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I. Trustworthy Computing – introdução 

 

 A 15 de Janeiro de 2002, Bill Gates enviou um memorando a todos os funcionários da Microsoft, a 

anunciar a Iniciativa Trustworthy Computing (TwC).1 Nesse memorando, referiu a importância de disponibilizar 

informática que fosse tão “fiável e segura como a electricidade, o abastecimento de água e o telefone”, e 

indicou que os principais aspectos de uma plataforma fidedigna incluíam a disponibilidade 2, a segurança e a 

privacidade. Deixou também bem claro que a iniciativa não estava apenas relacionada com tecnologia: “Como 

empresa, a Microsoft precisa de efectuar várias alterações que garantam e mantenham a confiança dos nossos 

clientes a todos os níveis – desde a forma como desenvolvemos software, aos nossos esforços na assistência, até 

às nossas práticas operacionais e de negócio.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Consulte o memorando de Gates: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Após o memorando, foi publicado um whitepaper 

que aprofundava o desenvolvimento dos conceitos e proporcionava uma orientação mais pormenorizada sobre como a empresa deveria progredir. 

Consulte o whitepaper "Trustworthy Computing" por Mundie, de Vries, Haynes e Corwine, http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.  
2 O memorando também referia o termo "fiabilidade", que foi adoptado como um dos quatros pilares. 

Representação gráfica da TwC com os quatro pilares e os fluxos de trabalho prematuros: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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A necessidade premente de Trustworthy Computing surgiu da importância cada vez maior da informática 

na sociedade. Tal como Bill indicou, “A informática já constitui uma parte importante da vida de muitas pessoas. 

Daqui a dez anos, será uma parte integral e indispensável de quase tudo o que fazemos". Esta última afirmação 

não poderia ser mais verdadeira. Nos últimos dez anos, temos assistido ao aumento do número de utilizadores da 

Internet, em que os membros da sociedade estão ligados através de correio electrónico, mensagens instantâneas, 

chamadas de vídeo, redes sociais, motores de pesquisa e uma variedade de aplicações baseadas na Web e em 

dispositivos. Vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais ligadas e dependentes da tecnologia. 

 

Embora este novo mundo apresente excelentes oportunidades, encontramos também desafios novos e 

antigos. Embora a segurança da rede eléctrica, do sistema financeiro internacional e de outras infra-estruturas 

essenciais seja há muito um motivo de preocupação3, os novos modelos de ameaça que incluem adversários 

persistentes e determinados, bem como o espectro de uma guerra cibernética, têm representado novos desafios 

para os profissionais da segurança informática. A proliferação dos dispositivos ligados e o aumento em grande 

escala do número e do tipo de dados disponíveis para recolha, análise e disseminação têm levado as regras 

tradicionais de protecção de privacidade até ao limite. E, uma vez que as pessoas dependem de dispositivos, 

serviços em nuvem e acesso aos dados em qualquer altura e local, a fiabilidade dos sistemas informáticos tem 

assumido uma importância cada vez maior. Em suma, nunca foi tão importante uma focagem incansável na 

Trustworthy Computing. Por isso, dez anos depois, como é que a Trustworthy Computing deve continuar a evoluir? 

 

II. Um mundo em constante mudança 

 

Embora a Trustworthy Computing tenha sido lançada tendo em conta o novo papel que os computadores 

desempenham nas nossas vidas, é importante compreender como o mundo está de novo em mudança e como 

estas alterações afectam os quatro pilares da TwC. As duas alterações mais profundas estão relacionadas com a 

centralização dos dados e o modo como os governos lidam com problemas relacionados com a Internet.  

 

A. Viver num mundo centrado nos dados 
 

Estamos a mudar para um mundo de dispositivos ligados (telefones, computadores, televisores, 

automóveis, sensores, etc.), no qual o número de dispositivos excede o número de pessoas que estes servem.4 

Neste mundo, existem tipos de dados antigos (por exemplo, registos bancários, registos telefónicos), mas 

                                                      
3 Consulte, por exemplo, a Comissão do Presidente sobre a Protecção de Informações Essenciais das Infra-estruturas de 1997 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) e a Comissão CSIS de 2008 sobre a Cibersegurança 

para a 44.ª Presidência (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

4 Previa-se que o número de dispositivos com ligação à Internet atingiria 5 mil milhões em Agosto de 2010. http://www.cellular-news.com/story/44853.php.  

