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SOBRE A 
MICROSOFT 
 

A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada 

organização a conquistar mais. Entendemos que a tecnologia 

tem papel fundamental para aumentar a produtividade do 

setor privado, a eficiência do governo e dos serviços públicos, 

e a vida da população. 

 

Nós provemos produtos e serviços que se relacionam a 

praticamente todas as facetas do ecossistema digital, 

incluindo software, hardware e serviços de computação em 

nuvem, sendo que este último se desdobra em tantos outros 

como inteligência artificial, análise de dados, infraestrutura 

etc. Mais de 90% das empresas da Fortune 500 e instituições 

de governo no mundo estão atualmente usando a Nuvem 

Microsoft, incluindo Azure, Microsoft 365 e Dynamics 365. 

 

Inclusive, os produtos da empresa são dotados de tecnologias 

assistivas e de acessibilidade para permitir a inclusão de 

pessoas com algum tipo de deficiência. No Microsoft 365 há 

recursos como as Ferramentas de Aprendizagem, que 

auxiliam estudantes com dislexia a desenvolver e aprimorar 

sua capacidade de leitura, e a opção de preparação de 

apresentações com recursos de acessibilidade, entre elas o 

VoiceOver – recurso que lê a tela do computador e auxilia 

pessoas com deficiência visual na navegação. 

 

Para a companhia, o caminho para chegar à inovação 

tecnológica é pavimentado pelo acesso a uma nuvem 

inteligente, capaz de oferecer mobilidade e escalabilidade 

para organizações. Por isso, a empresa se comprometeu a 

democratizar a Inteligência Artificial (IA) tanto na esfera 

pública, quanto na privada. A Microsoft apoia o 

desenvolvimento sustentável, a promoção da inclusão social 

e a geração de progresso por meio de uma sociedade diversa, 

tendo diversidade e Inclusão como pilares da cultura da 

empresa. 

 

A Microsoft está empenhada em promover um impacto real 

no Brasil e, assim, evoluir localmente na missão de empoderar 

cada pessoa e cada organização a conquistar mais utilizando 

a tecnologia como ferramenta. Ao colocar em prática seu 

compromisso com o Brasil, a empresa colabora para gerar 

novas possibilidades para o desenvolvimento do país, 

capacitando jovens e estimulando a inovação, o 

empreendedorismo e contribuindo para a evolução da saúde 

e a criação de serviços públicos avançados para o benefício 

dos cidadãos. 

 

No Brasil há mais de 30 anos, é uma das 120 subsidiárias da 

Microsoft Corporation e conta com um ecossistema de 20 mil 

empresas, incluindo parceiros e revendas. Em 2020, lançou o 

Microsoft Mais Brasil, um plano de impacto visando promover 

e contribuir com o crescimento sustentável do país, 

oportunidades de emprego e sustentabilidade. Com o 

objetivo de apoiar a crescente demanda por serviços de 

computação em nuvem, proporcionando o melhor serviço aos 

clientes, a Microsoft conta com datacenters e infraestrutura 

de nuvem instalados e em expansão no país. 

 

Em São Paulo, instalou o Centro de Tecnologia Microsoft - 

MTC, o maior da América Latina, para facilitar o acesso de 

organizações públicas e privadas às mais modernas 

tecnologias disponíveis no mercado. 

 

No Rio de Janeiro, estão duas organizações que fazem parte 

da área global de pesquisa e inteligência artificial da 

Microsoft, dedicadas à promoção da inovação: o Laboratório 

de Tecnologia Avançada (ATL – Advanced Technology 

Laboratory, na sigla em inglês) e o Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Bing. No ATL, primeiro centro de 

pesquisa da Microsoft no hemisfério sul, são desenvolvidas 

novas tecnologias na área de aprendizado. de redes neurais 

profundas para a compreensão de imagem e vídeo. 

 

Em Brasília, a Microsoft mantém desde 2016 o Centro de 

Transparência e Cibersegurança para América Latina, o quinto 

do mundo. No local, instituições do governo podem acessar e 

verificar o código-fonte dos produtos da companhia em um 

ambiente protegido, além de conhecer uma central de 

inteligência de informações relacionadas à segurança 

cibernética. 

A Microsoft apoia a jornada empreendedora, gerando para 

milhões de jovens oportunidades de traçar um novo caminho. 

As ONGs brasileiras exercem papel fundamental nesta 

empreitada e, por isso, são apoiadas pela área de Filantropia 

da Microsoft com programas gratuitos de acesso a conteúdo 

de capacitação em tecnologia e um programa que promove a 

transformação digital das entidades por meio de doações de 

softwares e soluções em nuvem. 

A Microsoft fez da sustentabilidade seu negócio, além de ser 

uma empresa neutra em emissão de carbono, assumiu os 

compromissos de se tornar negativa, ou seja, retirar mais 

carbono da atmosfera do emite, até 2030, bem como de 

retirar toda emissão histórica da empresa até 2050. Os 

compromissos vão além, tocando, inclusive, o uso da água, 

geração de resíduos e biodiversidade.  

 

A Microsoft tem um compromisso forte com o país e é uma 

parceira do Brasil. Para mais informações, acesse o Relatório 

de Impacto Social no Brasil.

  

https://www.microsoft.com/pt-br/impactonobrasil/compromisso-microsoft-brasil
https://www.microsoft.com/pt-br/impactonobrasil/compromisso-microsoft-brasil
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CARTA DA 
PRESIDENTE 
 

Vivemos um tempo de grandes desafios e aprendizados. A 

pandemia da Covid-19 nos deixou diante de um cenário 

inimaginável e nos mostrou o papel fundamental da 

tecnologia para a sociedade. Foi graças a ela que conseguimos 

habilitar o trabalho e o estudo remoto, suportar a 

transformação digital de empresas de todos os portes e até 

minimizar o impacto do distanciamento físico imposto pelo 

Coronavírus. 

Por isso, a Microsoft acredita que a retomada econômica do 

Brasil ocorrerá de forma mais sustentável a partir do uso de 

recursos tecnológicos, como a Inteligência Artificial (IA), que 

tem um potencial gigantesco de se tornar um dos principais 

impulsionadores da recuperação e do desenvolvimento social 

e econômico do País após a pandemia. A Microsoft está no 

Brasil há 32 anos e direciona os esforços para empoderar cada 

pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais, sem 

deixar de cuidar do planeta.  

 

A Microsoft é uma parceira estratégica dos setores público e 

privado e de todos os tamanhos de empresa para apoiar essa 

retomada econômica sustentável. Para contribuir com o País, 

estamos engajados em reforçar o nosso compromisso de 

longo prazo, redesenhando algumas ações que identificamos 

como prioritárias durante a pandemia.  

 

Uma das iniciativas que implementamos em 2020 foi o plano 

Microsoft Mais Brasil. Ele é focado em três frentes de atuação: 

habilitação da economia digital por meio da tecnologia; 

educação, capacitação profissional e empreendedorismo; e 

crescimento sustentável e impacto social. Habilitamos a 

economia digital anunciando a expansão da infraestrutura de 

nuvem da Microsoft no Brasil com uma nova região de 

datacenter, a Brazil Southeast, e também oferecemos Zonas de 

Disponibilidade de Azure.  

 

Uma infraestrutura de datacenters mais robusta movimenta 

todo um ecossistema de tecnologia no País. Na área de 

educação, capacitação profissional e empreendedorismo, 

estamos trabalhando em várias frentes, como a oferta de 

plataformas fundamentais de Ensino a Distância e parcerias 

com escolas técnicas, universidades, centros de capacitação 

tecnológica, como SESI e SENAI, para formar mais mão de obra 

especializada em todas as faixas etárias. 

 

Também estamos atuando para ajudar a conectar pessoas a 

vagas de emprego, ambicionando ampliar a busca para até 25 

milhões de trabalhadores. Por meio da Escola do Trabalhador 

4.0, uma plataforma de e-learning desenvolvida pela 

Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade do Ministério da Economia (SEPEC/ME) em 

parceria com a Softex, oferecemos cursos da Microsoft com a 

ferramenta Microsoft Community Training - Comunidade 

Microsoft de Treinamento.  

 

Além disso, a Microsoft doou créditos de nuvem para o 

desenvolvimento da solução que visa auxiliar o Sistema 

Nacional de Emprego, o SINE, também desenvolvido pela 

SEPEC/ME, a usar a IA para conectar pessoas e suas 

habilidades a oportunidades de emprego. E, para contribuir 

com o crescimento sustentável e o impacto social, colocamos 

os recursos do AI for Earth, parte do programa AI for Good, a 

serviço de projetos como o desenvolvido em colaborações 

com a Vale e o Imazon, para proteger a floresta amazônica do 

desmatamento e de queimadas ilegais com ajuda da IA.  

 

Essas e outras iniciativas estão apresentadas no nosso 

Relatório de Impacto Social no Brasil, estruturado nos pilares 

Educação e Empreendedorismo, Transformação Digital de 

Empresas e Organizações e Serviços aos Cidadãos. Em 

Educação e Empreendedorismo, a Microsoft coloca em ação 

um conjunto de programas e iniciativas para desenvolver a 

jornada escolar, que vai dos primeiros anos de escola até a 

fase adulta, incluindo cursos de requalificação profissional.  

 

No pilar Transformação Digital de Empresas e Organizações, 

as iniciativas são destinadas a trazer mais eficiência para 

negócios e organizações, utilizando a tecnologia como um 

habilitador. Enquanto em Serviços aos Cidadãos, 

contribuímos com a construção de soluções que tornam as 

entidades mais acessíveis e menos burocratizadas. Nas 

páginas a seguir, mostramos o que fizemos para melhorar o 

cenário do nosso país, mesmo em um momento tão 

desafiador, e como podemos cocriar o novo normal.  

 

Tânia Cosentino 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/impactonobrasil/compromisso-microsoft-brasil
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DÉCADA DIGITAL: desenvolvimento 
sustentável até 2030 
 

INTRODUÇÃO. É inegável que a tecnologia digital tem sido 

motor de transformação da economia, do setor e de serviços 

públicos, de negócios e organizações de forma geral, criando 

mais condições de produtividade, competitividade – tanto em 

escala nacional, como internacional -, inovação e 

desenvolvimento econômico e social, sem deixar de ter em 

consideração os desafios que se apresentam. Em estudo da 

FrontierView, constatou-se que a adoção da inteligência 

artificial de forma mais contundente pode levar a um 

crescimento de 4,2 pontos percentuais, o que é especialmente 

relevante frente aos desafios econômicos. 

 

A competitividade do país e sua relevância no contexto 

econômico mundial hoje passa pela tecnologia e por um 

planejamento que coloque a economia digital como centro 

dos esforços de desenvolvimento nesta área. Todos os 

setores, mesmo aqueles tradicionais ou primários da 

economia, passam por um momento de transformação 

radical. 

 

O Brasil tem avançado em políticas públicas que promovem a 

transformação digital da economia, de serviços públicos, de 

negócios e organizações de forma geral. São notáveis os 

esforços neste sentido, como a publicação da Estratégia 

Brasileira de Transformação Digital, bem como a Estratégia de 

Governo Digital, a lei que ficou conhecida como Lei de 

Governo Digital, a Estratégia Brasileira de Inteligência 

Artificial, as políticas e regulações no setor financeiro que 

aceleraram transformação desta indústria e uma enxurrada de 

novos serviços e participantes. Estes são apenas alguns 

exemplos pontuais de diversos fatores que se alinham para 

permitir cenário de desenvolvimento da economia digital no 

país.  

