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¹ IDC, O Papel da Computação em Nuvem na Criação de Empregos (março de 2012).

RESUMO EXECUTIVO

A Classi"cação Global BSA 2013 de Computação em Nuvem — relatório 
pioneiro no acompanhamento de mudanças ano-a-ano no cenário 
internacional de políticas para a computação em nuvem — indica que o 
preparo para a computação em nuvem está melhorando, porém 
desigualmente.

Estas conclusões se apresentam no contexto do maciço 
movimento documentado em direção a serviços de 
nuvem, tanto por parte de consumidores quanto por 
negócios e governos. O que não tem sido documentado 
até o momento é a evolução não tão consistente do 
ambiente de políticas para o apoio à computação global 
em nuvem, com alguns países dando passos largos em 
direção ao bom preparo para a nuvem, enquanto outros, 
incluindo alguns dos maiores mercados mundiais de 
tecnologia, têm empacado ou até mesmo retrocedido.

Todas essas mudanças são signi"cativas, pois, face à 
oportunidade global apresentada pela computação em 
nuvem, as mudanças em políticas de cada país podem 
alterar não só o ambiente do próprio país, mas também 
o mercado global de computação em nuvem como um 
todo. Todos os dias, mais e mais evidências indicam a 
grande importância da computação em nuvem para o 
crescimento global. Um estudo recente conclui que 
serviços públicos e privados de TI em nuvem devem 
produzir por volta de 14 milhões de empregos por todo 
o mundo até 2015 — mais da metade deles em 
pequenas e médias empresas.¹ O estudo prevê também 
que  a computação em nuvem deve gerar até $1,1 
trilhão em receita anual até 2015.

No entanto, tal crescimento global depende de um 
ambiente cada vez mais global de políticas, tal como se 
demonstra na Classi"cação da BSA. Conforme descrito 
no relatório do ano passado, diversos problemas ainda 

precisam ser solucionados, e todos os países se 
bene"ciariam de reações coordenadas em políticas 
favoráveis para que governos, negócios e o público 
geral aproveitem todo o potencial da computação em 
nuvem. Entre as conclusões deste ano:

Um pequeno grupo de países tem avançado 
rapidamente por meio da adoção de alterações legais e 
regulatórias necessárias para a realização plena da 
economia digital. Esses países têm adotado novas leis 
que devem aumentar a con"ança do usuário na nuvem e 
permitir que países explorem a grande produtividade e 
o crescimento econômico acelerado que a computação 
em nuvem permite. Por exemplo:

➲ Singapura saltou da décima para a quinta posição na 
classi"cação deste ano, em grande parte graças à 
adoção de uma nova lei de privacidade que equilibra 
a proteção do usuário com a inovação continuada.

➲ A Malásia, apesar de não ter subido na classi"cação, 
teve a maior evolução na escala da Classi"cação, 
graças a um conjunto de mudanças nas leis de crime 
digital e de propriedade intelectual e de melhorias 
em iniciativas de incentivo ao comércio digital. Por 
meio dessas medidas, a Malásia cruzou a linha 
de"nida na tabela do ano passado separando as 
economias mais desenvolvidas daquelas ainda a 
caminho de alcançar o “preparo para a nuvem.”
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² Norton by Symantec, Relatório Norton 2012 de Crime Digital, 5 de setembro de 2012.

A adoção de referências legais importantes e 
internacionalmente reconhecidas em áreas centrais pode 
ajudar países a avançar na escala de políticas.

➲ O Brasil foi o único país no relatório do ano passado 
que ainda não possuía qualquer tipo de lei de crime 
digital. Trata-se de um país onde os prejuízos 
econômicos relacionados ao crime digital foram 
estimados em $8 bilhões em 2012.² Ao aprovar a 
legislação contra o crime digital em novembro de 
2012, aplicando também outras melhorias 
relacionadas, o Brasil saiu da última colocação da 
classi"cação e subiu duas posições.

➲ Vários países subiram na classi"cação graças a um 
conjunto de avanços em proteções de propriedade 
intelectual alinhados com importantes acordos 

internacionais. Entre eles 
está o Canadá (que subiu 
três posições, de 12º para 
9º), a Rússia (de 14º para 
16º), e a Índia (de 15º para 
17º).

Nos maiores mercados do 
mundo, o progresso no 
cenário de políticas para 
computação em nuvem se 
estagnou em 2012. A clara 
disparidade entre as 

economias avançadas e o mundo em desenvolvimento 
revelada na primeira Classi"cação Global BSA de 
Computação em Nuvem diminuiu graças a progressos 
alcançados pela Malásia, pelo Brasil e pela Rússia, todos 
estes entre os países em desenvolvimento. Mesmo assim, 
existem ainda muitas melhorias potenciais a serem 
aplicadas por todos os países no estudo. Entre as 
mudanças notáveis em relação ao ano anterior:

➲ Todos os seis países da União Europeia estudados 
escorregaram na classi"cação. Além disso, uma análise 
detalhada dos resultados especí"cos dos países revela 
que apenas a Polônia (aumento de 1,3 ponto), o Reino 
Unido (aumento de 0,4 ponto) e a Alemanha (aumento 
de 0,1 ponto) evoluíram na escala geral.
 

➲ Os Estados Unidos melhoraram sua colocação em 
uma posição (de 4º para 3º) ao ultrapassarem a 
evolução mais lenta da Alemanha. Mesmo assim, as 
melhorias dos EUA são baseadas em avanços em 
desenvolvimentos de padrões para computação em 
nuvem e em infraestrutura, mas não em grandes 
evoluções em políticas.

Preocupantemente, políticas potencialmente danosas 
para a nuvem continuam a emergir, apesar de muitos 
esforços para a promoção de uma abordagem global 
para a computação em nuvem. Alguns países continuam 
a propor restrições geográ"cas sobre dados e outros 
limites sobre a terceirização de trabalho ou de dados. Isto 
tem acontecido até mesmo em países entre os mais bem-
colocados: a Alemanha, que caiu uma posição (de 3º para 
4º) na Classi"cação deste ano, foi mencionada no 
relatório do ano passado por conta de algumas 
interpretações legais excessivamente restritivas que 
poderiam con"nar certos dados às fronteiras nacionais. 
Outro exemplo:

➲ A Indonésia, país que havia alcançado melhorias em 
suas leis de privacidade, impossibilitou quaisquer 
outros avanços ao introduzir regulações de TCI que 
introduzem barreiras signi"cativas para provedores de 
serviços em nuvem. Especi"camente, as regulações 
incluem provisões exigindo que os provedores 
registrem seus serviços por meio da autoridade 
central, além de regras que forçam alguns provedores 
a estabelecer centros locais de dados e contratar 
pessoal local. Ao invés de avançar na Classi"cação, a 
Indonésia caiu uma posição (de 20º para 21º).

Além das conclusões gerais, a Classi"cação deste ano 
inclui pela primeira vez uma série de estudos de caso que 
destaca evoluções positivas — ou preocupantes — em 
políticas globais de nuvem.

Olhando para o futuro, apesar dos avanços observados 
na Classi"cação deste ano, problemas persistem em cada 
um dos países pesquisados. A chave para a evolução da 
habilidade individual de cada país de capitalizar os 
benefícios da computação em nuvem será uma reação 
coordenada de políticas que incentivem o crescimento da 
nuvem global.

Olhando para o 
futuro, apesar dos 
avanços observados 
na Classi!cação deste 
ano, problemas 
persistem em cada um 
dos países 
pesquisados.
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PLANO DE POLÍTICAS DE NUVEM DA BSA

O crescimento econômico previsto como fruto da computação em nuvem — e as transformações resultantes 
tanto em empresas quanto em economias nacionais — depende da aplicação de políticas adequadas 
aplicadas em cada uma das sete áreas do índice da BSA:

➲ Garantia de privacidade: Para o sucesso da computação em nuvem, é necessário que o usuário tenha a 
con"ança de que suas informações não serão utilizadas ou reveladas de forma inesperada. Ao mesmo 
tempo, para que maximize o benefício da nuvem, provedores precisam ter a liberdade de movimentar 
dados de forma e"ciente por meio da nuvem.

➲ Promoção da segurança: O usuário deve ter a con"ança de que o provedor de computação em nuvem 
compreende e gerencia adequadamente os riscos inerentes ao armazenamento e execução de aplicações 
na nuvem. Provedores de nuvem devem poder implementar segurança digital de ponta sem a exigência 
da utilização de tecnologias especí"cas.

➲ Combate ao crime digital: No espaço digital, tanto quanto no espaço físico, a lei deve oferecer dissuasão 
e condições claras de ação. O sistema legal deve oferecer um mecanismo efetivo para que agências de 
aplicação da lei, além dos próprios provedores, combatam o acesso indevido a dados na nuvem.

➲ Proteção à propriedade intelectual: A "m de promover a inovação continuada e o avanço tecnológico, 
as leis de propriedade intelectual devem oferecer proteções claras e ação vigorosa contra apropriação 
indevida e violação dos desenvolvimentos que sustentam a nuvem.

➲ Garantia da portabilidade e harmonização de regras internacionais: O $uxo desimpedido de dados ao 
redor do mundo — assim como entre diferentes provedores de nuvem — exige que se tomem iniciativas 
para a promoção da abertura e interoperabilidade. Governos devem trabalhar em conjunto com a 
indústria no desenvolvimento de padrões, e ao mesmo tempo minimizar obrigações legais con$itantes 
impostas sobre provedores de nuvem.

➲ Promoção de livre comércio: Por natureza, tecnologias de nuvem operam internacionalmente. A 
capacidade da nuvem de promover o crescimento econômico depende de um mercado global que 
transcenda barreiras ao livre comércio, como as preferências por produtos ou fornecedores especí"cos.

➲ Estabelecimento da infraestrutura de TI necessária: A computação em nuvem exige a disponibilidade 
generalizada de banda larga robusta e acessível. Isto pode ser alcançado por meio de políticas que 
ofereçam incentivos ao investimento do setor privado na infraestrutura de banda larga e de leis que 
promovam o acesso universal à banda larga.

O movimento no sentido da capitalização da nuvem e de seus amplos benefícios não é inevitável, e 
representa uma tarefa urgente para governos. A "m de obter os benefícios da nuvem, legisladores devem 
fornecer uma plataforma legal e regulatória que promova a inovação, ofereça incentivos para o investimento 
na infraestrutura necessária, e promova con"ança nos benefícios da nuvem sem o sacrifício de expectativas 
de privacidade e segurança.
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

A Classi"cação Global BSA 2013 de Computação em Nuvem indica melhorias 
signi"cativas no cenário de políticas para a computação em nuvem em vários 
países ao redor do mundo. As conclusões são baseadas em uma análise 
exclusiva de 24 países, utilizando sete categorias de políticas que medem o 
preparo dos países para sustentar o crescimento da computação em nuvem. 
Os 24 países juntos representam 80 por cento do mercado de Tecnologia de 
Comunicação e Informação (TCI).