A Cisco previu também que, até 2015, o número de dispositivos com ligação à Internet seria o dobro da população humana. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
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também novos tipos de dados que podem ser especialmente reveladores (por exemplo, dados criados pelos 

utilizadores em sites de redes sociais e dados de geolocalização). A separação entre a vida pessoal e profissional, 

que está a erodir à medida que “as tecnologias de informação (TI) se tornam orientadas para o consumidor” - o 

que se refere ao desejo que cada pessoa tem de escolher dispositivos de TI e de os utilizar tanto na vida 

profissional como na vida pessoal – funde, ou até elimina, a linha que separa dois mundos que sempre 

estiveram separados e foram geridos por entidades diferentes com regras diferentes. Talvez mais relevante 

ainda, existem novas capacidades centralizadas para armazenar, agregar, pesquisar, analisar e disseminar estes 

dados ricos em informação. Existe agora a capacidade não só de criar um registo histórico de actividades 

pessoais, mas também de prever comportamentos futuros de uma maneira nova e interessante. Chega-se a 

conclusões como, por exemplo, que um indicador fiável para prever se alguém irá falhar o pagamento da 

hipoteca não é o seu perfil de crédito, mas sim o facto de os seus amigos em redes sociais pagarem ou não as 

respectivas dívidas5. Este volume de dados também significa que podemos não só tratar as pessoas que estão 

doentes, mas potencialmente prever as doenças para as quais têm tendência, o que poderá ser utilizado para 

salvar a vida de uma pessoa ou recusar um seguro de saúde. 

 

É óbvio que nem todos os dados são iguais e os dados de geolocalização merecem uma referência 

específica. Concluiu-se que “localização, localização, localização” não é apenas um lema em termos imobiliários, 

mas algo cada vez mais importante na prestação de serviços às pessoas em tempo real. Porém, ao mesmo 

tempo, tem-se verificado que a “Monitorização de GPS gera um registo preciso e abrangente dos movimentos 

públicos das pessoas, que reflecte um manancial de dados acerca das suas associações familiares, políticas, 

profissionais, religiosas e sexuais….Divulgado em dados [GPS]. . . serão deslocações cuja natureza indiscutivelmente 

privada requer pouca ou nenhuma imaginação para deduzir o resto: idas ao psiquiatra, cirurgião plástico, 

clínicas de aborto, centros de tratamento de SIDA, clubes de striptease, advogado de defesa criminal, motel à 

hora, reuniões de sindicatos, mesquita, sinagoga ou igreja, bar de homossexuais, etc.")6. 

 

As alterações resultantes deste novo mundo são intimidantes; existem riscos óbvios e outros não tão 

evidentes. Para compreender melhor estas questões, é importante observar como o modelo das tecnologias de 

informação está a mudar. Quando o termo “World Wide Web” foi criado em 1990, dizia respeito a uma rede de 

documentos consultados por utilizadores numa arquitectura de cliente-servidor7. Nessa altura, as ameaças eram 

lineares.   

                                                      
5 Consulte “As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit” (Quando os bancos começarem a meter o 

nariz no Facebook e no Twitter, os amigos errados podem arruinar o seu crédito) em http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-

around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

6 Consulte United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (Sotomayer, J., concordando, (citando People v. Weaver, 12 N. 

Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)). É importante realçar que, embora os temas indicados neste documento sejam universais, o texto está 

claramente relacionado com os Estados Unidos. Como antigo Vice-Presidente do Grupo de Peritos em Segurança e Privacidade da OCDE, e antigo 

Presidente do Subgrupo G8 sobre Criminalidade de Alta Tecnologia, o autor acredita que é impossível estar totalmente a par das leis e culturas de cada 

país. Assim, o autor escreveu sobre o assunto que lhe é mais familiar. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Se tivéssemos de representar a Web original, teria o seguinte aspecto: 

 

 

 

Actualmente, ainda dispomos de uma rede (web), mas esta não se destina apenas a documentos. A 

nossa experiência é mais rica, em parte devido ao facto de dispormos de uma rede de utilizadores, máquinas, 

aplicações e dados. Para além disso, embora algumas destas ligações sejam óbvias (por exemplo, a introdução 

de um URL direcciona um indivíduo para uma página Web), muitas não são (o utilizador desconhece que as 

páginas Web podem, de facto, obter dados de outros sites). Este novo mundo assemelha-se ao seguinte:  

 

 

 
 

Neste tipo de ambiente, todos os elementos (utilizador, máquina, aplicação e dados) podem ser úteis ou 

prejudiciais, inofensivos ou perigosos. Neste mundo, as ameaças já não são lineares, mas reflectem as inúmeras 

interligações que se desenvolveram na década passada.  
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Num mundo tão interligado, o que devemos pensar sobre os quatro pilares da Trustworthy Computing – 

segurança, privacidade, fiabilidade e práticas de negócio que se reflectem nesses primeiros atributos nucleares? 