 

E muito também tem se realizado, tendo a tecnologia digital 

como fonte de inovação, apesar do cenário regulatório ou em 

função da nova realidade que se impôs em razão da 

pandemia, como os avanços na área da saúde, a realização de 

audiências virtuais e avanços no judiciário, entre outros. 

 

Se por um lado existe confluência de fatores positivos para o 

desenvolvimento digital, por outro, é importante reconhecer 

que ainda existem barreiras substanciais, seja de um ponto de 

vista de políticas públicas, seja em relação aos gargalos de 

formação de profissionais habilitados e o desenvolvimento de 

habilidades digitais e outros fatores sociais, seja da 

disponibilidade de investimentos, do acesso à conectividade, 

seja de ponto de vista de percepção – algum temor 

remanescente e muitas vezes infundado em relação à adoção 

da tecnologia. Por exemplo, apesar de ser uma política 

prioritária de diversos países, a adoção de computação em 

nuvem no Brasil ainda é relativamente tímida, especialmente 

no setor público.  

 

NOVAS PERSPECTIVAS. O que, no entanto, é imprescindível 

reconhecer é que a pandemia de COVID-19 mostrou algumas 

questões cruciais, que não podem ser ignoradas:  

 

a) não fossem os avanços na adoção de tecnologias digitais, 

o Brasil estaria em situação muito mais complicada. A 

digitalização de serviços e negócios possibilitou a 

continuidade da economia e de atividades vitais para o país. 

Recente estudo da McKinsey identificou que a pandemia da 

COVID-19 acelerou a digitalização em 7 anos em todo o 

mundo, tendo também como efeito a resiliência e a inovação, 

impulsionando a digitalização dos serviços e produtos.  

 

b) o que foi feito não será suficiente para o que vem pela 

frente. Diversos países aceleraram ainda mais suas estratégias 

de desenvolvimento da economia digital, da transformação 

de negócios, serviços e organizações, como a iniciativa da 

Década Digital da Europa, o New Deal da Coréia do Sul, ou 

mesmo das políticas do Reino Unido. Não se trata, vale dizer, 

apenas de uma questão de competitividade.  

 

VISÃO. Trata-se de realizar que a digitalização da economia 

tem um poder transformador em todos os seus setores e no 

âmbito social, e, portanto, deve ser política e plano de Estado, 

a fim de criar e colher as diversas oportunidades que a 

transformação digital traz, como também endereçar os 

desafios que ela cria. 

 

Se esta política estratégica não é feita ou dada continuidade, 

o país potencialmente perde produtividade, competitividade 

e crescimento; chances de inclusão, de inovação e de soluções 

digitais inovadoras para inúmeras atividades econômicas. Se 

ela é feita de forma prioritária, formam-se as bases para a 

nova economia e paradigma social, de criação de 

oportunidades e modelos de negócios e enfrentamento de 

desafios, e, mais importante, para o cidadão, de 

aproveitamento da criatividade inata, da potencialização do 

crescimento e competitividade, inclusive de setores relevantes 

da composição do produto interno bruto do país. 

 

PROPOSIÇÃO. Plano prioritário estratégico de arranjo de 

políticas e metas para a década atual, colocando a tecnologia 

digital no centro de transformação da economia e no plano 

de desenvolvimento econômico e social do país. 

  

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass
https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948
https://www.gov.uk/government/government-technology-and-digital-services
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2030: potenciais metas digitais da década 
 

Considerando a proposição e visão de uma década digital até 2030, este documento trará sugestões para ações de políticas 

públicas para o desenvolvimento digital sustentável, baseados nos objetivos sugeridos e identificados a seguir: 

 

SETOR PÚBLICO DIGITAL                                                                                       TRANFORMAÇÃO DE NEGÓCIOS                                                    
 

 

 

INFRAESTRUTURA DIGITAL                                 HABILIDADES DIGITAIS  

 

 

 

SUSTENTABILIDADE DIGITAL                                    COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

               

 

 

desenvolvimento digital sustentável 

 

 

Setor Público Digital 
Adoção de tecnologia: Adoção e uso massivos de 

computação em nuvem, ferramentas de produtividade e 

soluções de Dados & IA.   

Transformação de serviços: Transformação com soluções 

digitais avançadas em 100% dos serviços públicos 

aplicáveis; Disponibilização compreensiva de dados abetos. 

Intensidade tecnológica: Aumento substancial da 

capacidade de órgãos públicos para adoção e uso de nuvem 

e soluções de Dados & IA. 

 

 

Transformação de Negócios 
Adoção de tecnologias: Maioria das organizações 

utilizando computação em nuvem, ferramentas de 

produtividade e soluções de Dados & IA. 

Fomento de inovação: Crescimento do desenvolvimento de 

soluções digitais de mercado em diferentes setores. 

Intensidade tecnológica: Aumento substancial da 

capacidade de organizações para adoção e uso de 

tecnologias digitais. 

     

 

Infraestrutura Digital 
Conectividade e acesso: Cobertura de banda larga nacional 

e implementação de tecnologias para acesso em áreas 

remotas; Programa de acesso à conectividade e serviços 

digitais a pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Infraestruturas Críticas: Implementação de ações de 

proteção de infraestrutura digital e adoção de tecnologias 

digitais para aperfeiçoamento da proteção de 

infraestruturas críticas no geral. 

Segurança cibernética: Ações de priorização da segurança 

cibernética com adoção de serviços avançados de 

segurança digital; cooperação público-privada para 

segurança cibernética; aprimoramento da resiliência 

cibernética por meio da adoção de computação em nuvem. 

 

 

Habilidades Digitais 
Educação: Efetiva implementação de habilidades digitais na 

BNCC (pensamento computacional, cultura digital e mundo 

digital) e intensidade tecnológica nas escolas, com 

capacitação com ferramentas e dispositivos digitais, 

conectividade e competências para uso. 

Formação técnica: Suficiência de formação para 

profissionais de tecnologias digitais, incluindo computação 

em nuvem, segurança, dados & IA; e inclusão de 

transformação digital e ciência de dados em carreiras 

diversas do ensino superior. Programa de requalificação 

digital de trabalhadores. 

Competências digitais: Parte substancial da população com 

competências digitais, bem como no âmbito da cidadania 

digital. 

     

 

Sustentabilidade Digital 
Governança Digital: Bases regulatórias, padrões e boas 

práticas alinhadas com os planos estratégicos; promoção de 

políticas de governança para adoção e uso de IA 

responsável; fortalecimento técnico de autoridades de 

proteção de dados, segurança e governança. 

Meio-ambiente: Priorização de adoção de computação em 

nuvem como forma de redução de emissão de carbono em 

infraestruturas de TI, e soluções digitais para gerenciamento 

de metas de sustentabilidade; Obrigatoriedade de reporte 

transparente e regular de emissões de carbono. 

Inclusão: Inclusão digital e fomento da diversidade como 

ações fundacionais; Capacitação digital de pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

 

 

Cooperação Internacional 
Harmonização regulatória: Alinhamento e convergência de 

normas e padrões nacionais e internacionais que afetem a 

economia digital, incluindo segurança cibernética, proteção 

de dados e regras de acesso a dados em investigações 

criminais, e salvaguardas de direitos humanos. 

Fluxo de dados: Estabelecimento de acordos e decisões de 

adequação de proteção de dados para transferência 

internacional de dados com principais países e parceiros 

comerciais. 

Parcerias: Promoção de parcerias e acordos de fomento de 

negócios digitais e da agenda digital, e de investimentos 

para adoção digital. 
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A TECNOLOGIA DIGITAL NA CONSTRUÇÃO 
DE UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL PARA 
SETOR PÚBLICO DIGITAL E TRANSFORMAÇÃO 
DE NEGÓCIOS 
 

As questões e desafios ambientais e climáticos há muito 

tempo são assuntos de grande importância na agenda 

internacional, e ganharam impulso ainda mais significativo 

após a pandemia da Covid-19, tomando a centralidade dos 

debates contemporâneos, tendo em vista o impacto em todas 

as esferas da atividade humana. Com esta perspectiva, a 

tecnologia integra este debate e desempenha um papel vital 

no combate às mudanças climáticas, constituindo uma das 

forças-motriz da economia e cidadania digital e representa 

um caminho possível voltado ao desenvolvimento sustentável 

e uso de recursos naturais, tornando a questão ambiental 

intrinsecamente ligada adoção da tecnologia em seus 

diversos níveis.    

 

Na medida em que governos e empresas investem na 

transformação digital e aproveitam a capacidade das 

tecnologias digitais como nuvem, Internet das Coisas (IoT), 

ciência de dados e a IA, geram benefícios para impulsionar a 

sustentabilidade ambiental. Ao colocar dados e tecnologias 

digitais para trabalharem em prol dos desafios ambientais, 

aumenta-se a chance de identificar problemas e endereçar 

soluções tecnológicas para tal finalidade, uma vez que as 

ferramentas e os insights que surgem de seu uso, podem 

ajudar os consumidores, governos e organizações não apenas 

as questões afetas às mudanças climáticas, notadamente a 

redução das emissões de carbono, por exemplo, mas também 

para o desenho de políticas públicas ambientais com base em 

evidência e de caráter mais distributivo, ou seja, com o 

potencial de amplo benefício pela sociedade.  

 

Em colaboração com este processo, assumimos o 

compromisso com a sustentabilidade como uma das 

prioridades globais da Microsoft - comprometida em se 

tornar negativa em carbono e positivo para a água até 2030. 

Em janeiro de 2020, anunciamos o compromisso de remover 

todas as nossas emissões desde a fundação, em 1975, até 

2050. Nossa previsão para a redução de nossas emissões de 

carbono no primeiro ano é de 6%, ou cerca de 730 mil 

toneladas métricas e já adquirimos a remoção de 1,3 milhão 

de toneladas métricas de carbono através de 26 projetos em 

todo o mundo1. Parceira da Organização das Nações Unidas 

(ONU), também nos comprometemos a apoiar os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS da ONU), um conjunto 

de 17 iniciativas adotadas pelos Estados membros em 2015, 

focadas em ter um impacto real no mundo até 2030.  

 

 
1 2020 Environmental Sustainability Report (microsoft.com) 

Em outubro de 2021, lançamos o Microsoft Cloud for 

Sustainability, nova solução de Software as a Services (SaaS) 

extensível que fornece gerenciamento de sustentabilidade 

abrangente, integrado e automatizado para organizações em 

qualquer estágio da jornada de sustentabilidade. Ela permite 

que as organizações simplifiquem as conexões de dados e 

registrem, relatem e reduzam suas emissões de forma mais 

fácil e eficaz no caminho para o zero líquido.  

 

Assim, entendemos que a promoção do desenvolvimento 

tecnológico, o fomento à inovação e a adoção das tecnologias 

como prioridade em programas, projetos e ações de 

sustentabilidade se somam ao conjunto de políticas 

destinadas ao enfrentamento dos desafios decorrentes das 

mudanças climáticas e constituem princípios fundamentais de 

países e organizações comprometidos com a agenda de 

sustentabilidade.  