A Classi"cação examina as leis e regulações mais 
relevantes para a computação em nuvem em sete 
categorias de políticas, bem como a infraestrutura de TCI 
e o nível de implantação de banda larga de cada um dos 
países. As categorias de políticas se alinham aos Princípios 
Básicos de Computação em Nuvem da BSA, que 
fornecem base para a plataforma analítica da Classi"cação 
e suas sugestões para o fornecimento de uma plataforma 
viável para que se permita o crescimento da computação 

em nuvem.

Privacidade de Dados

Usuários da nuvem só 
adotam e aceitam 
plenamente a computação 
em nuvem quando têm a 
con"ança de que 
informações particulares 
armazenadas na nuvem, 
onde quer que seja no 
mundo, não serão utilizadas 
ou reveladas de forma 
inesperada. Regimes 
nacionais de privacidade 
devem ser previsíveis e 
transparentes, a "m de evitar 
restrições desnecessárias 

sobre provedores de serviços, como exigências de 
registro para controladores de dados ou para 
transferências internacionais de dados. Provedores de 
nuvem devem ser encorajados a estabelecer políticas de 
privacidade apropriadas para o respectivo serviço de 
nuvem que oferecem e para o modelo de negócios que 
utilizam.

A Classi"cação aponta que a maioria dos países possui 
uma plataforma de proteção de dados, e encarregados 
independentes estabelecidos para a garantia da 
privacidade. Muitas leis são baseadas em uma mistura 
das Diretrizes da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, com a Diretiva da União 
Europeia, e com os Princípios de Privacidade da 
Cooperação Econômica Ásia-Pací"co. Infelizmente, 
exigências de registro para aqueles que processam 
dados ou para transferências de dados podem 
representar obstáculos para o estabelecimento de 
serviços de nuvem. Tais exigências existem em alguns 
países, inclusive em alguns países da UE, para o registro 
de transferências internacionais.

Austrália, Canadá, Japão e Coreia obtiveram boas 
pontuações na seção de privacidade, pois possuem 
regimes abrangentes de privacidade sem exigências 
onerosas de registro.

PREPARO PARA A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Regimes nacionais de 
privacidade devem ser 
previsíveis e 
transparentes, a !m de 
evitar restrições 
desnecessárias sobre 
provedores de serviços, 
como exigências de 
registro para 
controladores de dados 
ou para transferências 
internacionais de 
dados.
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Singapura e China introduziram novas leis de privacidade 
em 2012, e leis existentes foram revisadas na Austrália e 
na Indonésia. Singapura obteve um grande impulso em 
sua pontuação e em sua colocação por conta da 
introdução de um regime moderno e equilibrado de 
privacidade. A China obteve um impulso menor, pois sua 
abordagem foi limitada à introdução de alguns princípios 
básicos de privacidade e segurança para uma classe mais 
restrita de dados. Infelizmente, reformas de privacidade 
em diversos países foram adiadas, com propostas 
obtendo apoio parlamentar insu"ciente no Brasil, na Índia, 
na África do Sul, na Tailândia e na Turquia.

Leis de privacidade também são objeto de debate e 
reformas signi"cativas na UE e nos Estados Unidos. A UE 
propôs a substituição da diretiva atual por uma regulação 
contendo alguns elementos positivos para consumidores, 
mas também incluindo novos fardos administrativos 
potenciais para provedores de serviços de nuvem. O 
projeto da regulação é objeto de debate corrente. Nos 
Estados Unidos, a administração Obama declarou o 
comprometimento com uma legislação geral de 
privacidade, embora na prática seja difícil tal 
desenvolvimento na ausência de consenso mais amplo 
entre legisladores. Enquanto isso, os Estados Unidos 

SINGAPURA: Nova Legislação de Privacidade Adota Abordagem 
Equilibrada, Evitando os Tropeços de Outros Países

Singapura demorou a adotar regulações de privacidade, aprovando sua Lei de Proteção de Dados 
Pessoais em outubro de 2012. Mas o momento foi oportuno para que o país desenvolvesse uma 
plataforma regulatória que aproveita as melhores partes das abordagens da União Europeia e da 
Cooperação Econômica Ásia-Pací"co na regulação, evitando muito do legalês excessivo e da 
complexidade administrativa encontrada nas leis de outros países.

A lei de"ne um regime leve e progressivo para a proteção de informação pessoal na sociedade da 
informação. Como observado em seu “objetivo,” a lei de Singapura visa alcançar um equilíbrio:

O propósito desta lei é reger a coleta, utilização, e revelação de dados pessoais por 
organizações de maneira que se reconheça tanto o direito do indivíduo à proteção de seus 
dados pessoais quanto a necessidade das organizações de coletar, utilizar, ou revelar dados 
para propósitos que uma pessoa razoável consideraria apropriados diante das circunstâncias.

A "m de alcançar este objetivo, Singapura adotou uma abordagem ampla e baseada em princípios 
para a proteção da privacidade. A lei contém breves seções sobre noti"cação, consentimento, 
segurança, acesso, correção, e retenção de dados — sempre com base em padrões internacionais.

Com relação à transferência de dados pessoais para o exterior, a lei permite uma margem de operação 
para evolução tecnológica ao antecipar que regulações mais detalhadas podem ser desenvolvidas 
futuramente. A lei evita exigências onerosas de registro ou a imposição de fardos administrativos, ao 
mesmo tempo em que equilibra a necessidade de conformidade ao exigir que organizações designem 
um indivíduo responsável. A lei estabelece uma Comissão Independente para a Proteção de Dados 
Pessoais para a fiscalização. A abordagem inicial será baseada em mediação e investigações, embora 
reguladores tenham o poder de ordenar conformidade, complementado por pesadas sanções. Todos os 
envolvidos em queixas ou ordens possuem vários níveis de direitos de apelação.
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COREIA: Legislação Proposta de Computação em Nuvem Ameaça Sabotar 
a Nuvem Global com Regras Nacionais Especí!cas

A abordagem coreana na regulação tecnológica já foi elogiada como modelo para boas práticas 
globais. De forma geral o país tem seguido a boa prática central da computação em nuvem — 
alterações modesta sobre a plataforma legal a "m de acompanhar a evolução tecnológica.

Impulsionada por este sucesso geral na promoção de um ambiente digital próspero, a Coreia mais 
uma vez se posiciona entre os 10 países mais bem-preparados para a nuvem na Classi"cação Global 
BSA de Computação em Nuvem deste ano. Infelizmente, a posição do país poderia ter sido ameaçada 
pela legislação proposta em 2012.

A legislação proposta — a “Lei para o Desenvolvimento da Computação em Nuvem e Proteção do 
Usuário” — foi baseada na boa intenção de promover crescimento econômico por meio do setor de 
tecnologia. Infelizmente, as provisões originais da lei teriam ameaçado tal crescimento ao de"nir 
regulações amplas demais e impor exigências unilaterais em serviços globais. Entre os desa"os 
apresentados pela lei estariam:

➲ De"nição vaga de computação em nuvem, que poderia causar confusão e falta de transparência na 
aplicação futura das regras;

➲ Classi"cação de computação em nuvem como um serviço de telecomunicação, potencialmente 
sujeitando serviços em nuvem a signi"cativas regulações desnecessárias;

➲ Confusão por conta da exigência do registro de provedores de nuvem na Coreia ao não esclarecer 
quais provedores deveriam se registrar e expondo provedores internacionais a processos (nem o 
motivo para a presença de tais exigências está claro);

➲ Imposição de numerosas exigências nacionais especí"cas que arriscariam isolar a Coreia da 
evolução tecnológica, prejudicando a adoção de nuvem por consumidores e provedores coreanos;

➲ Inclusão da criação de padrões unilaterais para interoperabilidade, segurança, e qualidade de 
serviço, todos os quais estariam sujeitos a uma abordagem genérica que provavelmente não seria 
capaz de acompanhar a velocidade do mercado. Ao contrário, esta abordagem provavelmente 
isolaria provedores coreanos do modelo global de negócios.

Iniciativas de políticas para a promoção de computação em nuvem são recomendáveis. Porém, 
legislação como a lei coreana proposta causa mais preocupação que benefícios. Felizmente, o governo 
continua a consultar de perto o setor comercial a "m de considerar questões que poderiam ter sido 
negligenciadas. A BSA encoraja o governo coreano a cuidadosamente reconsiderar as propostas antes 
de sobrecarregar legalmente este setor dinâmico e global de tecnologia.
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estão se emprenhando em implementar a nova 
Declaração de Direitos de Privacidade do Consumidor, 
que pode fornecer uma camada de proteção por meio de 
códigos de conduta, e os principais reguladores estão 
cada vez mais ativos na aplicação de proteções setoriais 
de privacidade já existentes.

Segurança

Consumidores de computação em nuvem e de outros 
serviços digitais (incluindo tanto o setor privado quanto 
usuários governamentais) precisam de garantias de que 
provedores de serviços de nuvem compreendem e 
gerenciam apropriadamente os riscos de segurança 
associados ao armazenamento de dados e à execução de 
aplicações em sistemas de nuvem. Esta seção da 
Classi"cação examina se os critérios de segurança e as 
medidas correntes de testes de segurança estão sujeitas a 
regulações em cada jurisdição. A seção de segurança 
também examina leis de assinatura eletrônica e exigências 
de censura ou "ltragem de internet.

França, Japão, Itália, Reino Unido e Estados Unidos 
obtiveram boas pontuações nesta seção. China, 
Indonésia, Tailândia e Vietnã obtiveram pontuações 
insatisfatórias.

A Classi"cação revela que a maioria dos países possui leis 
claras e tecnologicamente neutras de assinatura 
eletrônica. Além disso, exigências de segurança estão em 
vigor na maioria das jurisdições, a exigências de auditorias 
de segurança são geralmente inexistentes. No entanto, 
algumas exigências de segurança excessivamente 
especí"cas têm emergido. Entre elas está a nova 
regulação da Indonésia que — entre outros efeitos 
negativos — exige que provedores de serviços 
posicionem centros de dados dentro do país, além da 
legislação proposta da Coreia, que criaria padrões 
unilaterais de segurança.

Alguns países tem implementado regimes de "ltragem ou 
censura da internet que representam obstáculos à 
expansão da economia digital e da computação em 
nuvem. A intenção central de tais regimes é combater 
conduta criminosa, incluindo distribuição de material 
ilegal, particularmente pornogra"a infantil. No entanto, 
vários dos esquemas de "ltragem ou censura 
regularmente bloqueiam sites que expressam 
discordância política. Em 2012 a Rússia introduziu novas 
regras de censura da internet, e sua pontuação nesta 

seção decaiu signi"cativamente. Por outro lado, a 
Austrália descartou planos de "ltragem obrigatória, e sua 
pontuação aumentou.

