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A BSA SOFTWARE ALLIANCE PUBLICOU UMA LISTA QUE INDICA QUAIS OS PAÍSES 

DO MUNDO ESTÃO MAIS PREPARADOS E EM CONSTANTE APRIMORAMENTO PARA 

UTILIZAÇÃO DA CLOUD COMPUTING, EMBORA NÃO SEJA DE FORMA IGUALITÁRIA 

ENTRE TODOS. A TABELA ESTÁ BASEADA EM REGULAMENTAÇÕES IMPORTANTES PARA 

A NUVEM, ASSIM COMO QUESTÕES DE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA QUE PODEM 

IMPACTAR A ADOÇÃO. A LISTA DE ÁREAS AVALIADAS NO ESTUDO INCLUI SEGURANÇA, 

CIBERCRIMINALIDADE, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, PADRÕES, 

COMÉRCIO LIVRE, PREPARAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO DE BANDA LARGA. BASEADO NESTES RESULTADOS, A SEGUIR 

MOSTRAREMOS OS PAÍSES QUE ESTÃO COM MELHOR ESTRUTURA PARA A NUVEM.

OS MELHORES DO MUNDO:OS MELHORES DO MUNDO:

PREPARADOS PARA A NUVEM?PREPARADOS PARA A NUVEM?
QUAIS PAÍSES

ESTÃO MAIS BEMQUAIS PAÍSES
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7. Reino Unido
O Reino Unido foi elogiado no re-

latório por ter uma proteção de dados 
extensiva e leis de propriedade intelec-
tual, combinadas com um consistente 
cumprimento da lei, que inclui multas 
substanciais. O país também não tem 
censura e fi ltro de internet e é conhecido 
por ter leis efetivas para o e-commerce e 
assinaturas digitais. Embora tenha assi-
nado a Convenção sobre Cibercrimena-
lidade, nem todas as provisões principais 
de ameaças já foram implantadas. Isto 
combinado aos requerimentos de regis-
tro de dados fi zeram com que o Reino 
Unido caísse no estudo de um empate no 
sexto lugar para sozinho ocupar o séti-
mo lugar. A penetração de banda larga 
é maior e a expectativa é que continue 
sendo aprimorada.

6. França
A França é vista como um país 

que possui uma forte legislação de ci-
bercrime e proteções intelectuais que 
tornam o mercado sólido para os ser-
viços em nuvem. O país também pos-
sui políticas modernas relacionadas a 
e-commerce e assinaturas eletrônicas. 
Entretanto o estudo expressou preo-
cupação quanto à aplicação das leis 
existentes e sua legislação de privaci-
dade é vista pelo grupo como onerosa, 
inefi ciente e desnecessária. Os esforços 
para construir uma banda larga têm 
sido bem-sucedidos, mas não o sufi -
ciente para permitir que a França es-
corregasse uma posição na tabela para 
o sexto lugar.

3. Estados Unidos
A pesquisa observou que os Estados Uni-

dos são um combinado de prós e contras com 
relação ao cloud computing. Olhando pelo 
lado positivo, o país possui extensivas leis que 
regem o e-commerce, assinaturas eletrônicas 
e cibercriminalidade, ao mesmo tempo em 
que assumem uma posição de liderança na 
investigação de cibercriminalidade. Por outro 
lado, as leis que protegem a propriedade in-
telectual são descritas como “confusas”, por 
conta da discordância ocasional entre os ju-
ízes sobre a defi nição do que é violação de 
propriedade intelectual. A largura de banda 
é inconsistente, dado o tamanho geográfi co 
do país. Por vários anos, os Estados Unidos 
vem trocando de lugar com a Alemanha e 
ocupa agora a 3.ª posição.

9. Canadá
As leis modernizadas de propriedade internacional e a infraes-

trutura desenvolvida empurraram o Canadá três degraus no estu-
do para a posição número 9. Embora o país não tenha um plano 
abrangente para a distribuição de banda larga, o estudo demonstra 
que o nível atual de penetração é alto e continua em crescimento. 
O Canadá está fazendo um papel importante no desenvolvimento 
de padrões internacionais e possui uma legislação bem restrita com 
relação à privacidade e e-commerce. A lei contra cibercriminali-
dade, por outro lado, ainda não existe, segundo o estudo. No ano 
passado, o país adotou leis de propriedade intelectual, provendo 
assim proteção para material online.
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10. Itália
A Itália caiu quatro lugares neste ano 

em comparação ao estudo do ano passado 
- da sexta para a décima posição. Embo-
ra o país tenha leis restritas relacionadas 
à privacidade, cibercriminalidade e pro-
teção à propriedade intelectual, o estudo 
expressa alguma incerteza com relação 
à aplicação da lei no caso de violação de 
propriedade intelectual. Além disto, novas 
leis de obrigações de provedores de inter-
net não obtiveram apoio no ano passado. 
O país também possui um nível de fi ltro 
obrigatório para certos tipos de conteú-
do. Olhando pelo lado positivo, possui 
modernas leis de e-commerce e assina-
tura eletrônica e o governou já expressou 
comprometimento quanto aos padrões e 
interoperabilidade internacionais. A pe-
netração de banda larga é moderada e 
provavelmente será aprimorada.