 

Contudo, reconhecemos que a formulação de políticas 

públicas voltadas para a composição de uma agenda de ações 

sustentáveis constitui um trabalho árduo, devido a 

necessidade de envolvimento de uma complexa e 

interdependente rede de fatores, sejam eles humanos, 

econômicos, tecnológicos ou de outras ordens. Diante deste 

desafio, apresentamos, na sequência, alguns tópicos 

considerados importantes de serem abarcados por este 

debate no Brasil, com vistas a cooperação e convite à 

propositura de ações governamentais e políticas públicas a 

fim de maximizar o alcance da tecnologia para construir um 

futuro mais sustentável.  

 

Sustentabilidade como critério para fomento de 
compras públicas governamentais  
 

Países que priorizam a agenda de sustentabilidade em seus 

planejamentos governamentais têm investido esforços para 

promoverem contratações públicas incluindo este pilar. 

Exemplo disso é a União Europeia (UE), cuja recomendação 

aos países do bloco é o emprego de “compras verdes”, 

socialmente responsáveis e inovadoras. O objetivo é 

aumentar o impacto das aquisições e da despesa pública, 

contribuindo, assim, para a implementação efetiva dos 

objetivos da política econômica, social e ambiental a nível da 

UE, tanto em âmbito nacional, regional e/ou local, além de 

uma recuperação inclusiva, bem como promover e fortalecer 

a resiliência social. Um dos diagnósticos do bloco é que 55% 

https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWyG1q
https://news.microsoft.com/pt-br/visao-geral-microsoft-cloud-for-sustainability/
https://news.microsoft.com/pt-br/visao-geral-microsoft-cloud-for-sustainability/
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dos procedimentos de compras públicas utilizam o critério de 

menor preço como única condição para contratações, o que 

na visão da UE indica ausência de atenção suficiente aos 

critérios de qualidade, sustentabilidade e inovação.  

 

Alguns exemplos de boas práticas trazidos pelas 

recomendações europeias propõe a inclusão de critérios ou 

metas de compras públicas sustentáveis na legislação setorial 

nacional; repositório de critérios de sustentabilidade para 

diferentes produtos e serviços (vide Buying Green Handbook), 

com diferentes parâmetros em termos de grau de enfoque 

ambiental; relatórios anuais sobre os aspectos ambientais nos 

procedimentos de licitação, para garantir a transparência e 

facilitar a coleta de dados; treinamento em compras públicas 

sustentáveis tanto para autoridades contratantes, quanto 

para empresas. 

 

A política adotada pelo Reino Unido também oferece um bom 

exemplo de proposta robusta, ao estabelecer abordagem 

holística relacionada a entrega, desenvolvimento e a 

utilização de serviços digitais sustentáveis. A estratégia do  

Greening government: ICT and digital services strategy 2020-

2025 é usar a technology/digital first, ou seja, tornar a 

tecnologia como o principal impulsionador da política 

governamental para reduzir viagens/energia e desperdício, 

bem como incorporar princípios de TIC sustentáveis nas 

funções e resultados essenciais do governo. Para tais 

objetivos estabelece metas, inclusive alinhadas com os ODS 

da ONU, orientações aos modelos de negócios e 

recomendações aos fornecedores do governo, bem como 

aponta lacunas existentes nesta jornada, como por exemplo o 

aperfeiçoamento no eixo de compras públicas 

governamentais.  

 

No Brasil, constata-se o surgimento de iniciativas isoladas e 

pontuais, com objetivo de estimular e priorizar contratações 

públicas sustentáveis, por exemplo: 

(i) Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) do Rio Grande do Sul (Decreto nº 56.106, de 2021), cuja 

orientação visa a observância de sustentabilidade ambiental 

como requisito obrigatório nas contratações de tecnologia, 

bem como inclui nos princípios gerais da política a gestão 

sustentável, especialmente no uso de ativos de TIC. 

(ii) Minuta do Decreto regulamentador da Lei de 

Licitações no Paraná: estabelece capítulo específico para este 

tema, com critérios de sustentabilidade a serem observados 

nas aquisições de bens e serviços pela Administração pública, 

tais como: a) menor impacto sobre recursos naturais como 

flora, fauna, ar, solo e água; b) maior eficiência na utilização 

de recursos naturais como água e energia; c) uso de inovações 

que reduzam a pressão sobre recursos naturais etc.  

 

Diante disto, ressaltamos a importância de expansão e 

aprofundamento de medidas como essas, no que se refere a 

compras governamentais, especialmente de bens e serviços 

de tecnologia. Há oportunidade de otimizar as infraestruturas 

digitais, trazer mais eficiência do ponto de vista energético e 

de gestão e consequentemente apoiar a redução das 

emissões de carbono derivadas de seu uso.  

Recomendamos, portanto, a ampliação destas ações, isto é, a 

inclusão e priorização de critérios de sustentabilidade nas 

compras públicas governamentais, além de integradas de 

maneira permanente nas políticas e estratégias do Brasil - 

especialmente aquelas com ênfase nas mudanças climáticas e 

meio ambiente. Dessa forma, teremos o reconhecimento do 

potencial da tecnologia para incentivar uma utilização mais 

sustentável dos recursos; induzir alterações comportamentais 

no sentido do consumo e produção sustentáveis; e estimular 

a inovação, com a oferta de soluções digitais para fornecer 

bens e serviços públicos sustentáveis. 

 

Cloud First: prioridade estratégica para a jornada de 
sustentabilidade do Brasil 
 

O crescimento e desenvolvimento sustentável da sociedade 

são cada vez mais catalisados a partir da disposição dos 

governos e setores produtivos em habilitarem e priorizarem 

investimentos na adoção de tecnologias digitais como parte 

das jornadas de sustentabilidade. Em um estudo do Reino 

Unido, foi possível quantificar a eliminação de 17,4 milhões 

de toneladas de emissões de CO2 por ano, por meio da 

adoção de tecnologias digitais nos setores de manufatura, 

transporte e agricultura e assim desempenhando um papel 

fundamental para que o governo britânico possa atingir a 

meta de redução de emissões em 78% até 2035 e zerá-las até 

2050. 

 

Os serviços digitais são apontados como parte da solução 

global da crise climática e a preocupação com as emissões de 

carbono e gases de efeito estufa na atmosfera já consta em 

diretrizes de políticas internacionais, que enfatizam a 

tecnologia na vanguarda das principais ações dos governos 

nos próximos anos para que seja possível zerar as emissões 

de carbono até 2050. Nesse sentido, destaca-se a priorização 

e aceleração para o uso de tecnologias como a Nuvem, 

recomendação constante no Índice de Maturidade GovTech 

2021, do Banco Mundial e desde 2014 indicada pela OCDE 

como adoção com impactos econômicos positivos e 

mensuráveis. Ao possibilitar o aumento do processamento 

computacional e maior capacidade de armazenamento das 

informações é possível ganhos expressivos em termos de 

racionalização dos recursos (eficiência operacional de TI, dos 

equipamentos de TI e da infraestrutura do datacenter), além 

do atendimento das demandas com escalabilidade flexível. 

Dessa forma, é possível alcançar ganhos expressivos em 

relação a redução de impacto ambiental, principalmente por 

meio da eficiência energética e redução das emissões de 

carbono.  

 

O exemplo da Escócia materializa este desafio e a 

recomendação do governo escocês, na perspectiva de 

governo digital e sustentável, é focada na priorização da 

utilização dos serviços em nuvem como forma de reduzir 

drasticamente a pegada de carbono do setor público. Em 

direção semelhante, o governo do Reino Unido, desde 2019 

orienta para a política de Cloud First, isto é, ao adquirir 

https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/abdalane_microsoft_com/Documents/Public%20Affairs/Plans/Election%20Plan/Vision/2022/Public%20Procurement%20|%20Internal%20Market,%20Industry,%20Entrepreneurship%20and%20SMEs%20(europa.eu)
https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/abdalane_microsoft_com/Documents/Public%20Affairs/Plans/Election%20Plan/Vision/2022/Buying%20green%20handbook%20-%20Green%20Public%20Procurement%20-%20Environment%20-%20European%20Commission%20(europa.eu)
https://www.gov.uk/government/publications/greening-government-ict-and-digital-services-strategy-2020-2025/greening-government-ict-and-digital-services-strategy-2020-2025
https://www.gov.uk/government/publications/greening-government-ict-and-digital-services-strategy-2020-2025/greening-government-ict-and-digital-services-strategy-2020-2025
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=603765
https://www.pge.pr.gov.br/Pagina/CONSULTA-PUBLICA
https://www.pge.pr.gov.br/Pagina/CONSULTA-PUBLICA
https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/abdalane_microsoft_com/Documents/Public%20Affairs/Plans/Election%20Plan/Vision/2022/Connecting-Net-Zero-090921-Pages-1.pdf%20(vodafone.co.uk)
https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/abdalane_microsoft_com/Documents/Public%20Affairs/Plans/Election%20Plan/Vision/2022/Connecting-Net-Zero-090921-Pages-1.pdf%20(vodafone.co.uk)
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxzf4lcc7f5-en.pdf?expires=1637159746&id=id&accname=guest&checksum=CD53FF7675ABBAFA2663B17B9E5B6416
https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/abdalane_microsoft_com/Documents/Public%20Affairs/Plans/Election%20Plan/Vision/2022/Cloud%20principles%20-%20gov.scot%20(www.gov.scot)
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serviços novos ou existentes, as organizações do setor público 

devem considerar e avaliar as possíveis soluções de nuvem 

antes de considerar qualquer outra opção, assim como 

recomenda que o mesmo seja feito por empresas privadas. A 

indicação é explicita ao pontuar que essa abordagem é 

obrigatória para o governo central e fortemente 

recomendada para o setor público em geral.2 

 

O governo do Reino Unido Também encorajou, no âmbito das 

ações prévias à COP 26, a aceleração da migração para o uso 

de serviços de nuvem como medida para alavancar negócios 

sustentáveis e reduzir as emissões de carbono de empresas 

privadas e organizações governamentais.  

 

As tendências globais, portanto, refletem a necessidade da 

perpetuação da tecnologia digital como um aliado nos 

desafios ambientais e climáticos, em que pese os governos 

em todos os níveis são desafiados com a construção de 

infraestruturas adequadas em áreas de desenvolvimento e a 

modernização e transformação de sistemas estabelecidos 

para produzir melhores resultados e melhor inteligência para 

o planejamento das ações e políticas. O aumento da demanda 

por serviços de computação em nuvem é inevitável e pode-

se construir esse crescimento da forma mais responsável 

possível.  

 

Resumo de ações sugeridas 
 

Diante disto, incentivamos o governo brasileiro, na 

reformulação e construção de visão e plano estratégico para 

década digital, a: 

• Priorizar a adoção de estratégias focadas na aceleração da 

migração para o uso de serviços de computação em 

nuvem (Cloud First), ou seja, na contratação de bens e 

serviços de TIC, tanto no setor público, como no privado, 

e optar, sempre que possível, pela contratação de serviços 

de computação em nuvem como forma de: 

 

[1] Mitigar a emissão de gases de efeito estufa; 

 
[2]  Reduzir custos de infraestrutura e serviços de TI; 

 
[3] Otimizar a produtividade das equipes de TI, que 

passam a se dedicar às ações com maior impacto na 

vida do cidadão e ao negócio, ao invés de atividades 

meio; 

 
[4] Alcançar maior capacidade de segurança cibernética e 

proteção e resposta a ataques, assim como melhoria de 

capacidade de resposta em caso de ocorrências 

diversas ou indisponibilidade;  

 
[5] Proporcionar ciclo mais rápido de inovação em TI e na 

oferta de serviços públicos e de novos negócios;  

 
[6] Redução do tempo de implementação de projetos de 

transformação digital e soluções inovadoras. 