Crime Digital

Como a computação em nuvem envolve a agregação de 
dados em enormes quantidades em grandes centros de 
dados, ela cria também novos e tentadores alvos. À 
medida que criminosos voltam sua atenção a esses 
reservatórios de informação, torna-se cada vez mais 
desa"ador proteger tais centros de dados contra ataques, 
tanto físicos quanto digitais. Os governos devem 
assegurar que leis nacionais forneçam um mecanismo 
efetivo para a aplicação da lei, e para que os próprios 
provedores de nuvem possam combater o acesso não 
autorizado a dados armazenados na nuvem. Esta seção 
examina estas questões, bem como regras relacionadas à 
investigação e à aplicação da lei, incluindo acesso a 
dados criptografados e transgressões extraterritoriais.

A Classi"cação indica que a maioria dos países possui leis 
contra o crime informático ou o crime digital, e que 
muitas dessas leis são 
amplamente compatíveis 
com a Convenção sobre 
Crime Digital. Muitos países 
no estudo (Austrália, 
membros da UE, Japão, e 
Estados Unidos) já 
rati"caram a Convenção, e 
vários outros países estão 
considerando assinar a 
mesma. Infelizmente, 
algumas jurisdições centrais 
ainda apresentam falhas e 
inconsistências em suas leis 
de crime digital. Por 
exemplo, Canadá e Coreia 
ainda não atualizaram suas 
leis criminais, e a Rússia adotou uma abordagem legal 
que não segue boas práticas internacionais.

Austrália, França, Alemanha e Japão obtiveram 
pontuações extremamente altas na seção de crime 
digital. Canadá, China, Coreia, Rússia e Vietnã obtiveram 
pontuações insatisfatórias. O país que apresentou a maior 
evolução foi o Brasil, que "nalmente aprovou leis sobre 
crime digital após uma longa campanha.

Os governos devem 
assegurar que leis 
nacionais forneçam um 
mecanismo efetivo 
para a aplicação da lei, 
e para que os próprios 
provedores de nuvem 
possam combater 
acesso não autorizado 
a dados armazenados 
na nuvem.
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Esta seção também examina regras sobre a investigação e 
aplicação da lei, incluindo acesso a dados criptografados 
e transgressões extraterritoriais. A divergência é maior nos 
resultados dessas áreas.

Direitos de Propriedade Intelectual

Provedores de computação em nuvem e de tecnologias e 
serviços da economia digital, assim como outros produtos 
altamente inovadores, dependem de uma combinação de 
patentes, direitos autorais, segredos comerciais, além de 
outras formas de propriedade intelectual. Para o incentivo 
a investimentos em pesquisa e desenvolvimento da 
nuvem, bem como em infraestrutura, é imperativo que leis 

de PI ofereçam incentivos robustos para tais 
investimentos, além de proteção clara e ação vigorosa 
contra apropriação indevida e violação. Intermediários 
on-line precisam de incentivos para o comportamento 
responsável, e devem ser isentados de certas 
responsabilidades quando cumprem sua parte.

Esta seção também examina a questão de abordagens 
investigativas e de aplicação da lei, na qual existe uma 
grande diversidade de abordagens e inconsistência 
signi"cativa. Existem também preocupações sobre a 
cultura de aplicação da lei e sobre recursos disponíveis 
em algumas jurisdições. Mesmo alguns países com leis 
atualizadas de PI falham em aplicar suas leis, e taxas de 

UE: Reavaliação de Proteção de Dados Precisa Inspirar Con!ança no Usuário 
Sem Sufocar a Inovação

Leis de privacidade podem ser um grande incentivo ou uma grande barreira. Tais leis devem oferecer ao 
consumidor a con"ança de que seus dados não serão utilizados ou revelados de forma inesperada, e ao 
mesmo tempo devem permitir que provedores movimentem dados por meio da nuvem global da forma 
mais e"ciente possível. Nesse contexto, a revisão da plataforma europeia de proteção de dados é uma 
oportunidade tanto para aprimorar a privacidade do usuário como para promover a nuvem global.

Neste caso, legisladores europeus podem alcançar estas metas por meio de soluções progressistas que 
assegurem a proteção de cidadãos europeus on-line, e ao mesmo tempo preservem a habilidade de empresas 
para a inovação e criação de novos produtos e soluções que atendam à demanda do mercado. A fim de 
alcançar estas metas, a legislação europeia de privacidade deve permitir medidas efetivas para a proteção da 
privacidade do usuário e assim conquistar sua confiança; oferecer um conjunto harmonioso de regras e certeza 
legal para negócio e usuários; e desenvolver uma abordagem diferenciada para a definição de dados pessoais, 
que leve em consideração o contexto e os riscos do processamento de dados.

Infelizmente, várias reformas proposta poderiam representar obstáculos signi"cativos para a computação 
em nuvem — dentro da própria UE — e globalmente. À medida que a revisão avança, a UE deve assegurar 
que a plataforma revisada de privacidade inclua:

➲ Uma plataforma viável e tecnologicamente neutra para atender à evolução da demanda. A 
tecnologia evolui com rapidez — e a nuvem é o melhor exemplo da velocidade da evolução 
tecnológica. Regras eurocêntricas ou especí"cas demais podem separar os usuários europeus de 
nuvem da nuvem global e falhar em reconhecer novas tecnologias em evolução.

➲ Uma abordagem à privacidade baseada em risco e contexto e a ausência de regras generalizadas 
para proteção de dados. Em ambiente tecnológico em constante mutação, existem sempre vários 
contextos legítimos para a coleta e o processamento de dados. Em particular, inclui-se a habilidade de 
examinar e gerenciar dados por motivos de segurança.
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➲ Um mercado interno para o "uxo desimpedido de dados, com um nível harmonioso de proteção de 
dados pessoais. A harmonia dentro da UE é um passo crucial para fornecer certeza legal e consistência 
tanto para negócios quanto para consumidores. A proposta representa um avanço nesse sentido, e é 
importante que isso se mantenha no texto "nal.

O que é necessário não é uma plataforma rígida que atue como uma “lista de controle” para conformidade na 
Europa, mas sim regras claras que equilibrem o respeito pelos direitos básicos de negócios e indivíduos com a 
necessidade de progresso tecnólogico continuado. Caso as regras sejam especí"cas demais, elas podem 
comprometer as metas de privacidade da Europa. Novos produtos e tecnologias fora dos parâmetros 
especí"cos das regulações prejudicariam as metas europeias de privacidade, retardando o progresso 
tecnológico e deixando menos opções disponíveis para os consumidores europeus.

É importante observar também que esta mesma abordagem global deve ser adotada em iniciativas europeias 
para o estabelecimento de um Mercado Digital Uni"cado para a computação em nuvem. O trabalho da 
Comssião Europeia relativo à nuvem, em padrões e certi"cações, em termos e condições contratuais, e na 
Parceria de Nuvem da UE, que compõem a Estratégia Europeia de Computação em Nuvem, assim como o 
futuro relatório do Parlamento Europeu sobre a nuvem, devem adotar uma visão global em vez de se 
concentrar apenas na própria UE.

A privacidade é uma necessidade no ambiente digital. Assim como na revisão de qualquer outra lei de 
privacidade de dados, a meta da revisão europeia deve apresentar uma plataforma que funcione na prática 
para oferecer altos padrões de privacidade do usuário, e ao mesmo tempo promover a economia digital 
europeia e encorajar o tipo de inovação que sustenta a computação em nuvem.

pirataria permanecem altas em muitas jurisdições. A 
Classi"cação revela que os países estão caminhando na 
direção de uma abordagem consistente relativa aos 
direitos e proteções mais importantes. No entanto, falhas 
persistem nas leis de PI de algumas jurisdições.

Reformas signi"cativas em leis de propriedade intelectual 
ocorreram durante o ano passado. Canadá, Índia, Malásia 
e Rússia aprovaram importantes emendas em suas leis de 
direitos autorais, alinhando-se a padrões internacionais. A 
Malásia assinou o Acordo de Direitos Autorais da 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). 
A aplicação da lei também melhorou em vários países.

Mesmo assim houve ainda algumas decepções: o Brasil 
falhou em atualizar suas leis de direitos autorais, e a Itália 
descartou regulações promissoras de direitos autorais on-
line que haviam sido desenvolvidas ao longo de mais de 
dois anos.

Os países mais à frente nesta seção foram Austrália, 
Malásia, Singapura e Reino Unido. Retardatários incluem 
Brasil, Indonésia, Tailândia e Vietnã.

A portabilidade de dados e a utilização de aplicações 
efetivamente integradas são considerações centrais para 
a computação em nuvem e para aplicações da economia 



10 BSA | The Software Alliance 

84.1
79.9 79.7 79.1 78.5 78.3 76.9 76.2 75.8 75.5 73.7 72.0

21.7

9.2

8.8

17.2

10.0

8.4

8.8

21.0

7.0

10.0

17.6

10.0

6.4

7.9

22.2

8.0

10.0

16.6

8.8

7.6

6.5

20.3

9.2

9.8

16.8

10.0

6.4

6.6

22.9

8.6

8.8

18.0

9.0

3.6

7.6

19.0

8.8

9.6

16.8

10.0

7.6

6.5

21.4

6.8

9.2

17.8

6.8

8.0

6.9

21.9

7.0

9.6

17.6

4.8

6.0

9.3

19.5

9.6

10.0

15.6

6.2

6.8

8.1

16.5

8.8

9.8

17.0

9.6

7.6

6.2

17.6

9.4

9.8

15.2

8.8

6.4

6.5

15.8

8.4

9.8

16.8

8.8

5.6

6.8

Classi"cação Global BSA 2013 de Computação em Nuvem

Vários países apresentaram melhoramentos signi"cativos no ambiente de 
políticas para computação em nuvem no ano passado. Estas conclusões são 
baseadas na análise exclusiva da Classi"cação da BSA e na colocação de cada 
um dos 24 países que, juntos, representam 80% do mercado global de TCI.
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digital. O consumidor exige a interoperabilidade no 
espaço da computação em nuvem, e o setor está 
trabalhando duro por meio de organizações de 
desenvolvimento de padrões e de outros recursos 
internacionais a "m de atender à demanda. Tanto o apoio 
governamental a esses esforços quanto a ausência de 
determinações tecnológicas especí"cas são importantes.

Esta seção da Classi"cação examina se os governos 
encorajam ou não o desenvolvimento de padrões por 
meio de processos voluntários de mercado. Esta seção 
também examina a harmonia internacional de regras de 

comércio eletrônico, tarifas, e 
regras comerciais relevantes.

A Classi"cação revela que os 
governos adotam 
abordagens inconsistentes 
no desenvolvimento de 
padrões, e que muitas 
decisões “ad hoc” são 
tomadas na ausências de 
plataformas e políticas 
nacionais. Tarifas e barreiras 
comerciais para aplicações e 
software on-line são raras, 
embora algumas jurisdições 
ainda mantenham tarifas 
sobre novos produtos 
tecnológicos utilizados para 
o acesso a serviços em 
nuvem.

