectar e relatar imagens ilegais de abuso sexual infantil.

Respeitando os direitos humanos

O respeito da Microsoft aos direitos humanos reflete o nosso 
compromisso de longa data de capacitar indivíduos ao redor do mundo. 
Trabalhamos para assegurar que respeitamos os direitos humanos em 
todos os aspectos do nosso negócio, e procuramos aplicar o poder da 
tecnologia para promover os direitos humanos em todo o mundo.

Desde que aderiu ao Pacto Global da ONU, em 2006, a Microsoft 
mantém o compromisso formal de respeitar todos os direitos humanos 
enumerados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e na Declaração da 
OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

Temos uma vasta gama de políticas, práticas e programas que 
orientam o nosso trabalho para a proteção do direito à privacidade 
e à segurança, para a proteção da liberdade de expressão, para o 
respeito aos direitos trabalhistas de nossos colaboradores e cadeia de 
abastecimento, e para a promoção da igualdade e da diversidade.

Com base nesses compromissos fundamentais, a Microsoft foi uma 
das primeiras empresas a alinhar os seus trabalhos sobre direitos 
humanos com os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos que foram lançados em 2011.

A Declaração de Direitos Humanos Globais da Microsoft articula 
os nossos compromissos com os direitos humanos, em linha com 
a estrutura fornecida pelos Princípios Orientadores das Nações 
Unidas, incluindo as questões relacionadas com governança, due 
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Nosso compromisso é construir e operar data centers mais verdes. 
Para garantir que cumpriremos nossa meta de continuar a melhorar 
a nossa sustentabilidade ambiental, somos transparentes sobre a 
quantidade de energia que usamos e onde estão e quais são as nossas 
fontes de eletricidade.

À medida que avançamos, aumentamos a percentagem de energias 
renováveis que alimentam as operações de nossos datacenters. Hoje 
em dia, 44% da eletricidade consumida pelos nossos datacenters é 
solar, hídrica ou eólica. Nosso compromisso é ultrapassar os 50% 
nos próximos dois anos e chegar a, pelo menos, 60% no início da 
próxima década. E nós vamos continuar a focar na pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologias de ponta e projetos que oferecem o 
potencial para melhorar a eficiência e criar mais energia limpa em 
grande escala.

Uma nuvem inclusiva

Em um mundo onde a inovação tecnológica é responsável por 
mudanças rápidas e profundas, um dos desafios mais importantes 
que enfrentamos é o de garantir que a ruptura seja equilibrada pela 
oportunidade e que os benefícios das mudanças sejam amplamente 
compartilhados e equitativamente acessíveis.

Isso só será alcançado através da criação de uma nuvem inclusiva, que 
esteja disponível a todos, em todos os lugares, independentemente 
da localização, idade, sexo, habilidade ou renda. Na Microsoft, 
acreditamos que, para criar uma nuvem inclusiva, devemos nos 
certificar de que o acesso confiável e acessível à nuvem é universal.

Precisamos também garantir que as pessoas em todos os lugares 
tenham acesso a oportunidades educacionais que forneçam as 
habilidades e conhecimentos necessários para prosperar na economia 
digital. E temos de fornecer tecnologia que seja acessível a pessoas com 
deficiências, bem como apoiar as empresas de todos os tamanhos.

Estamos controlando e reduzindo as emissões desde 2007, e em 
2012, conseguimos neutralizar 100% de nossa pegada de carbono 
em nossos datacenters e em toda a empresa. Nossa taxa interna de 
carbono faz com que cada divisão de negócios seja responsável pelas 
emissões de carbono associadas com o seu uso da energia elétrica e 
viagens aéreas.

Os fundos gerados por essa taxa são aplicados em melhorias de 
eficiência energética, compras de energias renováveis, e projetos 
comunitários de compensação de emissões de carbono. Como 
resultado, reduzimos as emissões de carbono em 9,5 milhões de 
toneladas, compramos 14 bilhões de quilowatts-hora de energia 
verde, e reduzimos o consumo de energia em 10% em nossa sede em 
Redmond, no estado americano de Washington.

Embora tenhamos orgulho de nosso progresso, reconhecemos que 
passos ainda maiores serão necessários no futuro, à medida que os 
datacenters se tornam o motor da transformação global. A nuvem 
está permitindo grandes avanços na eficiência energética, gestão de 
recursos e esforços de conservação.