 
[7] Resiliência de sistemas e de oferta de serviços públicos; 

 
[8] Ganhos de produtividade e competitividade. 

 

• Incluir a tecnologia digital como como aliada e parte 

essencial da solução global das mudanças climática, bem 

como das metas para o meio-ambiente, estimulando o 

fomento do desenvolvimento e uso de soluções digitais, 

especialmente de Dados & IA trazendo celeridade, 

confiança e gerando inovação para buscar suas metas de 

sustentabilidade. 

 

• Estimular contratações públicas como efetivo instrumento 

de fomento da sustentabilidade em suas dimensões 

ambiental, social e econômica. 

 

 

 

SETOR PÚBLICO DIGITAL: melhores serviços 
públicos e liderança  
 

Objetivos Macro:  
Adoção de tecnologia: Adoção e uso massivos de computação em nuvem, 

ferramentas de produtividade e soluções de Dados & IA. 
Transformação de serviços: Transformação com soluções digitais avançadas 

em 100% dos serviços públicos aplicáveis; Disponibilização compreensiva de 

dados abertos. 

Intensidade tecnológica: Aumento substancial da capacidade de órgãos 

públicos para adoção e uso de nuvem e soluções de Dados & IA 
 

Sugestão 1: Adotar de forma abrangente política de cloud first, 

ou seja, determinando e estimulando o uso de computação 

em nuvem pública para todo o setor público, em linha com 

ações e metas já adotadas por diversos países, a exemplo das 

 
2 https://www.gov.uk/government/publications/cloud-guide-for-the-public-

sector/cloud-guide-for-the-public-sector 

iniciativas da Década Digital da Europa, do Reino Unido ou da 

Austrália. Para entender os benefícios do uso de computação 

em nuvem, acesse aqui. 
 

Sugestão 2: Promover e ampliar o uso efetivo de tecnologias 

digitais, incluindo plataformas e soluções de Dados & IA, para 

transformação digital mais profunda e efetiva dos serviços 

públicos.  
 

Sugestão 3: Estimular o comprometimento estratégico de 

lideranças do governo com a agenda de governo digital, bem 

como a alocação dos recursos necessários para implementar 

https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/abdalane_microsoft_com/Documents/Public%20Affairs/Plans/Election%20Plan/Vision/2022/UK%20businesses%20advised%20to%20switch%20to%20public%20cloud%20to%20curb%20their%20carbon%20emissions%20(computing.co.uk)
https://microsoft-my.sharepoint.com/personal/abdalane_microsoft_com/Documents/Public%20Affairs/Plans/Election%20Plan/Vision/2022/UK%20businesses%20advised%20to%20switch%20to%20public%20cloud%20to%20curb%20their%20carbon%20emissions%20(computing.co.uk)
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-guide-for-the-public-sector/cloud-guide-for-the-public-sector
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-guide-for-the-public-sector/cloud-guide-for-the-public-sector
https://futurium.ec.europa.eu/en/digital-compass
https://www.gov.uk/government/government-technology-and-digital-services
https://www.dta.gov.au/our-projects/secure-cloud-strategy
https://azure.microsoft.com/pt-br/overview/what-is-cloud-computing/#benefits
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a abordagem holística de governo digital.  
 

Sugestão 4: Posicionar o governo na liderança de adoção de 

tecnologias como a computação em nuvem, possibilitando a 

transformação digital dos serviços públicos e da economia 

nacional, ocupando posição de exemplo para os demais 

setores da economia, inclusive pela oferta de assessoria e 

“kits” de transformação digital para demais órgãos da 

administração pública. O papel do governo deixa de ser o de 

normatizador, para ser o próprio agente de mudança prática 

e proativa. 
 

Sugestão 5: Incentivar a adoção de políticas de gestão de 

dados e de segurança da informação pelos órgãos da 

administração pública, de forma a tratar a tecnologia de 

forma neutra, ou seja, de forma principiológica e com foco no 

resultado pretendido, promovendo uma cultura de atenção 

para riscos digitais. 
 

Sugestão 6: Reconhecer a cidadania digital como elemento 

integrante dos direitos e deveres do cidadão, inclusive para 

crianças, adolescentes e idosos, garantindo acesso a serviços 

digitais e, da mesma forma, protegendo cidadãos e usuários 

de riscos online. 
 

Sugestão 7: Aperfeiçoar a disponibilização de dados abertos, 

em quantidade e qualidade, como forma de insumo para o 

desenvolvimento da economia digital e fomento de novos 

serviços e soluções digitais.  
 

Sugestão 8: Aumentar e facilitar o envolvimento e acesso 

digital do cidadão (especialmente grupos vulneráveis da 

sociedade) aos serviços públicos digitais - inclusive por meio 

do estímulo à adoção de tecnologias digitais com padrões 

mínimos de acessibilidade. 
 

Sugestão 9: Fomentar o compartilhamento dos resultados, 

sucessos e fracassos das iniciativas de governo digital de 

forma transparente, apoiada pelo uso de tecnologias e 

ferramentas de produtividade. 
 

Sugestão 10: Estabelecer índices de transformação digital e 

intensidade tecnológica para melhor avaliação do progresso 

da adoção e uso de tecnologias digitais no setor público e 

tomada de decisão sobre ações de fomento, buscando reunir 

atores relevantes para preparar e atualizar roteiros de 

investimento específicos e horizontais e tecnológicos em 

nuvem e edge computing, bem como de identificação de 

barreiras regulatórias ou burocráticas também em conjunto 

com o setor privado. 
 

Sugestão 11: Integrar práticas e padrões internacionais 

relacionados à tecnologia digital, evitando práticas 

protecionistas ou de localização de serviços que não se 

compatibilizam com as características desta nova economia e 

que podem significar retrocesso ao país em termos de 

competitividade e inovação. 
 

Sugestão 12: Intensificar o investimento na qualificação 

profissional dos servidores públicos nas competências 

requeridas pela economia e transformação digital, inclusive 

em gestores de governo digital, ciência de dados, 

computação em nuvem, inteligência artificial e segurança 

cibernética. 
 

Sugestão 13: Incentivar a sustentabilidade no setor público, 

inclusive pela recomendação de migração para serviços em 

nuvem e pelo uso de sistemas digitais para gestão de metas 

de sustentabilidade, bem como de contabilidade de estoque, 

gestão, mercado e emissão de carbono, incluindo e 

priorizando critérios de sustentabilidade ambiental nas 

contratações públicas – ver seção “sustentabilidade digital”.  
 

Sugestão 14: Expandir iniciativas de "governo como 

plataforma", promovendo a interoperabilidade de serviços 

públicos e bases de dados com o setor privado, como forma 

de fomentar novos serviços, facilidades ao cidadão e 

inovação. 
 

Sugestão 15: Priorizar critério da técnica e preço nas 

contratações públicas de nuvem e; a utilização de quesitos de 

natureza qualitativa, conforme diretrizes da OCDE;  

Sugerindo-se avaliação de confiança em relação ao provedor.  
 

Sugestão 16: Promover laboratórios de inovação para 

apresentação de propostas, por interessados do setor 

privado, de soluções digitais de aplicação prática e efetiva 

implementação para diferentes serviços e órgãos, utilizando 

recursos de inovação e novos mecanismos da Lei de Licitações 

- como o diálogo competitivo -, criando ciclo virtuoso de 

busca pela inovação aplicada à atividade-fim. A título de 

exemplo, o laboratório de inovação do Banco Central tem 

promovido com sucesso chamamentos de apresentação de 

proposta de soluções de real impacto, como no caso recente 

do Real Digital. 
 

Saiba mais sobre casos de uso da tecnologia digital no 

governo 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo cria plataforma de atendimento em 

nuvem da Microsoft para conectar e atender 3,75 milhões de pessoas 

 

TJSP retoma atendimento à população com ferramenta de agendamento online da 

Microsoft 
 

SAÚDE DIGITAL e ações para acesso aos 

brasileiros 
 

Diretriz principal: Democratizar e modernizar a saúde no Brasil, 

por meio de tecnologias digitais, para apoiar uma abordagem 

abrangente à saúde e serviços de saúde digitais integrados e 

centrados nas pessoas.  
 

Sugestão 1: Regulamentar o uso de telemedicina e telessaúde 

no Brasil para que seja adotada como prática essencial, 

rotineira e permanente para a atenção à saúde.  
 

Sugestão 2: Garantir a observância e implementação de 

normativos já existentes e sua revisão para melhor 

alinhamento com a proposta digital, como a Estratégia de 

Saúde Digital para o Brasil (Portaria GM/MS nº 3.632, de 

2020); e as diretrizes da Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (PNIIS) estabelecidas pela Portaria nº 

1.768 de 2021. 
 

https://cdn.cade.gov.br/Portal/assuntos/noticias/2021/Fighting-Bid-Rigging-in-Brazil-A-Review-of-Federal-Public-Procurement-2021.pdf
https://news.microsoft.com/pt-br/secretaria-da-educacao-do-estado-de-sao-paulo-cria-plataforma-de-atendimento-em-nuvem-da-microsoft-para-conectar-e-atender-375-milhoes-de-pessoas/
https://news.microsoft.com/pt-br/secretaria-da-educacao-do-estado-de-sao-paulo-cria-plataforma-de-atendimento-em-nuvem-da-microsoft-para-conectar-e-atender-375-milhoes-de-pessoas/
https://news.microsoft.com/pt-br/features/tjsp-retoma-atendimento-a-populacao-com-ferramenta-de-agendamento-online-da-microsoft/
https://news.microsoft.com/pt-br/features/tjsp-retoma-atendimento-a-populacao-com-ferramenta-de-agendamento-online-da-microsoft/
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Sugestão 3: Adotar serviços de computação em nuvem e 

acelerar a migração para serviços de computação em nuvem, 

a fim de buscar mais agilidade, eficiência, segurança e 

inovação.  
 

Sugestão 4: Fomentar a interoperabilidade de sistemas e de 

base de dados, a promoção de dados abertos, conforme a Lei 

de Governo Digital (Lei nº 14.129 de 2021), e desenhar e 

implementar política de Open Health voltada para a inovação 

digital e promoção de serviços em saúde. 
 

Sugestão 5: Aumentar a oferta de serviços públicos digitais de 

saúde de forma integrada, com fomento de soluções digitais 

para serviços em saúde baseados em Dados & IA. 
 

Sugestão 6: Identificar os dados e as tecnologias digitais em 

saúde, essenciais para que o atendimento remoto esteja 

integrado ao cuidado contínuo, com foco no enfrentamento 

das desigualdades de acesso para uso de serviços de saúde. 
 

Sugestão 7:  Intensificar a alfabetização digital em saúde 

(educação em saúde digital) na dimensão da cidadania digital, 

para possibilitar que o usuário utilize e se beneficie das 

soluções digitais com confiança e segurança – ver seção 

“habilidades digitais”. 
 

Sugestão 8: Promover a cultura de proteção de dados e 

segurança da informação entre profissionais, gestores e 

usuários do sistema de saúde. 
 