Como devemos pensar acerca de “unidades de gestão?” Em certa medida, isto está relacionado com a 

abrangência do controlo. Um utilizador pode ser directamente responsável pelo seu próprio conjunto de 

dispositivos (por exemplo, aplicar correcções a um computador, transferir aplicações fidedignas e efectuar 

cópias de segurança dos dados). Uma empresa pode gerir os respectivos centros de dados, contratando 

administradores de sistema, adquirindo o hardware e o software e gerindo os respectivos dados. Noutros casos, 

uma entidade pode ter uma relação directa com a entidade responsável pela gestão destes elementos. Nessa 

perspectiva, um utilizador pode determinar se confia na entidade com a qual está a lidar (por exemplo, ao 

confiar numa empresa com boa reputação) e podem ser estabelecidas obrigações (por exemplo, através de 

contratos, incluindo termos de utilização, pelo menos numa perspectiva de o utilizador obter alternativas 

realistas e a probabilidade razoável de conseguir a aplicação dos termos). De facto, muita da orientação da 

adopção actual da nuvem enquadra-se neste nível. Noutros casos, o utilizador está ligado a elementos 

consideravelmente afastados; elementos em relação aos quais o utilizador pode não ter controlo directo ou 

indirecto com que possa contar e, igualmente importante, não tem qualquer visibilidade para as práticas 

importantes (ou alterações dessas práticas, caso ocorram). Como é possível estabelecer confiança nestas 

relações remotas? Como é possível criar um mundo onde as pessoas possam contar com uma maior 

transparência quanto às práticas de negócio remotas e também garantir que as informações que partilham com 

outros sejam utilizadas da forma pretendida?  

 

Uma abordagem possível é a de confiar nos metadados e reclamações que ajudem a expressar 

informações sobre a utilização adequada dos dados e o estado dos sistemas. Os responsáveis pela gestão da 

tecnologia podem representar, de maneira consistente, a forma como controlam as respectivas práticas de 

negócio, bem como as normas internacionais com as quais estão em conformidade. Algumas destas normas 

internacionais ou práticas aceites já existem. Por exemplo, existem normas ISO sobre segurança, Práticas de 

Informação Justas sobre privacidade e normas relacionadas com a verificação de identidade de uma pessoa8. 

Por vezes, a conformidade com essas normas é divulgada aos utilizadores finais; quando duas partes concordam 

em suportar https://, um browser pode apresentar pistas visíveis.  

 

No futuro, a apresentação das reclamações confirmadas ou verificadas – que podem estar relacionadas 

com o funcionamento de uma máquina, a identidade de uma pessoa e a proveniência do software – irá assumir 

um maior significado e, de facto, pode ser alargada a outros atributos importantes. Por exemplo, um programa 

                                                      
8 O NIST SP800-63, por exemplo, fornece diferentes níveis de segurança com base no nível de confiança numa validade de identidade declarada que, por 

sua vez, se apoia no processo de verificação utilizado. Se o Nível 1 envolver uma asserção individual e o Nível 4 uma forte prova de identidade, os que 

dependem de uma asserção de identidade podem solicitar o “Nível 4” se necessário e, mais importante, saberem o que significa. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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de software pode fornecer uma assinatura que não indique apenas a proveniência, mas também se foi 

desenvolvido em conformidade com uma norma de desenvolvimento segura e reconhecida. Do mesmo modo, 

os dados podem ter metadados acerca do respectivo autor, utilizações aceitáveis e outros atributos importantes 

(por exemplo, se os dados são pessoais ou empresariais ou se contêm informação de identificação pessoal). A 

disponibilização destes metadados pode ajudar a implementar as regras relacionadas com a utilização ou 

partilha de dados. Embora essas regras possam estar associadas aos dados em si, as regras podem ser 

armazenadas em separado dos dados e estes podem “apontar” para a regra aplicável. Isso iria permitir a alguém 

com dados etiquetados “mudar de opinião” mais tarde sobre a gestão dos dados e aplicar estas alterações ao 

modificar a regra aplicável. Em suma, a ligação e partilha de dados pelos utilizadores e computadores com 

elementos remotos, criando um mecanismo comum para expressar e aplicar políticas, pode permitir às partes 

remotas tomar decisões de confiança com um maior significado. 