Em 2012, uma evolução positiva nesta seção foi a 
"nalização dos Padrões de Computação em Nuvem pelo 
Instituto Nacional Americano de Padrões e Tecnologia.

Os países mais à frente em harmonia internacional são 
Austrália, Canadá, Índia, Malásia e Estados Unidos, todos 
eles com pontuação máxima nesta seção. Argentina, 
Brasil, Rússia e Vietnã obtiveram pontuações 
insatisfatórias.

Promoção de Livre Comércio

Serviços em nuvem operam atravessando fronteiras 
internacionais, e o sucesso desses serviços depende do 
acesso a mercados regionais e globais. Políticas restritivas 
que criam barreiras comerciais efetivas ou potenciais 
retardam a evolução da computação em nuvem.

Esta seção da Classi"cação examina e compara regimes 
governamentais de contratação e iniciativas para a 
remoção de obstáculos ao livre comércio, tais como 
exigências e preferências de países por determinados 
produtos. Esta seção também examina se os países 
aderiram ao Acordo sobre Contratação Pública da OMC, 
que liberaliza tais políticas.

Os países mais à frente nesta seção incluem Canadá, 
Alemanha, Japão e Espanha. A Classi"cação indica que 
alguns países ainda empregam tratamento preferencial 
para fornecedores nacionais em contratações públicas.

Indonésia, África do Sul e Vietnã obtiveram pontuações 
insatisfatórias nesta seção. Esta seção também aponta 
algumas mudanças muito negativas na Indonésia, onde 
uma nova regulação introduziu onerosas exigências para 
provedores de serviços eletrônicos, incluindo exigências 
potenciais de localização de centros de dados em 
território nacional e de contratação de pessoal local.

Infraestrutura

Esta seção da Classi"cação examina e compara a 
infraestrutura disponível em cada país para o apoio à 
economia digital e à computação em nuvem. A seção se 
baseia em estatísticas comparativas detalhadas, em um 
conjunto de indicadores centrais em TCI, incluindo a 
presença ou ausência de um plano nacional de banda 
larga, a Pontuação Internacional de Conectividade de 
cada país, e a Capacidade de Transmissão Internacional. 
Além disso, a Classi"cação inclui estatísticas sobre o 
número de assinantes de vários serviços, re$etindo a 
importância (e o crescimento) de assinaturas de banda 
larga móvel.

Com base nesses fatores, Japão, Coreia, Singapura e 
Estados Unidos foram os melhores colocados nesse 
componente da Classi"cação. Brasil, China, Polônia, 
Rússia e Singapura apresentaram os maiores avanços na 
pontuação de infraestrutura em 2013.

A infraestrutura é aprimorada nos países que têm 
desenvolvido ou estão desenvolvendo redes nacionais de 
acesso de banda larga. Vários países, incluindo Japão, 
Coreia e Singapura implementaram impressionantes 
redes nacionais de banda larga. Em 2012, a China 
anunciou um ambicioso plano de banda larga para a 
acomodação de um número projetado de 800 milhões de 
usuários de internet até 2015.

Serviços em nuvem 
operam atravessando 
fronteiras internacionais, 
e o sucesso desses 
serviços depende do 
acesso a mercados 
regionais e globais. 
Políticas restritivas que 
criam barreiras comerciais 
efetivas ou potenciais 
retardam a evolução da 
computação em nuvem.
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Japão e Coreia dominam em porcentagem de conexões 
de internet por "bra, com pelo menos o dobro de 
penetração de qualquer outro país. Japão e Coreia 
possuem mais da metade das 60 milhões de conexões de 
"bra de todo o mundo, seguidos pela Rússia com 9 
milhões de conexões, e os Estados Unidos com 6 milhões.

Singapura se destaca tanto pela maior pontuação geral 
em infraestrutura quanto pela sustentação das maiores 
taxas de crescimento em diversas áreas, como por 
exemplo a Capacidade de Transmissão Internacional.

Os Estados Unidos lideram no volume de mercado de 
serviços públicos em nuvem, e no enorme volume de 
assinaturas ativas de banda larga móvel.

Enquanto grandes avanços em infraestrutura estão 
progredindo em diversos países, a penetração de banda 
larga permanece muito inconsistente, e alguns países 
apresentam baixas pontuações de infraestrutura e baixas 
taxas de crescimento. Existe o risco de que alguns países 
ainda não possuam a infraestrutura necessária (ou um 
plano) que viabilize utilizar o potencial da economia 
digital e da computação em nuvem.

ACORDOS COMERCIAIS: Parceria Transpací!ca e Outras Iniciativas Recentes 
Apresentam a Chance para Crescimento Econômico com Fluxo de Dados

À medida que o comércio global evoluiu, acordos internacionais que regem tal atividade também 
evoluíram. À medida que entramos plenamente na era da computação em nuvem, as negociações 
correntes da Parceria Transpací"ca representam um momento oportuno para avanços continuados, 
particularmente na redação das primeiras regras modernas de $uxo internacional de dados em um 
ambiente multilateral.

O PTP e outros acordos multilaterais de comércio que parecem estar emergindo em 2013 tomarão como 
base o que já se tem estabelecido. Na Organização Mundial do Comércio, por exemplo, o Acordo Geral 
de Comércio e Serviços estabeleceu uma plataforma de regras para serviços informáticos. No entanto, o 
acordo, de 1995, não contemplou plenamente a revolução da internet ou da tecnologia em nuvem. Um 
acordo mais recente, o Acordo EUA-Coreia de Livre Comércio, inclui robustas provisões relevantes para o 
comércio eletrônico. É limitado, porém, a apenas dois países.

Atualmente, novas regras multilaterais são necessárias para a proteção do livre $uxo global de dados. 
Governos envolvidos nas diversas negociações devem aproveitar a oportunidade que se apresenta. Como 
ponto de partida, governos devem se empenhar no estabelecimento de uma plataforma rigorosa o 
su"ciente para que se atendam a questões individuais de cada país, mas também $exíveis o su"ciente para 
que se garanta o livre $uxo internacional de dados.

A "m de assegurar o crescimento da computação em nuvem, as obrigações em acordos comerciais bem 
redigidos devem:

➲ Explicitamente proibir restrições sobre o oferecimento internacional de serviços de dados;

➲ Proibir exigências de uso de infraestrutura local de computação, tal como servidores, como condição 
para o oferecimento ou investimento no oferecimento de serviços em nuvem no país;

➲ Proibir o uso de exigências de padrões e licenciamento de formas que restrinjam o comércio;

➲ Abranger aquisição e contratação de serviços por negócios privados e governos, bem como licitação 
pública, incluindo empresas estatais.
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#.QUESITO Peso
Valor

(de 100)
  PRIVACIDADE DE DADOS  PRIVACIDADE DE DADOS 10% 10

1.Existem leis ou normas regendo a coleta, utilização e outros processamentos de informação pessoal? 30% 3
6.Existe uma agência (ou regulador) efetivo encarregado de fiscalizar a aplicação das leis de privacidade? 25% 2,5
8.Controladores de dados são livres de exigências de registro? 20% 2,5
9.Transferências internacionais são livres de exigências de registro? 15% 1,5

10.Existe uma lei de notificação de violações? 10% 1
  SEGURANÇA  SEGURANÇA 10% 10

1.Existe uma lei ou norma atribuindo validade legal clara para assinaturas digitais? 20% 2
2.Provedores de acesso e de conteúdo são livres de censura ou filtragem obrigatória? 20% 2
3.Existem leis ou códigos aplicáveis contendo exigências gerais de segurança para provedores de 

hospedagem de dados digitais e de serviços em nuvem?
20% 2

4.Existem leis ou códigos aplicáveis contendo exigências específicas de auditoria de segurança para 
provedores de hospedagem de dados digitais e de serviços em nuvem?

20% 2

5.Existem leis e normas exigindo certificações específicas para produtos tecnológicos? 20% 2

METODOLOGIA
A Classi"cação Global BSA de Computação em Nuvem examina as plataformas legais e regulatórias de 24 países ao 
redor do mundo, identi"cando 66 quesitos relevantes para se determinar o preparo para computação em nuvem. Os 
quesitos são categorizados sob as categorias de políticas já citadas, e são geralmente formulados de modo a serem 
respondidos por um “sim” ou “não”. As respostas são também codi"cadas por cor:

METODOLOGIA
A Classi"cação Global BSA de Computação em Nuvem examina as plataformas legais e regulatórias de 24 países ao 
redor do mundo, identi"cando 66 quesitos relevantes para se determinar o preparo para computação em nuvem. Os 
quesitos são categorizados sob as categorias de políticas já citadas, e são geralmente formulados de modo a serem 
respondidos por um “sim” ou “não”. As respostas são também codi"cadas por cor:
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A Classi"cação Global BSA de Computação em Nuvem examina as plataformas legais e regulatórias de 24 países ao 
redor do mundo, identi"cando 66 quesitos relevantes para se determinar o preparo para computação em nuvem. Os 
quesitos são categorizados sob as categorias de políticas já citadas, e são geralmente formulados de modo a serem 
respondidos por um “sim” ou “não”. As respostas são também codi"cadas por cor:

METODOLOGIA
A Classi"cação Global BSA de Computação em Nuvem examina as plataformas legais e regulatórias de 24 países ao 
redor do mundo, identi"cando 66 quesitos relevantes para se determinar o preparo para computação em nuvem. Os 
quesitos são categorizados sob as categorias de políticas já citadas, e são geralmente formulados de modo a serem 
respondidos por um “sim” ou “não”. As respostas são também codi"cadas por cor:

Indica uma avaliação positiva, considerada de modo geral como um passo adiante no estabelecimento de 
um ambiente legal e regulatória favorável para a computação em nuvem.
Indica uma avaliação positiva, considerada de modo geral como um passo adiante no estabelecimento de 
um ambiente legal e regulatória favorável para a computação em nuvem.
Indica uma avaliação positiva, considerada de modo geral como um passo adiante no estabelecimento de 
um ambiente legal e regulatória favorável para a computação em nuvem.

Indica uma avaliação negativa e a presença de uma barreira potencial para o estabelecimento de um 
ambiente legal e regulatório favorável.
Indica uma avaliação negativa e a presença de uma barreira potencial para o estabelecimento de um 
ambiente legal e regulatório favorável.
Indica uma avaliação negativa e a presença de uma barreira potencial para o estabelecimento de um 
ambiente legal e regulatório favorável.

Indica uma avaliação parcialmente positiva, com possível presença de falhas e inconsistências que podem 
exigir mais esforços corretivos.
Indica uma avaliação parcialmente positiva, com possível presença de falhas e inconsistências que podem 
exigir mais esforços corretivos.
Indica uma avaliação parcialmente positiva, com possível presença de falhas e inconsistências que podem 
exigir mais esforços corretivos.