Saiba mais sobre casos de uso da tecnologia digital na 

saúde  

Inteligência Artificial, Internet das coisas e nuvem possibilitam diagnóstico da COVID-19 

em até 30 minutos 

 

Empresa brasileira utiliza nuvem para evitar lesões cerebrais em recém-nascidos 
 

CIDADES DIGITAIS: plataformas indutoras 

de emprego e distribuição de renda 
 

Diretriz Principal: Prover as cidades como plataformas digitais, 

através da aprimoração e interconexão dos serviços e 

infraestruturas urbanas, com foco na cidadania digital, na 

qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos.  
 

Sugestão 1: Priorizar a adoção de práticas inovadoras e 

tecnologias digitais (ex: Nuvem, Inteligência Artificial, big 

data, etc.) no planejamento urbano, de modo a viabilizar os 

projetos de cidades inteligentes, bem como fomentar uso de 

tecnologias digitais para geração de benefícios em termos de 

produtividade, qualidade e eficiência, nos setores produtivos 

da economia, por meio do menor consumo de energia, da 

promoção da economia circular e da sustentabilidade. 
 

Sugestão 2: Garantir o acesso a dados abertos para o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas aos 

desafios locais. 
 

Sugestão 3: Incentivar a adesão dos estados, Municípios e  

Distrito Federal à Lei de Governo Digital (Lei nº 14.129/2020), 

bem como viabilizar planos de transformação digital para 

cada cidade, com foco na migração para uso de serviços de 

computação em nuvem e adoção de tecnologias digitais, 

como soluções de Dados & IA.  
 

Sugestão 4: Modernizar o Estatuto das Cidades (Lei nº 

10.257/2001) e instrumentos de políticas urbanas integrado 

com políticas de Cidades Inteligentes.  
 

Sugestão 5: Implementar as ações e iniciativas propostas pela 

Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, lançada pelo 

governo federal em 2021, com ênfase nas seguintes 

recomendações: (i) Incluir a transformação digital no 

orçamento público em todos os níveis de governo. (ii) 

Elaborar estratégias setoriais para a transformação digital nas 

cidades, nas áreas de urbanismo, habitação, saneamento 

básico, mobilidade urbana, segurança hídrica, redução de 

desastres e meio ambiente; e (iii) Identificar soluções digitais 

voltadas para acessibilidade urbana. 

  

https://news.microsoft.com/pt-br/inteligencia-artificial-internet-das-coisas-e-nuvem-possibilitam-diagnostico-da-covid-19-em-ate-30-minutos/
https://news.microsoft.com/pt-br/inteligencia-artificial-internet-das-coisas-e-nuvem-possibilitam-diagnostico-da-covid-19-em-ate-30-minutos/
https://news.microsoft.com/pt-br/features/empresa-brasileira-utiliza-nuvem-para-evitar-lesoes-cerebrais-em-recem-nascidos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-regional/projeto-andus/carta_brasileira_cidades_inteligentes.pdf
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TRANSFORMAÇÃO DE NEGÓCIOS: a economia 
baseada em dados 

 

Objetivos Macro 
Adoção de tecnologias: Maioria das organizações utilizando computação 

em nuvem, ferramentas de produtividade e soluções de Dados & IA. 

Fomento de inovação: Crescimento do desenvolvimento de soluções 

digitais de mercado em diferentes setores. 

Intensidade tecnológica: Aumento substancial da capacidade de 

organizações para adoção e uso de tecnologias digitais. 
 

Sugestão 1: Incentivar e promover políticas de migração para 

nuvem pública para o setor privado, a fim de ter a maioria das 

organizações utilizando plataformas de nuvem até 2030. 

Políticas como o New Deal 2.0 da Coréia do Sul preveem 

investimentos massivos na transformação da economia com 

adoção de novas tecnologias digitais, com foco estratégico na 

economia baseada em dados. Para entender os benefícios do 

uso de computação em nuvem, acesse aqui. 
 

Sugestão 2: Promover o uso efetivo de plataformas e soluções 

de Dados & IA, para fundação para celeridade e 

competitividade na criação de soluções digitais para as 

verticais da economia.  
 

Sugestão 3: Fomentar a criação de soluções digitais de 

aplicação prática nas cadeias produtivas, fortalecendo 

parcerias público-privadas e entre organizações do setor 

privado, direcionando esforços de inovação para soluções 

baseadas em nuvem devido seu potencial de segurança, 

agilidade e eficiência, e de impacto de produtividade. 
 

Sugestão 4: Estabelecer índices de transformação digital e 

intensidade tecnológica para melhor avaliação do progresso 

da adoção e uso de tecnologias digitais no setor privado e 

tomada de decisão sobre ações de fomento, buscando reunir 

atores relevantes para preparar e atualizar roteiros de 

investimento específicos e horizontais e tecnológicos em 

nuvem e edge computing, bem como de identificação de 

barreiras regulatórias ou burocráticas. 
 

Sugestão 5: Acompanhar a capacidade das organizações para 

adoção digital – intensidade digital -, implementando 

medidas para fomentar acesso e implementação da 

tecnologia digital. 
 

Sugestão 6: Promover laboratórios de inovação para 

apresentação de propostas, por interessados, de soluções 

digitais de aplicação prática e efetiva implementação para 

diferentes setores e cenários, criando ciclo virtuoso de busca 

pela inovação aplicada ao negócio. Como exemplo, o 

laboratório de inovação do BACEN tem promovido com 

sucesso chamamentos de propostas de soluções de real 

impacto, como no caso recente do Real Digital. 
 

Sugestão 7: Acelerar a implementação de políticas de estímulo 

a novas tecnologias e auxiliares da transformação digital com 

base no uso de dados, estabelecendo metas, governança e 

acompanhamento, como o Plano Nacional de IoT e a Industria 

4.0, a Estratégia Nacional de IA. 
 

Sugestão 8: Fortalecer ações de desenvolvimento do 

ecossistema digital, incentivando o empreendedorismo 

digital, startups, pequenas e médias empresas e a cooperação 

com empresas de maior porte, principalmente na área de 

desenvolvimento de soluções em nuvem e Dados & IA, 

consultoria, ciência de dados e segurança cibernética. 
 

Sugestão 9: Investir na capacitação de pessoas, possibilitando 

força de trabalho preparada e conhecedora de tecnologias 

digitais, principalmente computação em nuvem, Dados & IA 

e segurança cibernética, incentivando práticas de capacitação 

e recapacitação pelo setor privado – ver seção “habilidades 

digitais”. 
 

Sugestão 10:  Incentivar a sustentabilidade nos negócios, 

inclusive pela recomendação de migração para serviços em 

nuvem e pelo uso de sistemas digitais para gestão de metas 

de sustentabilidade – ver seção “sustentabilidade digital”.  
 

Sugestão 11: Aumentar conscientização sobre segurança 

cibernética no setor privado, em favor da adoção de 

ferramentas digitais de segurança mais preparadas para lidar 

com os desafios atuais, como as baseadas em nuvem, bem 

como de políticas de gestão de segurança da informação. 
 

Saiba mais sobre casos de uso da tecnologia digital para 

transformação de negócios 
 

Com uso de nuvem, CDHU potencializa atendimento aos cidadãos 
 

Responsável pelo app Zona Azul de São Paulo, Estapar utiliza Microsoft Azure para 

inovar 

 

TIM anuncia parceria inédita com Microsoft para soluções IoT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://azure.microsoft.com/pt-br/overview/what-is-cloud-computing/#benefits
https://news.microsoft.com/pt-br/com-uso-de-nuvem-cdhu-potencializa-atendimento-aos-cidadaos/
https://news.microsoft.com/pt-br/responsavel-pelo-app-zona-azul-de-sao-paulo-estapar-utiliza-microsoft-azure-para-inovar/
https://news.microsoft.com/pt-br/responsavel-pelo-app-zona-azul-de-sao-paulo-estapar-utiliza-microsoft-azure-para-inovar/
https://news.microsoft.com/pt-br/tim-anuncia-parceria-inedita-com-microsoft-para-solucoes-iot/
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INFRAESTRUTURA DIGITAL: possibilitando a 
economia digital 
 

Objetivos Macro 
Conectividade e acesso: Cobertura de banda larga nacional e 

implementação de tecnologias para acesso em áreas remotas; Programa de 

acesso à conectividade e serviços digitais a pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

Infraestruturas Críticas: Implementação de ações de proteção de 

infraestrutura digital e adoção de tecnologias digitais para 

aperfeiçoamento da proteção de infraestruturas críticas no geral. 

Segurança cibernética: Ações de priorização da segurança cibernética com 

adoção de serviços avançados de segurança digital; cooperação público-

privada para segurança cibernética; aprimoramento da resiliência 

cibernética por meio da adoção de computação em nuvem. 
 

Sugestão 1: Expansão da cobertura de banda larga e 5G na 

maioria dos municípios, bem como a adoção e implementação 

de tecnologias e modelos voltados para acesso à banda larga 

em áreas rurais e remotas e não servidas com a cobertura 

ordinária de banda larga – como o TV White Spaces.  
 

Sugestão 2: Priorizar política de fomento de expansão da 

infraestrutura digital, incluindo datacenters, conectividade e 

serviços associados, como base para maior desenvolvimento da 

economia digital e sustentável no país, fomentando a 

competitividade nacional frente a outros países, em especial 

atenção aos altos custos de operação de tais infraestruturas no 

país em comparação a outros países.  
 

Sugestão 3: Estabelecer programa de inclusão digital por meio da 

facilitação de acesso à conectividade, especialmente voltado para 

pessoas em situação de vulnerabilidade.  
 

Sugestão 4: Adotar visão holística para a conjuntura de 

infraestrutura digital, promovendo o uso de serviços digitais – 

como computação em nuvem - baseados na infraestrutura física 

de datacenters (valor agregado), em vez da perspectiva sobre 

datacenters de forma desassociada (datacenter per se) da 

conjuntura de serviços digitais. 
 

Sugestão 5: Fomentar a expansão da infraestrutura digital pela 

geração de demanda que otimiza custos e competividade.  
 

Sugestão 6: Monitorar o progresso de expansão de infraestrutura 

digital, implementando plano de ação cumprimento de metas. 
 

Sugestão 7: Implementar plano de proteção de infraestrutura 

digital para garantir a segurança e a resiliência, inclusive no 

âmbito regulatório a fim de evitar disrupção da continuidade dos 

serviços e adequado planejamento, bem como contra ações 

voltadas à intervenção de terceiros.  
 

Sugestão 8: Promover a adoção e uso de tecnologias digitais e 

serviços avançados de segurança digital para proteção de 

infraestruturas críticas, estabelecendo políticas de segurança 

cibernética.  
 

Sugestão 9: Priorizar serviços baseados em infraestruturas 

neutras em relação a emissão de carbono, com eficiência em 

termos energéticos e sustentáveis. 
 

Sugestão 10: Buscar o aprimoramento da segurança e resiliência 

cibernéticas por meio da adoção de serviços de computação em 

nuvem, estabelecendo avaliações de risco de forma holística, ou 

seja, não somente para um tipo de tecnologia ou modelo de 

negócio, visto que tal abordagem holística permite real avaliação 

de riscos e decisão informada sobre a adoção da tecnologia, sem 

promover a inércia de manutenção de estruturas tradicionais de 

TI ou sistemas legados que podem não estar aptos aos desafios 

atuais de segurança cibernética, ao mesmo tempo que evita a 

difusão de percepção que pode se colocar como barreira – 

injustificada – para a migração a novos modelos e serviços 

digitais, que potencialmente trazem benefícios e maior 

segurança com sua adoção. 
 