A Iniciativa Global de eSustainability estima que a computação 
em nuvem pode reduzir a emissão global de gases de efeito estufa 
estimada para 2020 em até 16%, o que reduziria os gastos totais 
com energia e combustível em 1,9 trilhões de dólares americanos. 
Mas a criação de uma nuvem que seja tão responsável do ponto 
de vista ambiental quanto possível exigirá um trabalho incessante 
e compromissos adicionais. Hoje em dia, os centros de dados da 
Microsoft consomem mais energia do que um pequeno estado 
americano. Haverá um tempo, em um futuro não muito distante, 
em que os centros de dados que a Microsoft e outras empresas de 
tecnologia operam irão consumir mais energia do que uma nação 
europeia de médio porte.
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computadores e os conhecimentos de informática são cada vez 
mais necessários para tirar o máximo partido das oportunidades 
econômicas que estão surgindo na economia da inovação do 
século 21. Infelizmente, escolas e governos em todo o mundo estão 
lutando para ajudar os seus cidadãos a adquirir as habilidades e os 
conhecimentos que necessitam.

Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas cerca de 4.300 das 37.000 
escolas de ensino médio do país oferecem cursos de computação 
avançada.58 E apenas 22% dos estudantes que fazem esses cursos 
são mulheres, e apenas 13% são de origem africana ou hispanica.59 
Para ajudar a garantir que todos tenham acesso aos benefícios 
da tecnologia digital e da computação em nuvem, a Microsoft 
está empenhada em aumentar o acesso à formação básica digital, 
promovendo o ensino da ciência da computação nas escolas.

Através da Microsoft Philanthropies, trabalhamos com organizações 
sem fins lucrativos, escolas, governos e outras empresas para 
melhorar o nível básico de competências digitais das pessoas de 
todas as idades e para expandir o acesso a cursos e recursos de 
ciência da computação. E através do nosso programa YouthSpark, 

Acesso confiável e possível

Até muito pouco tempo atrás, a melhor maneira de prever as chances 
de as pessoas viverem uma vida saudável e próspera era ver onde 
elas nasceram. Agora, é melhor analisar o acesso à educação e ao 
conhecimento através da tecnologia acessível e relevante.

No mundo desenvolvido de hoje, 77% das pessoas têm acesso a 
serviços em nuvem. Esse número cai para apenas 31% no mundo 
em desenvolvimento.57 Essa disparidade é, em parte, resultado 
dos custos proibitivos de banda larga e de uma infraestrutura de 
comunicação inadequada. Para vencer esse desafio, a Microsoft está 
explorando uma ampla gama de soluções tecnológicas inovadoras 
que podem levar a banda larga a preços acessíveis para todos.

Um exemplo é uma iniciativa para tirar proveito do espectro de 
radiodifusão subutilizado conhecido como espaço em branco na 
TV para estender a conectividade de banda larga e de baixo custo 
a comunidades remotas - algo que estamos testando na África e no 
Sudeste Asiático.

Ao expandir nosso investimento nesta iniciativa e combinando-o 
com doações de serviços em nuvem e programas de treinamento da 
comunidade em parceria com os governos locais e grupos sem fins 
lucrativos, pretendemos apoiar mais de 20 projetos que utilizam o 
espaço em branco na TV em mais de 15 países em todo o mundo até 
o final de 2017.

Alfabetização digital e habilidades de computação

À medida que a tecnologia digital se prolifera, a alfabetização 
digital se torna um pré-requisito para acessar serviços essenciais, 
se conectar com as pessoas, participar da vida cívica e promover 
a inclusão econômica. As habilidades de programação de 
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Responsabilidade. Priorizamos o design inclusivo e a acessibilidade 
no desenvolvimento de todos os produtos e serviços.

Inclusão. Queremos que todos sejam capazes e hábeis - não só 
através de nossos produtos, serviços e tecnologia, mas em nossa 
cultura da Microsoft.

Reconhecemos que só podemos alcançar a acessibilidade se 
fizermos da inclusão o ponto central dos nossos processos de 
projeto e desenvolvimento de produtos, desde o início, por meio de 
habilidades cognitivas, visuais, auditivas, motrizes e da fala.

E isso começa com a Política de Acessibilidade da Microsoft 
(MAS, da sigla em inglês), que suporta os padrões líderes globais 
de acessibilidade, incluindo os padrões da U.S Section 508, 
ETSI EN 301 549 e ISO/IEC 40500 (WCAG 2.0), e que orienta 
o desenvolvimento e testes de produtos para todas as operações 
comerciais da Microsoft.