Indica um quesito de fatos objetivos relevantes.Indica um quesito de fatos objetivos relevantes.Indica um quesito de fatos objetivos relevantes.

A classi"cação visa fornecer uma plataforma para discussão entre legisladores e fornecedores de serviços em nuvem, 
com foco no desenvolvimento de um regime internacionalmente harmonizado de leis e regulações relevantes para o 
setor. É também uma ferramenta útil para legisladores na condução de auto-avaliação construtiva, e na determinação 
das próximas medidas a serem tomadas para o avanço do crescimento global da computação em nuvem.

As respostas na seção de infraestrutura da tabela são codi"cadas por cor segundo a escala abaixo. A mais “alta” 
resposta em um determinado quesito (p.ex. a maior população ou o maior número de usuários de internet) é 
indicada em verde, enquanto a cor das outras respostas é graduada respectivamente até o tom mais vermelho.

A classi"cação visa fornecer uma plataforma para discussão entre legisladores e fornecedores de serviços em nuvem, 
com foco no desenvolvimento de um regime internacionalmente harmonizado de leis e regulações relevantes para o 
setor. É também uma ferramenta útil para legisladores na condução de auto-avaliação construtiva, e na determinação 
das próximas medidas a serem tomadas para o avanço do crescimento global da computação em nuvem.

As respostas na seção de infraestrutura da tabela são codi"cadas por cor segundo a escala abaixo. A mais “alta” 
resposta em um determinado quesito (p.ex. a maior população ou o maior número de usuários de internet) é 
indicada em verde, enquanto a cor das outras respostas é graduada respectivamente até o tom mais vermelho.

A classi"cação visa fornecer uma plataforma para discussão entre legisladores e fornecedores de serviços em nuvem, 
com foco no desenvolvimento de um regime internacionalmente harmonizado de leis e regulações relevantes para o 
setor. É também uma ferramenta útil para legisladores na condução de auto-avaliação construtiva, e na determinação 
das próximas medidas a serem tomadas para o avanço do crescimento global da computação em nuvem.

As respostas na seção de infraestrutura da tabela são codi"cadas por cor segundo a escala abaixo. A mais “alta” 
resposta em um determinado quesito (p.ex. a maior população ou o maior número de usuários de internet) é 
indicada em verde, enquanto a cor das outras respostas é graduada respectivamente até o tom mais vermelho.

A classi"cação visa fornecer uma plataforma para discussão entre legisladores e fornecedores de serviços em nuvem, 
com foco no desenvolvimento de um regime internacionalmente harmonizado de leis e regulações relevantes para o 
setor. É também uma ferramenta útil para legisladores na condução de auto-avaliação construtiva, e na determinação 
das próximas medidas a serem tomadas para o avanço do crescimento global da computação em nuvem.

As respostas na seção de infraestrutura da tabela são codi"cadas por cor segundo a escala abaixo. A mais “alta” 
resposta em um determinado quesito (p.ex. a maior população ou o maior número de usuários de internet) é 
indicada em verde, enquanto a cor das outras respostas é graduada respectivamente até o tom mais vermelho.

 Preparo em TCI (Posição do país entre os 24) Preparo em TCI (Posição do país entre os 24) Preparo em TCI (Posição do país entre os 24)

 Mais alta Mais alta Mais baixa

UTILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO
A Classi"cação é derivada dos relatórios de cada país — uma pontuação ponderada segundo os valores de"nidos 
para cada uma das questões centrais. Algumas questões puramente fatuais são excluídas da pontuação. Cada grupo 
de questões é ponderado segundo a sua importância para a computação em nuvem. Cada questão individual é 
também ponderada segundo sua importância dentro do grupo. Os pesos são listados na tabela abaixo:

UTILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO
A Classi"cação é derivada dos relatórios de cada país — uma pontuação ponderada segundo os valores de"nidos 
para cada uma das questões centrais. Algumas questões puramente fatuais são excluídas da pontuação. Cada grupo 
de questões é ponderado segundo a sua importância para a computação em nuvem. Cada questão individual é 
também ponderada segundo sua importância dentro do grupo. Os pesos são listados na tabela abaixo:

UTILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO
A Classi"cação é derivada dos relatórios de cada país — uma pontuação ponderada segundo os valores de"nidos 
para cada uma das questões centrais. Algumas questões puramente fatuais são excluídas da pontuação. Cada grupo 
de questões é ponderado segundo a sua importância para a computação em nuvem. Cada questão individual é 
também ponderada segundo sua importância dentro do grupo. Os pesos são listados na tabela abaixo:

UTILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO
A Classi"cação é derivada dos relatórios de cada país — uma pontuação ponderada segundo os valores de"nidos 
para cada uma das questões centrais. Algumas questões puramente fatuais são excluídas da pontuação. Cada grupo 
de questões é ponderado segundo a sua importância para a computação em nuvem. Cada questão individual é 
também ponderada segundo sua importância dentro do grupo. Os pesos são listados na tabela abaixo:

✔

✖

◑
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#.QUESITO Peso
Valor

(de 100)
  CRIME DIGITAL  CRIME DIGITAL 10% 10

1.Existem leis de crime digital em vigor? 50% 5
2.As leis de crime digital são consistentes com a Convenção de Budapeste sobre Crime Digital? 30% 3
3.Que acesso têm as autoridades legais a dados criptografados mantidos ou transmitidos por provedores 

de hospedagem de dados, operadoras de comunicação ou outros provedores de serviços?
10% 1

4.De que forma a lei abrange infrações extraterritoriais? 10% 1
  DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 20% 20

1.O país é membro do Acordo TRIPS? 10% 2
2.Foram aprovadas leis de propriedade intelectual para implementação do TRIPS? 10% 2
3.O país assinou o Acordo de Direitos Autorais da OMPI? 10% 2
4.Foram aprovadas leis implementando o Acordo de Direitos Autorais da OMPI? 10% 2
5.Existem sanções civis disponíveis em caso de disponibilização não autorizada na internet (“posts”) 

de conteúdo protegido por direitos autorais?
10% 2

6.Existem sanções criminais disponíveis em caso de disponibilização não autorizada na internet 
(“posts”) de conteúdo protegido por direitos autorais?

10% 2

7.Existem leis regendo a responsabilização de provedores de acesso por conteúdo que viole direitos autorais? 5% 1
8.Existe base para a responsabilização de provedores de acesso por conteúdo infrator em seus sistemas? 5% 1

10.Provedores de acesso são obrigados a remover conteúdo infrator, sob notificação do detentor dos direitos? 5% 1
11.Provedores de acesso são obrigados a advertir seus assinantes ao receber notificação de que o mesmo 

esteja utilizando serviços do provedor para distribuição de conteúdo que viole direitos autorais?
5% 1

12.Existe proteção legal clara contra apropriação indevida de serviços de computação em nuvem? Tal 
proteção inclui aplicação efetiva?

20% 4

  APOIO A PADRÕES DE MERCADO E HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL DE REGRAS  APOIO A PADRÕES DE MERCADO E HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL DE REGRAS 10% 10
1.Existem leis, normas ou políticas estabelecendo padrões para uma plataforma de interoperabilidade 

e portabilidade de dados?
30% 3

2.Existe um órgão regulatório responsável pelo desenvolvimento de padrões para o país? 10% 1
3.Existem leis de comércio eletrônico em vigor? 30% 3
4.O download de aplicações ou dados digitais de provedores estrangeiros de serviços em nuvem é 

isento de tarifas e outras barreiras comerciais?
10% 1

5.É dada preferência a padrões internacionais em comparação com padrões nacionais? 10% 1
6.O governo participa no processo de estabelecimento de padrões internacionais? 10% 1

  PROMOÇÃO DE LIVRE COMÉRCIO  PROMOÇÃO DE LIVRE COMÉRCIO 10% 10
1.Existem leis ou políticas em vigor que implementem a neutralidade tecnológica no governo? 20% 2
2.Serviços de computação em nuvem têm a capacidade de operar livres de leis ou políticas que forcem a 

utilização de certos produtos (incluindo determinados tipos de software), serviços, padrões ou tecnologias?
20% 2

3.Serviços de computação em nuvem têm a capacidade de operar livres de leis ou políticas que estabeleçam 
preferência para certos produtos (incluindo determinados tipos de software), serviços, padrões ou tecnologias?

10% 1

4.Serviços de computação em nuvem têm a capacidade de operar livres de leis que discriminem por 
nacionalidade do fornecedor, desenvolvedor ou provedor de serviço?

50% 5

  ESTRUTURA DE TCI E IMPLANTAÇÃO DE BANDA LARGA  ESTRUTURA DE TCI E IMPLANTAÇÃO DE BANDA LARGA 30% 30
1.Existe um Plano Nacional de Banda Larga? 13% 3,75

3.7.Computadores Pessoais (% dos domicílios) (2011) 3% 0,75
4.1.Índice UIT de Desenvolvimento em TCI (IDI) (2011) (Pontuação vai até 10 e inclui 161 países) 20% 6
4.2.Índice de Prontidão para Rede (NRI) do Fórum Econômico Internacional (2012) (Pontuação até 7, inclui 142 países) 20% 6
4.3.Pontuação de Conectividade Internacional (2011) (Pontuação vai até 10 e inclui 50 países) 15% 4,5
4.4.Índice de Competitividade do Setor de TI (2011) (Pontuação vai até 100 e inclui 66 países) 10% 3
5.2.Usuários de Internet como Porcentagem da População (2011) 5% 1,5
5.3.Capacidade de Transmissão Internacional (bits por segundo por usuário de internet) (2011) 3% 0,75
5.4.Capacidade de Transmissão Internacional (2011) (total de gigabits por segundo (Gbps) por país) 3% 0,75
6.4.Assinaturas de Banda Larga Fixa como % dos Usuários de Internet (2011) 5% 1,5
7.2.Assinaturas Ativas de Banda Larga Móvel por 100 Habitantes (2011) 5% 1,5
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Tabela Global de Computação em Nuvem por País      ✔ Sim  ✖ Não  ◑ Parcial

#.QUESITO Argentina Austrália Brasil
PRIVACIDADE DE DADOSPRIVACIDADE DE DADOSPRIVACIDADE DE DADOSPRIVACIDADE DE DADOS

1.Existem leis ou normas regendo a coleta, utilização e outros processamentos de 
informação pessoal?

✔ ✔ ◑
2.Qual é a abrangência das leis de privacidade? Abrangente Abrangente Não se aplica
3.As leis de privacidade são compatíveis com os Princípios de Privacidade da Diretiva de 

Proteção de Dados da UE?
✔ ◑ ✖

4.As leis de privacidade são compatíveis com a Plataforma de Princípios de Privacidade 
da APEC?