8. Coréia do Sul
A BSA Software Alliance está satis-

feita com a legislação da Coréia do Sul 
com relação à privacidade, proprie-
dade intelectual e seus vários esforços 
para estimular a economia digital, 
incluindo penetração de banda larga. 
Entretanto, as leis do país relacionadas 
à cibercriminalidade precisam ser me-
lhoradas. Novas regras para provedo-
res de serviço em nuvem têm sido criti-
cadas por serem muito restritivas com 
relação aos negócios e se baseiam em 
recomendações que necessitariam de 
registros, relatórios e requerimentos de 
segurança adicionais. Estas preocupa-
ções têm sido reportadas ao governo, 
que agora está revisando as políticas 
propostas. A Coréia do Sul continua 
na posição de número 8 no grupo da 
tabela de 2013.

1. Japão
O Japão sustenta a primeira po-

sição na tabela e mantem-se com leis 
favoráveis ao cloud computing e a eco-
nomia digital em geral. As leis relacio-
nadas à privacidade e propriedade in-
telectual são bem desenvolvidas, assim 
como a penetração de banda larga do 
país, que tem a expectativa de chegar 
a todos os domicílios até 2015. O Ja-
pão é um player ativo no desenvolvi-
mento de padrões internacionais e seu 
governo aprovou a Convenção sobre 
Cibercriminalidade. Segundo a pes-
quisa, a pontuação do Japão aumen-
tou de nível do ano passado, quando 
chegou ao primeiro lugar.

2. Austrália
Focada na cooperação internacional, o comércio livre e a interoperabilida-

de, a Austrália está fazendo um grande esforço para promover o cloud com-
puting, segundo a pesquisa. As leis necessárias sobre cibercriminalidade, assi-
natura eletrônica e e-commerce são cumpridas e a legislação de privacidade 
foi aprovada. Os requerimentos de fi ltro de conteúdo não existem mais. As leis 
de propriedade intelectual do país são vistas como apropriadamente equilibra-
das para fornecerem um suporte melhor nos serviços de nuvem, embora ainda 
existam questões com relação à confi abilidade de provedor para as violações de 
propriedade intelectual. A infraestrutura de banda larga é bem desenvolvida 
e os esforços estão concentrados para aumentar a distribuição. A Austrália foi 
listada no segundo lugar no ano passado e é onde ela permanece.

4. Alemanha
A Alemanha conseguiu muitos pontos 

no estudo por conta das leis relacionadas à 
cibercriminalidade e propriedade intelectu-
al e o país está ampliando a distribuição da 
largura de banda ao mesmo tempo em que 
está demonstrando um comprometimento 
forte com padrões e interoperabilidade. Esta 
combinação é geralmente vista como positiva 
para serviços de cloud computing, mas a BSA 
Software Alliance também expressou cautela 
sobre a confi abilidade dos provedores quan-
to à violação de propriedade intelectual que 
são transportadas pelas redes. O país também 
possui 17 órgãos diferentes emitindo políticas 
sobre a proteção de dados, o que pode causar 
certa confusão. A Alemanha escorregou uma 
posição no ranking e agora está no 4.º lugar.

5. Cingapura
A tabela credita o país como ten-

do uma das leis de economia digital 
mais avançadas da Ásia. Isto engloba 
legislações relacionadas à cibercrimi-
nalidade e propriedade intelectual. A 
lei de privacidade que passou no ano 
passado pelo governo da Cingapura é 
descrito como tendo uma abordagem 
equilibrada entre a informação pes-
soal protegida e inovação facilitadora 
em cloud computing. A infraestrutura 
é bem distribuída e embora o estudo 
observe a presença de algum nível de 
censura de internet, a ausência de ta-
rifas e intervenção governamental au-
xiliou a empurrar a Cingapura cinco 
posições na pesquisa para o 5.º lugar.
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 361, p. 62-65, maio 2013. 




