
ESTUDO 

Computação 
em nuvem 
não é segura 
no país 
Um relatório do setor de softwa-
re dos Estados Unidos criticou 
Brasil, China e Índia por políticas 
que diz ameaçar o futuro da com-
putação em nuvem, mas tam-
bém tomou por alvo países de-
senvolvidos como a Alemanha, 
que se haviam saído bem em sua 
avaliação inicial. 

A Business Software Alliance 
(BSA), que representa pesos pe-
sados do software nos EUA co-
mo a Microsoft, informou que o 
Brasil ficou no último lugar en-
tre os 24 países pesquisados, 
com 35,1 pontos de um total de 
100 possíveis, devido a políticas 
em áreas como livre comércio, 
segurança, privacidade de dados 
e combate a cyber crimes. 

O Brasil marcou 
apenas 1,6 em 
políticas de combate 
à crimes pela web 

A índia, que abriga o segundo 
maior setor mundial de softwa-
re, inferior apenas ao dos Esta-
dos Unidos, e a China, cujo setor 
de tecnologia de informação e 
comunicações deve movimen-
tar US$ 389 bilhões até 2015, 
também estavam entre os seis úl-
timos colocados, com 50 e 47,5 
pontos, respectivamente. 

O Brasil marcou apenas 1,6 de 
10 pontos possíveis quanto a polí-
ticas de combate a crimes de com 
putação, uma área que deve se tor-
nar um desafio cada vez maior, 
porque mais e mais informações 
estarão concentradas em grandes 
centrais de dados, o que as torna 
alvos atraentes. O Japão teve a 
maior nota geral, de 83,3 pontos, 
seguido por Austrália, Alemanha, 
Estados Unidos, França, Itália, 
Reino Unido e Coréia do Sul, to-
dos pouco abaixo dos 80 pontos. 

Computação em nuvem é um 
termo que abarca software, arma-
zenagem, poder de processamen-
to e outros serviços prestados via 
internet a clientes, por centrais de 
dados remotas. A demanda por 
software em nuvem vem subindo 
rapidamente porque permite que 
as companhias comecem a utili-
zar software novo mais rápido e a 
custo mais baixo do que o dos pro-
dutos tradicionais. 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