✔ ✔ ✖

5.Existe direito privado de ação em caso de violação de privacidade de dados? Disponível Não disponível Disponível
6.Existe uma agência (ou regulador) efetivo encarregado de fiscalizar a aplicação das leis 

de privacidade?
Regulador nacional Regulador nacional Inexistente

7.Qual é a natureza do regulador de privacidade?
Encarregado único Encarregado único Não se aplica

8.Controladores de dados são livres de exigências de registro? ✖ ✔ ✔
9.Transferências internacionais são livres de exigências de registro? ◑ ✔ ✔

10.Existe uma lei de notificação de violações? ✖ ✖ ✖
SEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇASEGURANÇA

1.Existe uma lei ou norma atribuindo validade legal clara para assinaturas digitais? ✔ ✔ ✔
2.Provedores de acesso e de conteúdo são livres de censura ou filtragem obrigatória? ✔ ✔ ✔
3.Existem leis ou códigos aplicáveis contendo exigências gerais de segurança para 

provedores de hospedagem de dados digitais e de serviços em nuvem?
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação Inexistente

4.Existem leis ou códigos aplicáveis com exigências específicas de auditoria de segurança 
para provedores de hospedagem de dados digitais e de serviços em nuvem?

Abrangência limitada 
na legislação Inexistente Inexistente

5.Existem leis e normas exigindo certificações específicas para produtos tecnológicos?
Sem exigências Exigências limitadas Sem exigências

CRIME DIGITALCRIME DIGITALCRIME DIGITALCRIME DIGITAL
1.Existem leis de crime digital em vigor? ✔ ✔ ✔
2.As leis de crime digital são consistentes com a Convenção de Budapeste? ✔ ✔ ✔
3.Que acesso têm as autoridades legais a dados criptografados mantidos ou transmitidos 

por provedores de hospedagem, operadoras de comunicação ou outros provedores?
Acesso sob mandado Acesso sob mandado Acesso sob mandado

4.De que forma a lei abrange infrações extraterritoriais?
Abrangência limitada Ampla abrangência Ampla abrangência

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUALDIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUALDIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUALDIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
1.O país é membro do Acordo TRIPS? ✔ ✔ ✔
2.Foram aprovadas leis de propriedade intelectual para implementação do TRIPS? ✔ ✔ ✔
3.O país assinou o Acordo de Direitos Autorais da OMPI? ✔ ✔ ✖
4.Foram aprovadas leis implementando o Acordo de Direitos Autorais da OMPI? ◑ ✔ ◑
5.Existem sanções civis disponíveis em caso de disponibilização não autorizada na 

internet (“posts”) de conteúdo protegido por direitos autorais?
◑ ✔ ◑

6.Existem sanções criminais disponíveis em caso de disponibilização não autorizada na 
internet (“posts”) de conteúdo protegido por direitos autorais?

◑ ✔ ◑
7.Existem leis de responsabilização de provedores de acesso por conteúdo infrator? ✖ Indeciso ✖
8.Existe base para a responsabilização de provedores de acesso por conteúdo que viole 

direitos autorais, encontrado em seus sites ou sistemas? ✖ ✔ ✖

9.Que sanções estão disponíveis para provedores de acesso por conteúdo que viole 
direitos autorais, encontrado em seus sites ou sistemas?

Não se aplica Civil e criminal Não se aplica

10.Provedores de acesso são obrigados a remover conteúdo que viole direitos autorais, 
mediante notificação por parte do detentor dos direitos? ◑ ✔ ✖

11.Provedores de acesso são obrigados a advertir seus assinantes ao receber notificação 
de que o mesmo esteja distribuindo conteúdo que viole direitos autorais? ✖ ✔ ✖

12.Existe proteção legal clara contra apropriação indevida de serviços de computação em 
nuvem? Tal proteção inclui aplicação efetiva?

Proteção limitada 
(atividades criminosas)

Proteção abrangente Proteção limitada 
(atividades criminosas)

APOIO A PADRÕES DE MERCADO E HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL DE REGRASAPOIO A PADRÕES DE MERCADO E HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL DE REGRASAPOIO A PADRÕES DE MERCADO E HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL DE REGRASAPOIO A PADRÕES DE MERCADO E HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL DE REGRAS
1.Existem leis, normas ou políticas estabelecendo padrões para uma plataforma de 

interoperabilidade e portabilidade de dados?
✖ ✔ ✖

2.Existe um órgão regulatório responsável pelo desenvolvimento de padrões para o país? ✔ ✔ ✔
3.Existem leis de comércio eletrônico em vigor? ◑ ✔ ✖
4.Em que instrumentos internacionais se baseiam as leis de comércio eletrônico?

Não se aplica
Modelo UNCITRAL de 

Lei de E-Commerce Não se aplica

5.O download de aplicações ou dados digitais de provedores estrangeiros de serviços 
em nuvem é isento de tarifas e outras barreiras comerciais?

✔ ✔ ✖

6.É dada preferência a padrões internacionais em comparação com padrões nacionais? ◑ ✔ ✔
7.O governo participa no processo de estabelecimento de padrões internacionais? ✔ ✔ ✔
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Canadá China França Alemanha Índia Indonésia Itália Japão

✔ ◑ ✔ ✔ ◑ ◑ ✔ ✔

Abrangente Setorial Abrangente Abrangente Setorial Abrangente Abrangente Abrangente

✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ◑

✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ◑ ✔ ✔

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Não disponível Disponível Disponível

Regulador nacional Inexistente Regulador nacional Regulador setorial Inexistente Inexistente Regulador nacional Regulador nacional

Encarregado único Inexistente Encarregado único Encarregado único Inexistente Inexistente Órgão colegiado
Outro oficial do 

governo
✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔
✔ ✔ ✖ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔
✖ ✖ ◑ ◑ ✖ ✔ ✖ ◑

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✖ ✔ ◑ ✖ ◑ ◑ ✔

Inexistente
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação Legislação detalhada
Abrangência limitada 

na legislação Legislação detalhada
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação Inexistente
Abrangência limitada 

na legislação Inexistente Código de conduta
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação
Exigências

abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Exigências limitadas
Exigências

abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Exigências
abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Exigências limitadas Sem exigências
Exigências

abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Exigências abrangentes 
(inclui Critérios 

Comuns)

◑ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
◑ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acesso sob mandado Não declarado Acesso sob mandado Acesso sob mandado Acesso ilimitado Não declarado Acesso sob mandado Acesso sob mandado

Abrangência limitada Abrangência limitada Ampla abrangência Ampla abrangência Ampla abrangência Abrangência limitada Abrangência limitada Ampla abrangência

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ◑ ✔ ✔ ◑ ◑ ✔ ✔
◑ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔
✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

◑ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ◑ ◑ Indeciso ✔ ✔

Civil Civil e criminal Civil e criminal Civil Inexistente Inexistente Civil e criminal Civil

✖ ✔ ✔ ✔ ◑ ✖ ◑ ✔

✔ ✖ ✔ ✖ ◑ ✖ ✖ ✔

Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ◑

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Convenção da ONU de 
Contratação Eletrônica

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Convenção da ONU de 
Contratação Eletrônica

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce Não se aplica

✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ◑ ◑ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Comprehensive 

Japão Coreia Malásia México Polônia Rússia Singapura África do Sul

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

Abrangente Abrangente Setorial Abrangente Abrangente Abrangente Abrangente Não se aplica

◑ ✔ ◑ ◑ ✔ ◑ ✔ ✖

✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ✖

Disponível Disponível Não disponível Disponível Disponível Disponível Não disponível Disponível

Regulador nacional Regulador nacional Regulador nacional Regulador nacional Regulador nacional Regulador nacional Regulador nacional Inexistente

Outro oficial do 
governo

Outro oficial do 
governo

Outro oficial do 
governo Órgão colegiado Encarregado único

Outro oficial do 
governo Não se aplica Não se aplica

✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ◑ ✖ ✔ ✔
◑ ✔ ✖ ✔ ◑ ✔ ✖ ✖

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ◑ ✖ ◑

Abrangência limitada 
na legislação

Abrangência limitada 
na legislação

Abrangência limitada 
na legislação

Abrangência limitada 
na legislação

Abrangência limitada 
na legislação Legislação detalhada Inexistente Inexistente

Abrangência limitada 
na legislação

Abrangência limitada 
na legislação Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente

Exigências
abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Exigências limitadas Exigências limitadas Sem exigências Exigências limitadas Exigências abrangentes Exigências limitadas Sem exigências

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✖ ◑ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔

Acesso sob mandado Não declarado Indeciso Não declarado Não declarado Acesso ilimitado Acesso sob mandado Acesso sob mandado

Ampla abrangência Ampla abrangência Ampla abrangência Abrangência limitada Abrangência limitada Abrangência limitada Ampla abrangência Ampla abrangência

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖
✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ◑
✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ◑ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ◑ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ✔

Civil Civil Civil Civil e criminal Civil e criminal Civil Civil Civil

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✔

✔ ✔ ◑ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖

Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ◑ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
◑ ✔ ✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔

Não se aplica
Modelo UNCITRAL de 

Lei de E-Commerce
Convenção da ONU de 
Contratação Eletrônica

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Convenção da ONU de 
Contratação Eletrônica

Convenção da ONU de 
Contratação Eletrônica

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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África do Sul Espanha Tailândia Turquia Reino Unido Estados Unidos Vietnã

✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ◑ ◑
Não se aplica Abrangente Não se aplica Não se aplica Abrangente Setorial Não se aplica

✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ◑ ✖

✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ◑ ✖

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Indeciso

Inexistente Regulador nacional Inexistente Inexistente Regulador nacional Regulador setorial Inexistente

Não se aplica Encarregado único Não se aplica Não se aplica Encarregado único
Outro oficial do 

governo Não se aplica

✔ ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ ✔
✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ◑ ✔
✖ ◑ ✖ ✖ ◑ ✔ ✖

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
◑ ✔ ✖ ✖ ✔ ✔ ✖

Inexistente
Abrangência limitada 

na legislação Inexistente Inexistente
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente
Abrangência limitada 

na legislação
Abrangência limitada 

na legislação Inexistente

Sem exigências
Exigências

abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Sem exigências
Exigências

abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Exigências
abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Exigências
abrangentes (inclui 
Critérios Comuns)

Sem exigências

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ◑ ◑ ✔ ✖

Acesso sob mandado Nenhum acesso Acesso ilimitado Não declarado Acesso ilimitado Não declarado Acesso ilimitado

Ampla abrangência Ampla abrangência Ampla abrangência Abrangência limitada Ampla abrangência Abrangência limitada Abrangência limitada

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ◑
✖ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖
◑ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ◑
✔ ◑ ✔ ✔ ✔ ◑ ✔

✔ ◑ ✔ Indeciso ✔ ◑ ✔

✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖

✔ ✔ ✖ ✔ ✔ ✔ ✖

Civil Civil Não se aplica Civil e criminal Civil e criminal Civil e criminal Não se aplica

✔ ✔ ✖ ✔ ◑ ✔ ✖

✖ ✖ ✖ ✖ ◑ ◑ ✖

Proteção abrangente Proteção abrangente
Proteção limitada 

(atividades criminosas) Proteção abrangente Proteção abrangente Proteção abrangente Nenhuma proteção

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✔

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce Outro Outro Outro

Modelo UNCITRAL de 
Lei de E-Commerce

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ◑
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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#.QUESITO Argentina Austrália Brasil
PROMOÇÃO DE LIVRE MERCADO

1.Existem leis ou políticas em vigor que implementem a neutralidade tecnológica no 
governo? ✖ ✔ ✖

2.Serviços de computação em nuvem têm a capacidade de operar livres de leis ou políticas 
que forcem a utilização de certos produtos (incluindo determinados tipos de software), 
serviços, padrões ou tecnologias?