 

B. O papel dos governos 
 

Este mundo de dispositivos e serviços ligados – e a criação de “dados em grande escala”9 – tem 

representado um desafio para os governos. Deve ser tido em conta que qualquer alteração tecnológica com 

efeitos transformadores sobre a forma como vivemos – e que permita a actividade potencialmente criminosa e 

de estado/nação problemática – pode dar origem a respostas do governo. Porém, a “relação” de um governo 

com a Internet é de facto complexa, uma vez que os governos são utilizadores (são, essencialmente, grandes 

empresas que têm cidadãos por clientes), protectores (tanto dos direitos de utilizadores individuais como da 

própria Internet) e exploradores (há muito que existe espionagem militar na Internet10).  

 

Como utilizadores, os governos deparam-se com os mesmos problemas que os outros utilizadores da 

Internet: como proteger a segurança e a privacidade dos dados durante o ciclo de vida dos mesmos, entre 

sistemas e dispositivos? Como podemos garantir que o sistema está disponível em caso de necessidade, 

especialmente em tempos de crise? Será que a nossa agência deve adoptar a nuvem e, se for esse o caso, como 

podemos garantir que os nossos requisitos são cumpridos pelo fornecedor de serviços de nuvem? Estas 

questões dizem respeito a todos os utilizadores da Internet/nuvem, embora os governos possam deparar-se 

com um conjunto único de adversários e responsabilidades (por exemplo, para com eleitores e não para com 

clientes). 

 

Os governos também têm dado cada vez mais atenção à protecção dos direitos dos utilizadores da 

Internet (por exemplo, privacidade, segurança, liberdade de expressão e associação), bem como à protecção da 

própria Internet. Enquanto que os governos podem tirar partido das forças de mercado através do seu poder de 

                                                      
9 “Dados em grande escala” diz respeito a conjuntos de dados de grande dimensão. Os dados em grande escala são considerados a próxima fronteira em 

termos de inovação, concorrência e produtividade.  

Consulte http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

10 Consulte Cliff Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1989. 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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compra, as forças do mercado autónomas foram concebidas para responder às exigências do mercado, e não 

necessariamente para cumprir requisitos únicos, por vezes motivados por preocupações relacionadas com a 

saúde pública e a segurança nacional. Em resumo, é difícil criar um caso de mercado para a Guerra Fria. Como 

tal, os governos estão a analisar outras ferramentas ao seu dispor, como a aprovação de regulamentações para 

proteger a segurança, a privacidade e/ou a fiabilidade ou a utilização de autoridades policiais e respostas 

militares para impedir com maior eficácia uma conduta perigosa. Estas respostas utilizando autoridades policiais 

e militares são prejudicadas pela dificuldade de identificar, de maneira fiável e definitiva, a origem do ataque.  

 

Ao contrário dos ataques tradicionais, que incluem movimentações de tropas ou aviação militar, os 

ataques na Internet, mesmo que sejam contra alvos militares tradicionais (por exemplo, um sistema informático 

controlado pelas Forças Armadas em tempos de guerra), podem ser desencadeados por pessoas não associadas 

a um governo específico (ataques assimétricos). Ou seja, a diversidade dos intervenientes e motivos na Internet, 

combinados com os desafios de conectividade global e rastreabilidade, tornam a identidade, localização, filiação 

e motivação de um atacante difíceis de comprovar de forma rápida e definitiva. Além disso, uma vez que o 

rastreio de um ataque envolve muitas vezes o sector privado, a necessidade de parcerias público-privadas é 

evidente; porém, as regras para a partilha de informação crítica não são tão claras. Com efeito, as partes têm 

bons motivos para não recolher e partilhar dados, incluindo a protecção da privacidade dos clientes, evitar uma 

possível infracção legal, evitar envolvimento em disputas governamentais e evitar os custos e os possíveis riscos 

da retenção de dados.  

 

Existe um debate contínuo sobre se o sector privado deve armazenar dados (alguns países têm regras de 

retenção obrigatória de dados, enquanto que outros não têm), se devem fornecer os dados de que dispõem aos 

governos e se estes últimos devem controlar as redes do sector privado. Em suma, um dos principais desafios é 

saber como os governos irão cumprir as suas responsabilidades tradicionais sem sobrecarregar 

desnecessariamente as empresas, sem comprometer o desenvolvimento de inovações importantes e sem 

enfraquecer as liberdades civis indevidamente11.  