A Microsoft também trabalha com governos e organizações ao 
redor do mundo para entregar os benefícios da tecnologia digital a 
pessoas com deficiência. Por exemplo, a Microsoft é signatária da 
Carta da Iniciativa Global para a Tecnologia Inclusiva de Informação 
e Comunicações (G3ict), que incentiva os governos a aumentar a 
inclusão digital dos cidadãos mediante a incorporação de critérios de 
acessibilidade nas suas políticas de aquisição.

E nós publicamos informações detalhando o nosso cumprimento 
com requisitos de acessibilidade adequados para os contratos 
públicos de produtos e serviços de tecnologia na Europa (EN 301 
549), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), e U.S. 
Section 508.

estamos focados em tornar o ensino da ciência da computação 
acessível a mais jovens ao redor do mundo.

Para promover ainda mais a inclusão, nós também estabelecemos 
o compromisso de apoiar as organizações sem fins lucrativos 
que estão trabalhando para capacitar outras pessoas por meio de 
serviços, formação, defesa, auxílio, assistência e suporte. Em janeiro 
2016, anunciamos o compromisso de desenvolver o trabalho da 
comunidade sem fins lucrativos através da doação de 1 bilhão de 
dólares americanos nos próximos três anos. Pretendemos apoiar 
mais de 70.000 organizações sem fins lucrativos em todo o mundo, 
fornecendo acesso à tecnologia de nuvem da Microsoft e outros 
recursos de computação através de doações ou com um desconto 
significativo.

Inclusão de pessoas com deficiência

Para criar uma nuvem verdadeiramente inclusiva, sabemos que 
temos de tornar a tecnologia acessível para as mais de 1 bilhão 
de pessoas em todo o mundo com deficiência. Para as pessoas 
com deficiência, a tecnologia acessível pode melhorar o acesso a 
oportunidades educacionais e de emprego, tornar o trabalho mais 
convidativo e inclusivo, facilitar a participação no governo e o 
acesso aos serviços públicos, bem como facilitar a conexão com 
amigos e familiares. Mas as tecnologias acessíveis não beneficiam 
apenas as pessoas com deficiência. Através da criação e construção 
de tecnologias acessíveis que funcionam bem para as pessoas com 
deficiência, podemos melhorar nossos produtos para todos.

Para orientar o nosso trabalho nesta área, nós estabelecemos três 
princípios:

Transparência. Divulgamos os nossos planos para garantir que 
nossos produtos sejam acessíveis.
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a ganhar o conhecimento necessário para ter sucesso em um mundo 
em nuvem.

Estabelecemos também uma ampla gama de programas que 
visam o apoio à tecnologia, o financiamento e a orientação para 
empreendedores e startups. Contamos agora com mais de 100 
Centros de Inovação da Microsoft em todo o mundo, que servem 
como centros de apoio para estudantes e empresários, dando-lhes 
experiência e recursos e oferecendo formação, criação de startups 
e participação em projetos que ajudam as empresas e os governos a 
resolver os desafios locais.

Nossos Microsoft Accelerators fornecem as ferramentas, recursos, 
conexões, conhecimento e experiência para ajudar as startups a se 
tornarem, em uma fase posterior, empresas prontas, escalando todos 
os aspectos de seus negócios. O BizSpark da Microsoft ajuda as 
pequenas e inovadoras empresas de software a ganharem expertise 
valiosa nas tecnologias da Microsoft sem custos iniciais.

Além desses programas, também estamos trabalhando para 
incentivar os governos a adotar políticas que facilitam o acesso 
às novas tecnologias para empresas de todos os tamanhos. 
Acreditamos que a promoção das condições certas para que a nuvem 
possa fomentar o crescimento das pequenas e médias empresas 
irá desenvolver a competitividade, a inovação e a crescimento 
econômico e ajudará a criar prosperidade para todos.

 

Sabemos também que, embora progresso tenha sido feito para tornar 
a tecnologia acessível, ainda há muito trabalho pela frente. Para 
alcançar a inclusão, será necessária uma estreita colaboração com 
outras empresas e com especialistas de uma ampla gama de campos.

O nosso trabalho para desenvolver a pesquisa de acessibilidade 
inclui uma parceria com Team Gleason na tecnologia de 
rastreamento ocular que pode ajudar as pessoas com ELA a se 
comunicarem e controlarem suas cadeiras de rodas usando seus 
olhos.