✔ ✔ ✔

3.Serviços de computação em nuvem têm a capacidade de operar livres de leis ou políticas 
que estabeleçam preferência para a utilização de certos produtos (incluindo determinados 
tipos de software), serviços, padrões ou tecnologias?

✔ ✔ ◑
4.Serviços de computação em nuvem têm a capacidade de operar livres de leis que 

discriminem por nacionalidade do fornecedor, desenvolvedor ou provedor de serviço? ◑ ◑ ✖

ESTRUTURA DE TCI E IMPLANTAÇÃO DE BANDA LARGA
1.Existe um Plano Nacional de Banda Larga? • Até 2015, mais de 10 

milhões de domicílios 
com acesso de banda 
larga

• Até 2015, 97% da 
população com 
acesso à rede de 
fibra óptica de 10 
Mbps, e os 3% 
restantes atendidos 
por conexão via 
satélite

• Até 2021, a Rede 
Nacional de Banda 
Larga (NBN) 
alcançará 100% dos 
locais, 93% dos 
domicílios, escolas e 
negócios em até 100 
Mbps por meio de 
fibra, com o restante 
em até 12 Mbps por 
conexão sem fio de 
última geração e por 
satélite

• Até 2014, 30 milhões 
de conexões de 
banda larga (com 
velocidade mínima de 
1Mbps), incluindo 
domicílios, negócios 
e cooperativas, e 
mais 100.000 
telecentros

2.Existem leis ou políticas que regulem o estabelecimento de diferentes níveis de serviços 
para transmissão de dados de acordo com a natureza dos dados transmitidos? Regulação limitada; 

debate público limitado
Nenhuma regulação; 
debate público ativo

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo
3.Indicadores Básicos

3.1.População (2011) 40.764.561 22.605.732 196.655.014
3.2.População Urbana (%) (2011) 93% 89% 85%
3.3.Número de Domicílios (2011) 11.162.000 8.623.000 58.663.000
3.4.Densidade Populacional (habitantes por km²) (2010) 15 3 23
3.5.PIB Per Capita (USD 2011) $10.941 $60.642 $12.594
3.6.Valor do Mercado de Serviços Públicos em Nuvem (2011) (Bilhões de USD) 0,16 2,09 1,43
3.7.Computadores Pessoais (% dos domicílios) (2011) 50% 83% 45%

4.Indicadores de TCI e de Capacidade de Rede
4.1.Índice UIT de Desenvolvimento em TCI (IDI) (2011) (Pontuação até 10, inclui 161 países) 5,00 7,05 4,72
4.2.Índice de Prontidão para Rede (NRI) do Fórum Econômico Internacional (2012) (Pontuação 

vai até 7 e inclui 142 países)
3,99 5,11 4,32

4.3.Pontuação de Conectividade Internacional (2011) (Pontuação vai até 10 e inclui 50 países) 5,46 6,93 5,14
4.4.Índice de Competitividade do Setor de TI (2011) (Pontuação vai até 100 e inclui 66 países)

36,20 67,50 39,50

5.Usuários de Internet e Capacidade de Transmissão Internacional
5.1.Usuários de Internet (2011) 19.446.326 17.858.528 88.494.756
5.2.Usuários de Internet como Porcentagem da População (2011) 48% 79% 45%
5.3.Capacidade de Transmissão Internacional (bits por segundo por usuário de internet) (2011) 25.712 50.396 29.041
5.4.Capacidade de Transmissão Internacional (2011) (total de Gbps por país) 500 900 2.570

6.Banda Larga Fixa
6.1.Assinaturas de Banda Larga Fixa (2011) 4.294.000 5.498.000 16.884.127
6.2.Assinaturas de Banda Larga Fixa como % dos Domicílios (2011) 38% 64% 29%
6.3.Assinaturas de Banda Larga Fixa como % da População (2011) 11% 24% 9%
6.4.Assinaturas de Banda Larga Fixa como % dos Usuários de Internet (2011) 22% 31% 19%

7.Banda Larga Móvel
7.1.Assinaturas de Celular (2011) 55.000.000 24.490.000 244.357.507
7.2.Assinaturas Ativas de Banda Larga Móvel por 100 Habitantes (2011) 12 73 21
7.3.Número de Assinaturas Ativas de Banda Larga Móvel (2011) 4.775.000 16.491.000 41.114.405

Preparo em TCI (Posição do país entre os 24).Preparo em TCI (Posição do país entre os 24).
 Mais alta Mais baixa
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Brasil Canadá China França Alemanha Índia Indonésia Itália

✖ ✔ ✖ ◑ ✔ ◑ ◑ ◑

✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ◑ ◑ ✔

◑ ✔ ◑ ◑ ◑ ✔ ◑ ◑

✖ ✔ ◑ ✔ ✔ ◑ ✖ ✔

• Até 2014, 30 milhões 
de conexões de 
banda larga (com 
velocidade mínima de 
1Mbps), incluindo 
domicílios, negócios 
e cooperativas, e 
mais 100.000 
telecentros

• Até 2016, todos os 
Canadenses com 
acesso de banda 
larga com 
velocidades de pelo 
menos 5 Mbps de 
download e 1 Mbps 
de upload

• A partir de 2013, 
todos os novos 
domicílios terão 
acesso à internet por 
conexão de fibra

• Até 2015, mais de 40 
milhões de famílias 
conectadas por fibra

• Até 2016
- 270 milhões em 

banda larga fixa
- 450 milhões em 

banda larga 3G
- Velocidade urbana 

de acesso: 20 Mbps
- Velocidade rural de 

acesso: pelo menos 
4 Mbps

• Até 2014, todos os 
negócios e zonas 
industriais 
conectados por 
banda larga rápida

• Até 2020, 70% dos 
domicílios 
conectados por 
banda larga rápida

• Até 2025, 100% dos 
domicílios 
conectados a banda 
larga rápida

• Até 2014, 75% dos 
domicílios com 
velocidades de 
download de 50 
Mbps

• Até 2014, 160 
milhões de conexões 
de banda larga (22 
milhões por DSL, 78 
milhões por cabo, e 
60 milhões por 
banda larga sem fio)

• Até 2014, conexão 
de banda larga para 
8% dos domicílios e 
30% da população

• Até 2013, fornecer 
banda larga a 5 
milhões de pessoas 
excluídas de 
serviços de internet 
rápida

• Até 2015, fornecer 
acesso de banda 
larga para pelo 
menos 50% da 
população em 
velocidades 
superiores a 100 
Mbps em redes fixas 
(FttH)

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

Diversas regulações; 
debate público ativo

Nenhuma regulação; 
debate público 

limitado

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

Nenhuma regulação; 
debate público 

limitado

Nenhuma regulação; 
debate público limitado

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

196.655.014 34.349.561 1.347.565.324 63.125.894 82.162.512 1.241.491.960 242.325.638 60.788.694
85% 81% 51% 86% 74% 31% 51% 68%

58.663.000 13.125.000 384.137.000 26.200.000 39.135.000 226.697.000 60.532.000 23.399.000
23 4 143 118 234 394 132 206

$12.594 $50.345 $5.445 $42.377 $43.689 $1.489 $3.495 $36.116
1,43 3,41 2,71 3,02 4,28 0,24 0,02 1,33
45% 86% 38% 81% 90% 7% 12% 66%

4,72 7,04 3,88 7,30 7,39 2,10 3,19 6,28

4,32 5,33 4,90 5,14 5,41 4,30 4,38 4,43

5,14 6,88 2,72 6,06 6,27 1,25 2,01 4,79

39,50 67,60 39,80 59,30 64,10 41,60 24,80 50,70

88.494.756 28.510.136 516.117.519 50.235.586 68.194.885 125.018.240 43.618.615 34.527.978
45% 83% 38% 80% 83% 10% 18% 57%

29.041 70.150 2.692 78.590 74.786 5.423 7.196 60.820
2.570 2.000 1.389 3.948 5.100 678 314 2.100

16.884.127 10.931.877 156.487.000 22.749.000 27.185.816 13.350.000 2.736.379 13.421.336
29% 83% 41% 87% 69% 6% 5% 57%
9% 32% 12% 36% 33% 1% 1% 22%
19% 38% 30% 45% 40% 11% 6% 39%

244.357.507 27.387.200 986.253.000 59.840.000 108.700.000 893.862.478 249.805.619 96.004.795
21 38 9 44 35 2 22 33

41.114.405 13.188.757 127.521.000 27.890.000 28.600.000 23.000.000 53.786.371 20.224.000
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greater than 100 
Mbps on fixed 
networks (FttH)

Itália Japão Coreia Malásia México Polônia Rússia Singapura

◑ ◑ ✖ ◑ ✖ ✔ ◑ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔

◑ ✔ ✔ ◑ ✔ ✔ ✖ ✔

✔ ✔ ✔ ◑ ✖ ✔ ✔ ✔

• Até 2013, fornecer 
banda larga a 5 
milhões de pessoas 
excluídas de 
serviços de internet 
rápida

• Até 2015, fornecer 
acesso de banda 
larga para pelo 
menos 50% da 
população em 
velocidades 
superiores a 100 
Mbps em redes fixas 
(FttH)

• Até 2015, todos os 
domicílios com 
conexões de banda 
larga por fibra de 
altíssima velocidade 
(FttH)

• Até 2012, serviços 
de banda larga sem 
fio atualizados para 
Mbps

• Até 2012, internet de 
alta velocidade 
atualizados de 100 
Mbps para 1 Gbps

• Até 2015, 75% dos 
domicílios com 
acesso de banda 
larga de alta 
velocidade

• Até 2012, 22% de 
penetração de 
banda larga

• Até 2013, 23% da 
população com 
acesso de banda 
larga

• Até 2015, 35% da 
população com 
acesso de banda 
larga

• Até 2015, 75% dos 
domicílios 
conectados à 
internet

• Até 2015, a Rede 
Nacional de Banda 
Larga de Última 
Geração (Next-Gen 
NBN) fornecendo 
acesso de 1 Gbps de 
download e 500 
Mbps de upload em 
todos os domicílios, 
escritórios e escolas