Sugestão 11: Estabelecer cooperação público-privada em matéria 

de segurança cibernética, inclusive por meio de acordos, a fim 

de identificar ameaças, boas práticas e ações de mitigação de 

incidentes potenciais ou ocorridos, trazendo agilidade para 

tomada de medidas pelas organizações para proteção de suas 

operações.  
 

Desafio da segurança cibernética 

O custo com crimes digitais para a economia global, projetado para 

2024, é de 5 trilhões de dólares. A Microsoft está na linha de frente da 

defesa cibernética global, com milhares de engenheiros e 

especialistas de defesa cibernética no Microsoft Security Response 

Center, no Microsoft Cyber Defense Operations Center, o Microsoft 

Threat Intelligence Center e outros grupos que trabalham 24 horas 

por dia para combater ataques cibernéticos. Investimos anualmente 

mais de 1 bilhão de dólares em segurança, proteção de dados e 

gerenciamento de riscos em seus serviços, o que demonstra 

qualidade e atenção únicas na área. A escala da ameaça cibernética 

de hoje exige uma resposta de escala comparável.  Novos tipos de 

crimes digitais continuam a surgir. Talvez, mais preocupantes, sejam 

ataques patrocinados por nações ou estados, inclusive voltados a 

infraestruturas críticas de outras nações. A Microsoft incentiva os 

esforços voltados à criação de uma política de cibersegurança e à 

conscientização da administração pública, empresas e usuários sobre 

o tema. 
 

Sugestão 12: Alinhar esforços na área de cibersegurança a 

padrões e práticas internacionais, observando a 

característica multi-stakeholder da internet no Brasil, bem 

como o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos e 

constante diálogo com o setor privado e a sociedade civil e 

parcerias para combate a ataques cibernéticos. 

 

Saiba mais sobre casos de uso da tecnologia digital para 

infraestrutura digital 
 

TIM é a primeira operadora no Brasil a migrar para nuvem 100% dos seus datacenters 

Com apoio da Fenasbac, Banco Central, Brazil Quantum e Microsoft exploram o uso 
de criptografia pós-quântica para melhorar segurança do Sistema Pix

https://news.microsoft.com/on-the-issues/2019/06/25/airband-white-space/
https://www.microsoft.com/en-us/msrc
https://www.microsoft.com/en-us/msrc
https://www.microsoft.com/en-us/msrc
https://www.microsoft.com/en-us/itshowcase/microsoft-uses-threat-intelligence-to-protect-detect-and-respond-to-threats
https://www.microsoft.com/en-us/itshowcase/microsoft-uses-threat-intelligence-to-protect-detect-and-respond-to-threats
https://news.microsoft.com/pt-br/tim-e-a-primeira-operadora-no-brasil-a-migrar-para-nuvem-100-dos-seus-datacenters/
https://news.microsoft.com/pt-br/com-apoio-da-fenasbac-banco-central-brazil-quantum-e-microsoft-exploram-o-uso-de-criptografia-pos-quantica-para-melhorar-seguranca-do-sistema-pix/
https://news.microsoft.com/pt-br/com-apoio-da-fenasbac-banco-central-brazil-quantum-e-microsoft-exploram-o-uso-de-criptografia-pos-quantica-para-melhorar-seguranca-do-sistema-pix/
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HABILIDADES DIGITAIS: pilar para a construção 
de um país mais digital 
 

Objetivos Macro 
Educação: Efetiva implementação de habilidades digitais na BNCC 

(pensamento computacional, cultura digital e mundo digital) e intensidade 

tecnológica nas escolas, com capacitação com ferramentas e dispositivos 

digitais, conectividade e competências para uso. 

Formação técnica: Suficiência de formação para profissionais de tecnologias 

digitais, incluindo computação em nuvem, segurança, dados & IA; e inclusão 

de transformação digital e ciência de dados em carreiras diversas do ensino 

superior. Programa de requalificação digital de trabalhadores. 

Competências digitais: Parte substancial da população com competências 

digitais, bem como no âmbito da cidadania digital. 
 

Gargalos em habilidades digitais para o desenvolvimento 
da economia digital 
 

Atualmente, há consenso de que a educação e a formação digital 

são os principais gargalos para o desenvolvimento da economia 

digital, para o exercício da cidadania digital de maiores 

oportunidades de emprego e renda. Estudo de 2021 da 

BRASSCOM indica que a oferta atual de 53 mil formandos em TIC 

não supre a demanda estimada de 159 mil talentos por ano, e que 

se projeta para o período de 2021-25 demanda de 797 mil 

talentos, principalmente relacionado a tecnologias mais maduras, 

como Data & Analytics, Computação em Nuvem e Web Mobile. 

Com uma estratégia que impulsione ainda mais o digital, estes 

números podem ser ainda maiores. 
 

Habilidades digitais na Educação Básica: 
 

Sugestão 1: Em 2018, a atualização da Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) incorporou competências de tecnologia no 

sistema educacional brasileiro, portanto, torna-se fundamental 

que Governos federais, estaduais e municipais priorizem a 

implementação de competências associadas a Cultura Digital, 

Mundo Digital e Pensamento Computacional, tal como definidas 

na BNCC3, permitindo a preparação dos estudantes para a relação 

com a tecnologia na sua vida cotidiana e preparação profissional 

para a economia digital. 
 

[NOTA: Recomendamos consulta ao Itinerário Formativo de Cultura Digital 

elaborado pelo Centro de Inovação para Educação Brasileira (CIEB).] 
 

Sugestão 2: Criar programas para inclusão social e produtiva, por 

meio de cooperação com o setor privado e organizações da 

sociedade, no âmbito das Olimpíadas Científicas Nacionais, à 

exemplo da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP). 

 

Sugestão 3: Entende-se que as habilidades socioemocionais são 

essenciais para o desenvolvimento humano, não sendo diferente 

para o cenário dinâmico do mundo digital. Se faz necessário ter 

visão ampla, promovendo a interdisciplinaridade e as perspectivas 

do aluno, observando-se que carreiras como ciência de dados 

normalmente vão demandar também conhecimentos em áreas de 

aplicação (ex.: saúde). 

 
3 Base Nacional Comum Curricular - Educação é a Base (mec.gov.br) 

 

 
 

Habilidades digitais na Educação Profissional Técnica: 
 

Sugestão 4: Promover a cultura de valorização do ensino técnico e 

profissionalizante nas áreas de tecnologia digital, com atualização 

de grades curriculares de acordo com demanda do setor 

produtivo, inclusive para incluir competências e habilidades já 

buscadas, tais como temáticas sobre inteligência artificial, ciência 

de dados e computação em nuvem e segurança cibernética.  

 

Sugestão 5: Articular a expansão da Educação Profissional e 

Tecnológica nos Estados. 

 

Sugestão 6: Estimular o uso de trilhas formativas, conforme 

Resolução 1/21, do CNE, a fim de criar trilhas que dialoguem com 

as demandas dos setores produtivos e possibilitem a ascensão dos 

estudantes à continuidade de níveis educacionais seguintes, como 

o aproveitamento de disciplinas no Ensino Superior. 
 

Habilidades digitais no Ensino Superior: 
 

Sugestão 7: Formar profissionais aptos para a tecnologia digital e 

ciência de dados em todas as áreas de conhecimento, 

introduzindo as oportunidades das TICs nos respectivos campos 

de estudos e trabalhos, como forma de viabilizar a tecnologia 

aplicada nas diferentes áreas de conhecimento e inovação em 

soluções digitais voltadas para diferentes segmentos e realidades.  
 

Capacitação profissional: 
 

Sugestão 8: Estimular a oferta de cursos de capacitação profissional 

em tecnologias digitais para geração de oportunidades de 

emprego, alinhados com as demandas práticas do setor 

produtivo, e associados à programas de matching de 

oportunidades.  

 

Vale observar exemplos de referência como a Escola do 

Trabalhador 4.0 – programa de qualificação profissional da 

Microsoft, em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência 

e o novo Microsoft Conecta+ que oferece qualificação profissional 

Benefícios esperados: 

Conceber propostas de currículos, atividades e materiais de treinamento 

relativos ao uso das TIC em todos os níveis de ensino e viabilizar os 

itinerários formativos no ensino médio, em parceria com o setor 

produtivo, de modo a aproximar os estudantes das dinâmicas 

empresariais e à luz das transformações digitais da economia.  

 

Potencializar o despertar vocacional de jovens com aptidões para as áreas 

de exatas, bem como gerar oportunidades para o desenvolvimento de 

carreiras e trajetórias na economia digital, além de possibilitar a inclusão 

social e produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade social. 

https://brasscom.org.br/demanda-de-talentos-em-tic-e-estrategia-%cf%83-tcem/
https://brasscom.org.br/demanda-de-talentos-em-tic-e-estrategia-%cf%83-tcem/
https://cieb.net.br/itinerario-formativo-em-cultura-digital/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao
https://news.microsoft.com/pt-br/escola-do-trabalhador-4-0/
https://news.microsoft.com/pt-br/escola-do-trabalhador-4-0/
https://news.microsoft.com/pt-br/microsoft-lanca-programa-conecta-e-oferece-qualificacao-profissional-alem-de-acesso-a-vagas-de-trabalho-na-area-de-ti/
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e conexão de novos profissionais de tecnologia com 

oportunidades no mercado de trabalho. A iniciativa oferece trilhas 

de capacitação gratuitas com mais de 15 cursos com certificação. 

Os cursos oferecem mais de 300 horas de treinamento sob 

demanda e mais de 180 horas em treinamentos “ao vivo” com 

conteúdo em português.   
 

Sugestão 9 : Articular políticas de inclusão produtiva por meio da 

qualificação profissional aos trabalhadores mais afetados pelo 

hiato digital, em especial a população em situação de 

vulnerabilidade social, com foco no desenvolvimento de aptidões 

e adaptação aos novos padrões produtivos, inclusive habilidades 

socioemocionais. 
 

Sugestão 10 : Fomentar capacitação profissional (skilling) e 

recapacitação (reskilling e upskilling), inclusive por meio de 

parcerias com o setor privado, com foco em profissionais e 

funções afetados pela adoção e uso da tecnologia digital.  
 

Sugestão 11 : Criar mecanismos de uso de créditos de horas 

adquiridos em cursos de capacitação profissional em níveis 

educacionais seguintes, mediante acreditação de certificados. 
 

Sugestão 12 : Estimular plano de qualificação digital para pessoas 

com deficiência, buscando o uso de tecnologias digitais acessíveis. 
 

Regulação e políticas Indutoras  
 

Sugestão 12 : Implementar Plano Nacional para Educação Digital, 

integrando as diversas ações no âmbito da educação e formação 

profissional para a tecnologia digital, bem como modernizar 

marcos regulatórios de educação para contemplar as mudanças 

da transformação digital da sociedade e do ensino, à exemplo da 

introdução do conceito de educação digital na Lei de Diretrizes 

Básicas da Educação (Lei nº 9.394, de 1996). 
 

Sugestão 13 : Implementar e integrar as ações estabelecidas nas 

principais estratégias brasileiras de políticas públicas, como: (i) 

Estratégia Nacional de para a Produtividade e o Emprego; (ii) 

Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 

2020 a 2031; (iii) Estratégia Brasileira para a Transformação Digital; 

(iv) Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial; e (v) Estratégia 

Nacional de Inovação. 
 

