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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 
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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. 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.
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