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

Regulação limitada; 
debate público ativo

Regulação limitada; 
debate público ativo

Nenhuma regulação; 
debate público ativo

Nenhuma regulação; 
debate público 

limitado

Regulação limitada; 
debate público 

limitado

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 
público limitado

Regulação limitada; 
debate público limitado

60.788.694 126.497.241 48.391.343 28.859.154 114.793.341 38.298.949 142.835.555 5.187.933
68% 91% 83% 73% 78% 61% 74% 100%

23.399.000 47.260.000 18.967.000 6.039.000 26.476.000 13.710.000 52.130.000 1.171.000
206 350 504 86 58 126 9 7252

$36.116 $45.903 $22.424 $9.656 $10.064 $13.463 $13.089 $46.241
1,33 4,98 1,59 — 0,55 0,16 0,61 —
66% 86% 82% 64% 32% 73% 57% 86%

6,28 7,76 8,56 4,82 3,79 6,19 6,00 7,66

4,43 5,40 5,02 5,08 4,29 4,46 4,21 5,63

4,79 5,89 5,80 6,61 4,87 4,26 5,68 6,40

50,70 63,40 60,80 44,10 37,00 44,60 35,20 69,80

34.527.978 100.603.256 40.551.945 17.604.084 41.497.793 24.848.358 69.989.422 3.890.950
57% 80% 84% 61% 36% 65% 49% 75%

60.820 23.111 17.170 10.651 8.743 40.244 31.911 547.064
2.100 2.325 696 188 363 1.000 2.233 2.129

13.421.336 34.917.822 17.859.003 2.147.800 11.723.336 5.622.367 18.775.088 1.329.900
57% 74% 94% 36% 44% 41% 36% 114%
22% 28% 37% 7% 10% 15% 13% 26%
39% 35% 44% 12% 28% 23% 27% 34%

96.004.795 132.761.125 52.506.793 36.661.261 94.565.305 50.160.222 256.116.581 7.794.300
33 101 105 12 7 50 48 114

20.224.000 128.153.700 50.836.196 3.539.100 7.483.891 19.014.462 68.394.682 5.917.400
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África do Sul Espanha Tailândia Turquia Reino Unido Estados Unidos Vietnã

✖ ✔ ✖ ✖ ◑ ✔ ✖

◑ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖

◑ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖

✖ ✔ ✖ ✖ ✔ ◑ ✖

• Até 2014, 5% de 
penetração de 
banda larga (mínimo 
de 256 kbps)

• Até 2015, banda 
larga de 100 Mbps 
disponível para 50% 
da população

• Cobertura estendida 
a 95% até 2020

• Até 2020, fornecer 
acesso de banda 
larga à internet de 
pelo menos 100 
Mbps em províncias 
economicamente 
importantes

• Até 2013, a taxa de 
penetração de 
assinaturas de 
banda larga deve 
aumentar para 20%

• Até 2013, a 
proporção de 
usuários de internet 
deve aumentar para 
60%

• Até 2015, levar 
“banda larga 
superveloz” a todas 
as partes do Reino 
Unido e fornecer 
pelo menos 2 Mbps 
a todos, e banda 
larga superveloz a 
90% da população

• Até 2020, pelo 
menos 100 milhões 
de domicílios com 
acesso a velocidades 
de download de 100 
Mbps e velocidades 
de upload de 50 
Mbps

• Até 2020, todos os 
domicílios deverão 
ter acesso a 
velocidades de 
download de pelo 
menos 4 Mbps e 
velocidades de 
upload de pelo 
menos 1 Mbps

• Até 2015, entre 20 e 
30% dos domicílios 
com acesso a banda 
larga

• Até 2020, entre 50 e 
60% dos domicílios 
com acesso a banda 
larga, dos quais 
entre 20 a 30% com 
acesso via fibra 
óptica

Nenhuma regulação; 
debate público 

limitado

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

Nenhuma regulação; 
debate público 

limitado

Nenhuma regulação; 
debate público 

limitado

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

Regulação sendo 
considerada pelo 
governo; debate 

público ativo

Nenhuma regulação; 
debate público 

limitado

50.459.978 46.454.895 69.518.555 73.639.596 62.417.431 313.085.380 88.791.996
62% 77% 34% 72% 80% 82% 31%

12.599.000 15.942.000 19.238.000 16.656.000 26.079.000 119.300.000 17.936.000
41 92 135 95 257 34 280

$8.070 $32.244 $4.972 $10.498 $38.818 $48.442 $1.411
— 1,31 — 0,08 — 50,50 —

20% 73% 25% 48% 84% 77% 16%

3,42 6,62 3,41 4,38 7,75 7,48 3,68

4,34 4,54 4,52 4,28 5,39 5,43 4,24

4,68 5,09 3,68 5,51 7,06 7,82 2,73

35,00 50,40 30,50 38,70 68,10 80,50 27,10

10.596.595 31.403.509 16.475.898 31.002.270 51.182.293 243.777.735 31.139.353
21% 68% 24% 42% 82% 78% 35%

18.874 64.069 10.622 33.938 166.073 47.174 9.998
200 2.012 175 1.052 8.500 11.500 311

907.000 11.048.496 3.496.000 7.554.725 20.438.000 85.630.000 3.838.206
7% 69% 18% 45% 78% 72% 21%
2% 24% 5% 10% 33% 27% 4%
9% 35% 21% 24% 40% 35% 12%

64.000.000 52.597.587 77.604.738 65.321.745 81.612.000 290.304.000 127.318.045
20 42 0,14 9 53 75 18

10.000.000 19.313.800 97.000 6.454.801 32.804.000 233.265.000 16.014.991
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SOBRE A BSA

BSA | Líder global na defesa da indústria de software. É uma associação de 
empresas de porte mundial que investem bilhões de dólares anualmente na 
criação de soluções de software que estimulam a economia e melhoram a 
qualidade da vida moderna.

A BSA atua como a principal organização anti-pirataria e 
como líder respeitado na formulação de políticas públicas 
que promovem a inovação tecnológica e promovem o 
crescimento econômico.

Por meio de relações com governos, da defesa da 
propriedade intelectual, e de atividades educacionais em 
mercados por todo o mundo, a BSA protege a 
propriedade intelectual e incentiva a inovação; trabalha 
para abrir mercados e assegurar a concorrência justa; e 
constroi con"ança e na tecnologia da informação tanto 
para consumidores quanto para negócios e governos.

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E INCENTIVO À 
INOVAÇÃO

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) — direitos 
autorais, patentes, e marcas registradas — fornecem a 
plataforma legal para o empreendimento criativo, base de 
economias saudáveis. São também essenciais para o 
desenvolvimento de software comercial, que é a maior 
indústria de direitos autorais do mundo.

Por meio de trabalho com legisladores, de ações de 
defesa de direitos, e da condução de iniciativas de 
informação do público ao redor do mundo, a BSA 
assegura que o aos PRI prevaleça na sociedade e na 
economia global.

➲ Defesa dos Direitos de Propriedade Intelectual:  A 
BSA trabalha com governos ao redor do mundo para 
assegurar que as proteções de direitos de 
propriedade intelectual se mantenham atualizadas 
com as inovações em tecnologia, tais como a 
computação em nuvem.

➲ Combate à Pirataria de Software: A BSA conduz 
vigorosos programas de defesa da lei em 
aproximadamente 50 países, ajudando seus membros 
a se proteger contra a pirataria de software, por meio 
de ações legais contra violação de licenças comerciais, 
operações de falsi"cação, e pirataria na internet.

➲ Pesquisa Líder no Setor: A BSA publica os mais 
respeitados estudos sobre pirataria e seus impactos 
econômicos, revelando a abrangência do problema e 
ajudando a formular políticas nacionais e 
internacionais para remediar a situação.

➲ Informação do Público: A BSA informa os 
consumidores sobre os riscos associados com a 
pirataria de software e oferece um inovador programa 
de treinamento para ajudar organizações a gerenciar 
mais e"cientemente seus ativos de software.
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ABERTURA DE MERCADOS E DEFESA 
DA CONCORRÊNCIA JUSTA

Mercados abertos são essenciais para o crescimento 
econômico e a prosperidade. A BSA expande 
oportunidades de mercado para o setor de software 
através do trabalho com governos para a quebra de 
barreiras comerciais e a eliminação de preferências 
discriminatórias na contratação de serviços, que reprime 
a inovação ao distorcer a concorrência.

➲ Quebra de Barreiras para o Crescimento: Por meio 
de análises especializadas e visão de mercado, a BSA 

oferece informação aos legisladores a "m de 
promover uma agenda de mercados abertos. Estes 

esforços incluem foco especial nos chamados 
‘BRIC’ (Brasil, Rússia, Índia e China), que são os 

mercados de tecnologia que mais crescem, mas que 
também são foco de níveis alarmantes de pirataria.

➲ Promoção da Neutralidade Tecnológica: A BSA 
encoraja a concorrência justa entre as tecnologias por 
meio da promoção de padrões internacionalmente 
reconhecidos e de políticas imparciais de contratação 
pública em TI.

➲ Apoio à Inovação: A BSA trabalha com legisladores 
por todo o mundo para a criação de condições 
favoráveis para novas tecnologias como a computação 
em nuvem. Além de colaborar em padrões 
tecnológicos, este trabalho envolve a elevação das 
proteções de propriedade intelectual, a harmonização 
de princípios legais internacionais, e a solução de 
outros desa"os que estão além da capacidade ou 
jurisdição de qualquer empresa ou governo isolado.

DESENVOLVIMENTO DA CONFIANÇA 
NA TECNOLOGIA

Segurança e privacidade fornecem a base para a 
con"ança na tecnologia da informação entre 
consumidores, negócios e governos. A BSA promove a 
gestão responsável de dados e facilita a aceitação e 
adoção de cada nova onda de inovação que transforma o 
mercado tecnológico e gera valor para a sociedade.

➲ Promoção da Colaboração Público-Privada: 
Baseando-se na experiência de seus membros e em 
relações de trabalho com o"ciais públicos, a BSA atua 
como centro de conhecimentos catalisador para a 
cooperação e formação de consenso entre governos e 
a indústria.

➲ Proteção do Consumidor: À medida que novas 
tecnologias emergem, tais como a computação em 
nuvem, a BSA e seus membros desenvolvem padrões 
apropriados de privacidade e segurança e 
compartilham sua visão com legisladores e 
reguladores.

➲ Mapeamento de Soluções em Políticas: A BSA 
desenvolveu uma plataforma global de segurança 
digital para orientar governos na criação de políticas 
que efetivamente desencorajem e penalizem o crime 
digital, neutralizem ameaças, informem e protejam os 
consumidores, e reajam contra incidentes digitais.

A BSA atua como a principal organização anti-pirataria e como líder respeitado na formulação de 
políticas públicas que promovem a inovação tecnológica e promovem o crescimento econômico.
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