Sugestão 14 : Revisar políticas tradicionais, como o Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD) e o Guia de Tecnologias do MEC, para 

inclusão de recursos educacionais para o meio digital, buscando a 

aceleração da migração dos serviços para serviços de computação 

em nuvem, a fim de proporcionar mais agilidade, eficiência, 

segurança e inovação. 
 

Sugestão 15 : Promover a  revisão periódica e obrigatória dos 

documentos-base que norteiam os planos de ensino dos cursos 

superiores de tecnologia e cursos técnicos, com objetivo de refletir 

as dinâmicas do mercado de trabalho e assegurar a participação 

contínua do setor privado no processo de atualização e validação, 

incluindo a formação de profissionais habilitados a computação 

em nuvem, inteligência artificial, segurança cibernética, dados & 

 
4 A CBO é norma de classificação numerativa e descritiva das atividades econômicas e 

profissionais, e reflete a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro. É 

por meio dela que se consegue apurar bases estatísticas de trabalho e serve como 

IA, entre eles desenvolvedores, arquitetos de solução e de 

infraestrutura, cientistas de dados, profissionais de segurança 

cibernética, entre outros.  
 

Sugestão 16 : Atualizar a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO)4 incluindo a participação e cooperação do setor privado, 

com objetivo de refletir as mudanças do mercado de trabalho 

brasileiro advindas da economia digital. 
 

Potencializar as ações e recursos públicos, facilitando a difusão de 

políticas públicas de educação e promovendo maior eficiência 

pública.   
 

Digitalização e modernização de instituições de ensino 
 

Sugestão 15 : Estabelecer conectividade em todas as escolas no 

país, bem como as capacidades necessárias para intensidade 

tecnológica, incluindo conhecimento para os profissionais de 

educação, implementação da tecnologia digital, priorizando, 

como exemplo, a implementação da Política de Inovação 

Educação Conectada, por meio da regulamentação e aplicação 

dos recursos dispostos na lei, e a destinação de orçamento para 

transformação digital de escolas 
 

Sugestão 16 : Aumentar a digitalização e modernização das 

instituições de ensino, buscando o uso de serviços de computação 

em nuvem e tecnologias digitais, bem como de ensino e pesquisa 

remotos. Promover apoio aos gestores para a maximização das 

compras públicas de tecnologias digitais nas instituições de ensino 

pública. Vale observar guia do governo do Reino Unido para a 

migração de escolas para nuvem.  
 

Sugestão 17 : Fomentar a promoção de dados abertos 

relacionados a educação e interoperabilidade de sistemas a fim de 

buscar inovação em soluções educacionais digitais.  
 

Sugestão 18: Promover a cultura de proteção de dados e segurança 

cibernética entre docentes e gestores instituições de ensino, 

inclusive por meio da adoção de computação em nuvem e 

tecnologias digitais avançadas para segurança cibernética  
 

Alfabetização digital 
 

Sugestão 19: Promover a alfabetização digital para toda a 

população, disseminando conteúdos básicos sobre o mundo 

digital, incluindo noções básicas para uso da tecnologia, segurança 

no ambiente digital, entre outros, a fim de possibilitar o exercício 

da cidadania digital. 
 

Saiba mais sobre casos de uso da tecnologia digital para habilidades 

digitais 
 

Instituto XP e Microsoft Brasil agregam educação financeira ao programa Escola do Trabalhador 

4.0 

 

Microsoft e CONIF assinam Termo de Cooperação para contribuir com a qualificação 

profissional e empregabilidade de jovens e adulto 

 

 

subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego, e mensura as profissões 

em ascendência e as profissões que estão diminuindo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10110.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-outubro-de-2020-285019495
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.531-de-26-de-outubro-de-2020-285019495
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategia-de-governanca-digital/eDigital.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/arquivosinteligenciaartificial/ia_estrategia_diagramacao_4-979_2021.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10534.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10534.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14180.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14180.htm
https://www.gov.uk/government/publications/moving-your-school-to-the-cloud/moving-your-school-to-the-cloud
https://news.microsoft.com/pt-br/instituto-xp-e-microsoft-brasil-agregam-educacao-financeira-ao-programa-escola-do-trabalhador-4-0/
https://news.microsoft.com/pt-br/instituto-xp-e-microsoft-brasil-agregam-educacao-financeira-ao-programa-escola-do-trabalhador-4-0/
https://news.microsoft.com/pt-br/microsoft-e-conif-assinam-termo-de-cooperacao-para-contribuir-com-a-qualificacao-profissional-e-empregabilidade-de-jovens-e-adultos/
https://news.microsoft.com/pt-br/microsoft-e-conif-assinam-termo-de-cooperacao-para-contribuir-com-a-qualificacao-profissional-e-empregabilidade-de-jovens-e-adultos/


2  

SUSTENTABILIDADE DIGITAL: garantindo o 
desenvolvimento sustentável, para todos 
 

Objetivos Macro 
Governança Digital: Bases regulatórias, padrões e boas práticas alinhadas 

com os planos estratégicos; promoção de políticas de governança para 

adoção e uso de IA responsável; fortalecimento técnico de autoridades de 

proteção de dados, segurança e governança. 

Meio-ambiente: Priorização de adoção de computação em nuvem como 

forma de redução de emissão de carbono em infraestruturas de TI, e soluções 

digitais para gerenciamento de metas de sustentabilidade; Obrigatoriedade 

de reporte transparente e regular de emissões de carbono. 

Inclusão: Inclusão digital e fomento da diversidade como ações fundacionais; 

Capacitação digital de pessoas em situação de vulnerabilidade. 

 

Governança digital 
 

Sugestão 1: Estimular a governança de dados digitais, 

principalmente dados pessoais, bem como práticas de 

políticas de gestão de dados e de segurança da informação 

nos diversos setores da economia, inclusive por meio de 

campanhas de conscientização e guias para implementação 

mais eficiente. 
 

Sugestão 2: Fortalecer a atuação técnica da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados, reforçando a governança 

digital de dados pessoais e as regras de proteção de dados 

pessoais, de forma robusta, balanceada e alinhada com as 

melhores práticas internacionais, permitindo o fluxo 

internacional de dados e criando ambiente de segurança 

jurídica para usuários e empresas. 
 

Sugestão 3: Buscar diálogo e cooperação com outros países 

em matérias afetas à proteção de dados e segurança 

cibernética – ver seção “cooperação internacional”. 
 

Sugestão 4: Perseguir cenário regulatório adequado para 

desenvolvimento da economia digital, utilizando as políticas 

de estratégia digital como diretrizes de tais esforços. 

 

Sugestão 5: Incentivar o desenvolvimento e uso da inteligência 

artificial de forma responsável, criando piso regulatório para 

estabelecer as bases de sua aplicação, a fim de permitir 

adquirir mais conhecimento sobre a tecnologia e melhores 

práticas regulatórias a serem adotadas subsequentemente. 
 

Sugestão 6: Estabelecer regras para o uso de reconhecimento 

facial na segurança pública, criando salvaguardas e garantias 

de respeito a direitos humanos. 

 

Meio ambiente 

 

A Microsoft anunciou uma série de compromissos em 

sustentabilidade, incluindo ser carbono negativa até 2030 – 

hoje a empresa já é neutra em emissões de carbono -, bem 

como, até 2050, remover da atmosfera todo o volume de 

carbono historicamente emitido na sua operação desde sua 

fundação; ser positiva em relação ao uso da água até 2030; 

ter desperdício zero em resíduos até 2030; e proteger 

ecossistemas ambientais, desenvolvendo um Computador 

Planetário.  
 

Sugestão 7: Fomentar a adoção e uso de tecnologias digitais 

para contribuir na mitigação das mudanças climáticas, 

inclusive por meio da migração para serviços de computação 

em nuvem. Diversos países já estimulam a migração para a 

nuvem, bem como a adoção de tecnologias providas por 

empresas que apresentam compromissos de net zero, como 

forma de reduzir a emissão de carbono relacionado às 

estruturas de TI, como por exemplo a política de Greening IT 

do Reino Unido e Escócia. 

 

Sugestão 8: Estabelecer políticas de net zero, com 

alinhamento global sobre a definição e mensuração do 

progresso, explicitando compromissos quantitativos e 

quantitativos relacionados a redução, mitigação e remoção de 

carbono, bem como regras para mercado de carbono, a fim 

de amplificar oportunidades para o país. 

 

Sugestão 9: Estabelecer obrigações regulares de relatórios 

transparentes de emissões de carbono, fomentando a 

efetividade de dados de suporte de tais relatórios, para que 

eles possam produzir informações comparáveis, 

compartilháveis e combináveis, com contabilidade de 

carbono interoperável e integrada a inventários nacionais e 

globais de carbono. Iniciativas como o Carbon Call buscam a 

definição de parâmetros e padrões comuns.  

 

 
 

Sugestão 10: Simplificar e agilizar a contabilidade e 

gerenciamento de metas de sustentabilidade, incluindo coleta 

de dados, digitalização e otimização, promovendo o uso de 

Definição de padrões em sustentabilidade 

Padrões e definições aceitas globalmente impulsionam eficiência, clareza 

e interoperabilidade. Para que os compromissos corporativos de 

sustentabilidade sejam significativos, devemos garantir que todos 

estejam trabalhando a partir da mesma taxonomia. Sem padrões, não 

poderemos comparar compromissos net zero de uma organização com 

outra, e mais tempo será gasto tentando avaliar se um compromisso é 

significativo, do que em fazer progressos significativos em 

sustentabilidade. Se não podemos fazer matemática básica sobre 

números de carbono de diferentes fontes porque eles foram criados 

usando métodos diferentes, então dificilmente seremos capazes de 

acompanhar o progresso nas reduções de emissões e remoção de 

carbono, ou incentivar organizações a melhorar seu impacto. Resolver 

isso significa que a sociedade precisa fazer avanços rápidos em padrões 

de sustentabilidade consensuais. As empresas estão acostumadas a se 

unir dentro de um setor para avançar coletivamente os padrões do setor. 

Ainda antes de 2030, devemos estar operando em um mundo onde as 

empresas se uniram em setores para concordar com unidades comuns 

de sustentabilidade e métodos de medição. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/155098/greening-government-ict-strategy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/155098/greening-government-ict-strategy.pdf
Digital:%20Cloud%20first%20-%20gov.scot%20(www.gov.scot
https://carboncall.org/
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plataformas digitais que auxiliem as corporações no 

gerenciamento de suas metas.  
 

[NOTA: A Microsoft lançou sua plataforma Cloud for 

Sustainability, que conecta fontes de dados, acelera a 

integração de dados e a criação de relatórios, fornece 

contabilidade de emissões de carbono, mede o desempenho 

na busca das metas e permite insights inteligentes para que 

as organizações possam tomar ações mais eficazes em torno 

da sustentabilidade]. 
 

Sugestão 11: Priorizar a abertura e melhoria de bases de dados 

governamentais que contenham dados sobre o meio 

ambiente, recursos ambientais e dados associados, bem 

como a interoperabilidade de sistemas públicos, para 

possibilitar o desenvolvimento de soluções digitais e gestão 

de serviços digitais com foco na sustentabilidade. 
 

 
 

Sugestão 12: Constituir Marco Regulatório do Mercado de 

Carbono pautado pela segurança jurídica, inovação, 

desenvolvimento tecnológico, interoperabilidade dos 

sistemas e fomento ao uso de dados abertos 

 

Sugestão 13: Instituir políticas para endereçar desafios 

relacionados à mudança climática, a fim de proteção de 

atividades econômicas potencialmente impactadas por 

mudanças climáticas, a resiliência às mudanças e proteção de 

pessoas mais vulneráveis a tais condições.  

