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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.
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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 
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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.
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