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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. 

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 

Fluxos de dados 
através das 
fronteiras



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 
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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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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.

Fluxos de 
dados através 
das fronteiras