 

Sugestão 14: Garantir a inserção do país nos esforços 

internacionais para mudança climática e sustentabilidade, 

definindo metas e contribuições do país para redução de 

carbono, conservação ambiental, posicionamento o país 

como líder em tais esforços, bem como promover o uso de 

tecnologia digital para implementação, gestão e oportuna 

revisão, baseada em dados, de tais metas e contribuições. 

 

Sugestão 15: Acelerar a coleta e análise colaborativa de dados 

de ecossistemas por meio de IA, para propiciar a pesquisa 

científica e fomento de soluções digitais para os desafios em 

sustentabilidade.  
 

Sustentabilidade ambiental na contratação pública 
 

Sugestão 16: Estimular as compras públicas como 

indutoras da sustentabilidade no país, determinando 

avaliação da sustentabilidade ambiental como 

parâmetro, optando, sempre que possível, pela 

contratação de serviços de computação em nuvem 

como forma de mitigar a emissão de gases de efeito 

estufa. 

 

Inclusão 

 

Sugestão 17: Estabelecer metas e planos para a inclusão digital 

em seus mais variados aspectos, inclusive no que tange às 

diversidades, ao acesso à conectividade e tecnologias digitais, 

e às habilidades digitais. – ver seções “infraestrutura digital” e 

“habilidades digitais”. 
 

Sugestão 18: Fomentar a diversidade na força de trabalho e 

nos campos econômicos, a fim de proporcionar o potencial 

para o desenvolvimento de tecnologias mais inclusivas. 
 

Sugestão 19: Promover a adoção de tecnologia digital pelas 

pequenas e médias empresas, criando condições econômicas 

e fiscais para que tal adoção seja viável. 
 

Sugestão 20: Incentivar o uso de tecnologias digitais que 

atendam a padrões de acessibilidade mínimos tendo como 

referência padrões internacionais, bem como o 

desenvolvimento e uso de tecnologias voltadas para a 

acessibilidade, permitindo a inclusão de pessoas com 

deficiências. 
 

Sugestão 21: Promover a cooperação entre os setores público 

e privado, bem como da sociedade digital, a fim de buscar 

conscientização do uso de tecnologias digitais e o combate 

efetivo a riscos online. 
 

Sugestão 22: Reconhecer a cidadania digital como elemento 

integrante dos direitos e deveres do cidadão, inclusive para 

crianças, adolescentes e idosos, garantindo acesso a serviços 

digitais e, da mesma forma, protegendo cidadãos e usuários 

de riscos online. 
 

  
Saiba mais sobre casos de uso da tecnologia digital para 

sustentabilidade digital 
 

Plataforma de inteligência artificial estima risco de desmatamento de 15 mil km² na 

Amazônia em 2022 
 

  

Digitalização de dados de sustentabilidade 

Os sistemas de dados de sustentabilidade das organizações são muitas 

vezes analógicos, fechados em silos e pontuais — quando existem. 

Sistemas digitais de monitoramento e registro de emissões de carbono, 

consumo de água, geração de resíduos e saúde de ecossistemas em nível 

operacional e planetário serão a base sobre a qual os setores público e 

privado garantirão transparência, informarão significativamente os 

avanços das políticas e liberarão a criatividade dos mercados para ajudar 

a construir novas soluções. Até 2030, devemos estar operando em um 

mundo onde dados digitais e padronizados de sustentabilidade são a 

plataforma que permitirá à sociedade costurar a dimensionalidade do 

cenário de sustentabilidade, de baixo para cima, bem como analisá-lo de 

cima para baixo. 

Protegendo cidadãos contra ameaças digitais 

A Microsoft tem dado suporte a esforços do governo para fazer da 

internet um espaço seguro para os usuários. Nós vamos continuar a 

prover nosso suporte para garantir que as soluções apropriadas sejam 

trazidas para combater atividades ilegais e atividades danosas para os 

cidadãos e usuários. Uma nova pesquisa da Microsoft em 2021 examinou 

a necessidade crescente por uma “Civilidade Digital” – tratando o outro 

com respeito e dignidade no mundo online, abstendo-se de abusos e 

ataques pessoais. 

 

Como parte da pesquisa, foram analisados riscos online e índices de 

civilidade digital. O Brasil ocupa a 71ª posição entre os países 

pesquisados em relação ao nível de civilidade digital, com atenção ao 

período da pandemia de COVID-19.  

https://news.microsoft.com/pt-br/plataforma-de-inteligencia-artificial-estima-risco-de-desmatamento-de-15-mil-km%C2%B2-na-amazonia-em-2022/
https://news.microsoft.com/pt-br/plataforma-de-inteligencia-artificial-estima-risco-de-desmatamento-de-15-mil-km%C2%B2-na-amazonia-em-2022/
https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: inserção nas 
cadeias de produção globais  
 

Objetivos Macro 
Harmonização regulatória: Alinhamento e convergência de normas e 

padrões nacionais e internacionais que afetem a economia digital, incluindo 

segurança cibernética, proteção de dados e regras de acesso a dados em 

investigações criminais, e salvaguardas de direitos humanos. 

Fluxo de dados: Estabelecimento de acordos e decisões de adequação de 

proteção de dados para transferência internacional de dados com principais 

países e parceiros comerciais. 

Parcerias: Promoção de parcerias e acordos de fomento de negócios 

digitais e da agenda digital, e de investimentos para adoção digital. 
 

A necessidade da harmonização e convergência regulatória 

 

A harmonização e convergência regulatória para a economia 

digital toma importância ainda mais elevada quando em 

comparação com atividades industriais e de comércio 

tradicionais. Baseada naturalmente num mundo conectado 

digitalmente, a atuação mais efetiva para o estabelecimento 

de regulações se mostra na busca de alinhamento 

internacional.  
 

Isto não somente por uma razão de fomento de negócios, ou 

para criar maiores condições de inserção do país nas cadeias 

de produção globais, facilitando o recebimento de 

investimento, a exportação de serviços e a expansão de 

negócios para outros países. Também se refere à atuação das 

funções do Estado Brasileiro. Quando se observam as 

ameaças de segurança cibernética, com grupos atuando em 

diferentes localidades no globo, é notório que tais desafios 

não se encerram nas fronteiras territoriais de um único país, 

nos limites de suas legislações nacionais ou da sua atuação. 

Uma cooperação internacional se mostra mandatória para 

esta nova realidade. 
 

A falta de alinhamento regulatório pode, também, reduzir ou 

eliminar oportunidades de negócio para o país, o acesso a 

produtos e serviços de ponta, ou mesmo reduzir a proteção e 

benefícios aos cidadãos. 
 

Sugestão 1: Situar a atuação internacional proativa do país em 

foros bilaterais, regionais e multilaterais com finalidade de 

buscar harmonização e convergência regulatória, levando em 

consideração melhores práticas, princípios e padrões 

reconhecidos internacionalmente no processo de 

regulamentação, de forma a criar maiores condições de 

inserção do país nas cadeias de produção globais, facilitando 

o recebimento de investimento, a exportação de serviços e a 

expansão de negócios para outros países. 
 

Sugestão 2: Estabelecer acordos bilaterais, regionais ou 

multilaterais que abordem a agenda digital, incluindo 

segurança cibernética, proteção de dados, vedação de 

localização de infraestruturas informáticas, regulação de 

internet e plataformas, entre outros, a exemplo de acordos já 

realizados pelo país, como o acordo estabelecido com Chile, 

ou mesmo de acordos celebrados por países terceiros, como 

Estados Unidos e Japão. 
 

Sugestão 3: Aderir a grupos de trabalho e acordos 

internacionais que estabelecem regras comuns para acesso a 

dados em investigações criminais, e salvaguardas de direitos 

humanos, como a iniciativa do Comitê de Economia Digital da 

OCDE para governança e salvaguardas para como governos 

acessam dados pessoais armazenados por entidades 

privadas, reforçando a necessidade de construir confiança e 

minimizar barreiras para fluxo de dados. 
 

Sugestão 4: Estabelecer mecanismos para a transferência 

internacional de dados, inclusive por meio de acordos 

bilaterais, regionais ou multilaterais com os principais 

parceiros comerciais do país, assim como buscar 

negociações para decisões de reconhecimento do nível de 

adequação para proteção de dados, conforme aplicável, 

com os principais reguladores ao redor do mundo, 

destacando-se, nesse sentido, a União Europeia em vista da 

previsão em suas regras de proteção de dados pessoais., 

assim como do reconhecimento, pelo Brasil, de países que 

conferem níveis de proteção adequados, minimizando 

barreiras para o fluxo internacional de dados. 
 

Sugestão 5: Promover a cooperação internacional com 

outros países e organismos em segurança cibernética, 

fomentando regras para a promoção da segurança 

cibernética, assim como para fim de combate e atuação 

contra ameaças cibernéticas e grupos criminosos. 
 

Sugestão 6: A Microsoft apoia a criação de uma Convenção 

Digital de Genebra[1], que busca proteger cidadãos no espaço 

digital. A convenção incitaria governos a não atacar empresas 

ou infraestrutura crítica, para evitar o desenvolvimento de 

armas cibernéticas e comprometer-se a não proliferar tais 

armas. Na mesma linha, a Microsoft apoia e incentiva o 

governo brasileira a aderir ao Paris Call for Trust and Security 

in Cyberspace, iniciativa multilateral que promove confiança e 

segurança no espaço cibernético, com apoio da maioria de 

países – o Brasil é um de poucos países democráticos que não 

se juntou à iniciativa – assim como empresas e organizações 

da sociedade civil. 
 

Sugestão 7: Buscar parcerias e acordos de fomento de 

negócios digitais e da agenda digital, e de investimentos 

para adoção digital com organismos internacionais. 

Saiba mais sobre casos de uso da tecnologia digital para cooperação 

internacional 
O futuro da conformidade e da governança de dados: apresentando o Microsoft Purview 

 

Preenchendo a lacuna de habilidades relacionadas à cibersegurança – Microsoft expande 

esforços para mais 23 países 

 

Microsoft anuncia disponibilidade geral do Microsoft Defender for Business para aumentar a 

segurança das PMEs 

https://www.oecd.org/digital/trusted-government-access-personal-data-private-sector.htm
https://www.oecd.org/digital/trusted-government-access-personal-data-private-sector.htm
https://pariscall.international/en/
https://pariscall.international/en/
https://news.microsoft.com/pt-br/o-futuro-da-conformidade-e-da-governanca-de-dados-apresentando-o-microsoft-purview/
https://news.microsoft.com/pt-br/preenchendo-a-lacuna-de-habilidades-relacionadas-a-ciberseguranca-microsoft-expande-esforcos-para-mais-23-paises%e2%80%af/
https://news.microsoft.com/pt-br/preenchendo-a-lacuna-de-habilidades-relacionadas-a-ciberseguranca-microsoft-expande-esforcos-para-mais-23-paises%e2%80%af/
https://news.microsoft.com/pt-br/microsoft-anuncia-disponibilidade-geral-do-microsoft-defender-for-business-para-aumentar-a-seguranca-das-pmes/
https://news.microsoft.com/pt-br/microsoft-anuncia-disponibilidade-geral-do-microsoft-defender-for-business-para-aumentar-a-seguranca-das-pmes/
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