Também estamos envolvidos em projetos de pesquisas, tais como o 
Cities Unlocked, que usa a tecnologia 3-D sonora da Microsoft para 
permitir que as pessoas com perda de visão percorram ambientes 
urbanos com mais facilidade.

Apoio às pequenas empresas

Um dos benefícios mais importantes da computação em nuvem é 
que ela está fazendo com que as capacidades avançadas, antes só 
disponíveis para grandes empresas, sejam mais baratas e acessíveis 
para empresas de todos os tamanhos.

Isso está transformando a capacidade das pequenas e médias 
empresas de inovar, aumentar a produtividade e expandir para novos 
mercados. Como as pequenas e médias empresas desempenham 
um papel tão vital no crescimento econômico e na criação de 
comunidades locais vibrantes, a Microsoft está focada em garantir 
que recursos de nuvem estejam acessíveis a empresas de todos os 
tamanhos.

Nosso trabalho inclui o treinamento de habilidades em parceria com 
governos, comunidades locais, professores, e outras empresas para 
fortalecer o empreendedorismo e capacitar jovens de todo o mundo 

Uma nuvem 
inclusiva

Uma nuvem 
inclusiva



201200

Microsoft 
Philanthropies
Na Microsoft, acreditamos que a tecnologia é uma 
força poderosa para melhorar a vida das pessoas.

Vemos isso todos os dias em nosso trabalho, sejam 
estudantes descobrindo a magia de criar algo novo 
com código ou profissionais da saúde que utilizam 
os serviços em nuvem para melhor diagnosticar 
doenças, colaborar com colegas, e tratar pacientes.

Mas a tecnologia só pode mudar a vida das pessoas 
quando elas têm acesso aos recursos e aos benefícios 
que ela proporciona. Atualmente metade do mundo 
não tem. Para essas pessoas, o vasto oceano de 
conhecimento e as oportunidades que a revolução 
da tecnologia oferece estão fora de alcance. Na 
Microsoft Philanthropies, estamos trabalhando para 
mudar isso.

Estamos investindo nossos maiores ativos - nossa 
tecnologia, pessoas, subvenções e voz - para lograr 
um mundo mais justo, onde os benefícios da 
tecnologia são acessíveis a todos.

Por exemplo, através da nossa iniciativa global 
YouthSpark, pretendemos tornar o ensino de ciência 
da computação disponível para todos os jovens, 
com foco em mulheres e grupos sub-representados, 
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de modo que eles possam adquirir as habilidades 
necessárias e receber o treinamento para ajudar a levar 
serviços e oportunidades vitais a milhões de pessoas 
deslocadas em todo o mundo.

E, por meio de nosso recente compromisso de doar 1 
bilhão de dólares americanos em serviços de nuvem, 
temos a intenção de levar a inteligência e o poder da 
nuvem para organizações que estão trabalhando para 
resolver alguns dos problemas mais prementes do 
mundo.

A tecnologia deve ser uma força equalizadora no 
mundo, e não um fator de distanciamento entre as 
pessoas. Através de nossos investimentos filantrópicos 
e parcerias, estamos trabalhando para criar um futuro 
melhor que todos possam compartilhar.

Para mais informações, visite: http://www.microsoft.
com/philanthropies
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Conclusão

Trabalhando 
juntos para criar 
uma nuvem que 
contribua para o 
bem global

Nenhuma empresa tem todas as respostas. Nenhuma empresa deve 
presumir que está em posição para ditar as políticas - as questões são 
muito complicadas e os riscos são demasiado altos.

As decisões que serão tomadas ao longo dos próximos anos em 
matéria de privacidade, segurança pública, aplicação da legislação, 
sustentabilidade, acesso e educação na era da computação em nuvem 
terão impacto sobre o crescimento econômico e a mobilidade social 
nas próximas décadas.

Para construir verdadeiramente uma nuvem para o bem global, 
será essencial que os governos, cidadãos, empresas e organizações 
trabalhem em conjunto para criar uma estrutura para a computação 
em nuvem; que respeite essas coisas com as quais as pessoas se 
preocupam, abra as portas para a realização dos sonhos a que 
aspiram, e ofereça benefícios que sejam igualmente acessíveis a 
todos. Na Microsoft, estamos otimistas de que isso será possível.

O momento exige um marco legal que 
permita acesso justo e equitativo aos 
benefícios de uma nuvem confiável, 
responsável e inclusiva

E dois exemplos nos inspiram a compreender melhor o potencial de 
uma nuvem que seja confiável, responsável e inclusiva.

Em abril de 2015, alguns terremotos causaram grandes estragos em 
todo o Nepal. Mais de 9.000 pessoas morreram. Cidades inteiras 
foram destruídas. Pelo menos 600000 casas e edifícios foram 
severamente danificados, forçando 8 milhões de pessoas a buscar 
abrigo temporário em tendas.60 Faltando apenas seis meses para o 
inverno, uma das tarefas mais críticas enfrentadas pelo Nepal foi 
o trabalho de demolição e reconstrução, uma empreitada difícil 
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Estas histórias nos inspiram porque nos mostram que é possível 
resolver os problemas mais difíceis do mundo e porque sugerem 
possibilidades para a criação de oportunidades para as pessoas que 
vivem em comunidades em todos os lugares do mundo.

Acreditamos que essas histórias representam apenas o começo do 
que a nuvem vai possibilitar à medida que pessoas inteligentes, 
criativas e inovadoras trabalham em conjunto para expandir as 
fronteiras da ciência, criar novos produtos, lançar novos serviços, e 
criar novos negócios, e até mesmo novas indústrias.

Mas, embora as possibilidades sejam infinitas, precisamos 
reconhecer que rupturas e perturbações ocorrerão.

O momento requer um marco de leis e regulamentos criados por 
pessoas representadas por seus governos que preserva e protege 
valores importantes e fornece acesso justo e equitativo aos benefícios 
que só uma nuvem confiável, responsável e inclusiva pode oferecer. 
É vital que trabalhemos juntos agora para criar a estrutura para 
uma nuvem para o bem global. As regras e regulamentos que serão 
implementadas ao longo dos próximos anos terão um impacto 
duradouro.

A promulgação e a aplicação dessas leis são o domínio adequado dos 
governos, que procuram proteger os interesses dos seus cidadãos, 
promover a oportunidade para empresas locais e preservar os 
direitos e privilégios que são a base para suas comunidades.

Instamos os formuladores de políticas, empresários, educadores, 
cidadãos, advogados, especialistas, todos que têm interesses no 
resultado, a se unirem para ponderar os benefícios e os desafios 
inerentes a essa incrível onda de inovação tecnológica à medida que 
trabalhamos para criar um marco para a computação em nuvem que 
irá nos ajudar a criar uma nuvem para o bem global.

em uma região montanhosa com uma infraestrutura já limitada e 
severamente danificada pelos terremotos.

Para acelerar o processo, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e as autoridades locais usaram um 
aplicativo móvel baseado em nuvem para criar um registro preciso 
de cada edifício, com coordenadas GPS que fornecia a localização 
exata e as dimensões, informações da propriedade, condições 
do local, planos de demolição e eliminação de detritos, e muito 
mais. O sistema possibilitou a coordenação da remoção segura e 
rápida de detritos e a reciclagem de materiais reutilizáveis. Ele 
também permitiu que o PNUD lançasse o Programa de Empregos 
de Emergência, o que possibilitou empregar pessoas de muitos 
locais, muitas das quais haviam sido deslocadas pelo terremoto, nos 
esforços de recuperação.

“Essas pessoas perderam suas casas, seus empregos, familiares e 
entes queridos”, disse Dan Strode, um especialista na gestão de 
programas de resposta a desastres que foi enviado para Kathmandu 
para ajudar a coordenar os esforços de recuperação. “O Programa 
de Empregos de Emergência proporcionou meios de subsistência 
no meio da devastação e ajudou a colocar essas comunidades no 
caminho para a reconstrução.”

Em Nanyuki, Quênia, uma cidade remota a 160 quilômetros ao 
norte de Nairobi, onde apenas 12% dos residentes têm acesso 
à eletricidade, uma empresa chamada Mawingu Networks está 
aproveitando a energia solar e a largura de banda de transmissão 
subutilizada conhecida como espaços em branco da TV para 
fornecer acesso sem fio à nuvem.

Este serviço fornece conectividade a uma escola secundária local, 
onde os alunos viram suas notas no exame nacional aumentarem em 
mais de 35%, e a um cybercafé, onde, por 3 dólares por mês, Chris 
Baraka, de 23 anos, lançou um negócio que fornece suporte técnico a 
clientes na Europa e na America do Norte.61
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