 

Por fim, embora fosse muito mais fácil se os governos se preocupassem exclusivamente com a protecção 

da Internet, estes têm também motivos para a explorar. A obtenção de informação económica e militar pode 

fornecer a um país uma vantagem competitiva sobre aliados e inimigos, e as capacidades militares ofensivas são 

consideradas como importantes em termos de conflitos cibernéticos e como multiplicador de forças durante 

uma guerra cinética. O objectivo deste documento não é discutir em pormenor a complexidade de todas estas 

funções e responsabilidades, mas sim indicar que estas questões, que estão a ser abordadas de maneira mais 

profunda noutros fóruns,12 têm levado os governos a ponderar formas de lidar com a Internet cada vez mais 

activas e subtis que, por sua vez, têm implicações no futuro da Internet. 

                                                      
11 É importante salientar que as diferenças nacionais afectam a definição de “prejudicar”. 

12 Consulte Owens, Dam e Lin, editores, “Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities” (Tecnologia, 

política, lei e ética relativamente à aquisição e utilização de capacidades de ataque cibernético por parte dos EUA), 
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C. Os Pilares da TwC 
 

Ao reflectir sobre o futuro da Trustworthy Computing, uma das questões evidentes foi: “será que os pilares 

descritos há dez anos continuam a ser adequados?”. Se estivermos centrados na “confiança” na informática, a 

resposta será “sim”. Existem certamente muitas outras questões importantes com as quais a sociedade tem de 

lidar, mas, no fundo, não estão relacionadas com “confiança na informática”. Por exemplo, é importante que os 

dispositivos estejam acessíveis a pessoas com deficiências e concebidos tendo em conta a sustentabilidade 

ambiental. Mas, embora um dispositivo que não pode ser utilizado por todos ou desperdice energia possa ser 

indesejável, isso não significa que não possamos confiar nele para desempenhar a sua função informática de 

forma segura, privada e fiável. Assim, embora a sociedade deva trabalhar num vasto leque de questões – muito 

mais abrangentes do que os quatro pilares da TwC – é verdade que estes desempenham um papel único no que 

respeita à confiança na tecnologia. 

 

Isto não implica que este mundo, cheio de sensores e centrado nos dados, não altere a nossa opinião 

acerca dos pilares; de facto, é interessante reflectir acerca das inter-relações e da importância relativa destes 

pilares neste novo mundo. Historicamente – e talvez ainda hoje – a intersecção mais evidente está relacionada 

com a segurança e a privacidade, onde é possível encontrar tanto harmonia como conflito. Na medida em que a 

segurança protege a privacidade (um dos objectivos centrais da segurança é a protecção da confidencialidade 

dos dados), existe harmonia. Com efeito, isto explica por que motivo os Princípios de Informação Justa, 

concebidos para proteger a privacidade, têm há muito tempo um princípio de segurança13. Por outro lado, as 

técnicas de segurança podem invadir a privacidade; tenha em conta, por exemplo, a realização de análises de 

tráfego e a inspecção profunda de pacotes com o intuito de encontrar crimes informáticos. Por último, podem 

existir situações em que a segurança e a privacidade tenham pouca ligação. A actualização de um sistema para 

corrigir uma vulnerabilidade pode não estar relacionada com a privacidade, tal como a utilização de dados de 

uma maneira não descrita num aviso de privacidade pode ter pouco a ver com a forma como os dados foram 

devidamente protegidos. O importante é referir que, embora a segurança e a privacidade se cruzem por vezes, 

não se trata de um jogo com equilíbrio de pontuações, em que se troca segurança por privacidade ou vice-

versa. Tal como indicámos nos esforços feitos pela Microsoft acerca da identidade online, o principal objectivo 

deve ser promover ambos os valores ao mesmo tempo, mesmo que haja alturas em que sejam necessários 

compromissos14.  

 

                                                                                                                                                                                                     
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651 e Center for a New American Security, “America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 

Information Age” (O futuro cibernético da América: segurança e prosperidade na era da informação), http://www.cnas.org/cyber.  

13 Consulte, por exemplo, as Directrizes da OCDE acerca de Protecção de Privacidade e Fluxos Trans-fronteiriços de Dados, 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (Princípio de Salvaguarda da Segurança). 

14 Consulte “The Evolution of Online Identity” (A evolução da identidade online), IEEE Security & Privacy, vol. 7, n.º 5, pp. 56-59, Setembro/Outubro de 

2009. 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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Existem outras inter-relações interessantes entre os pilares, mesmo que não sejam óbvias. Por exemplo, 

as falhas de fiabilidade podem ser o resultado de eventos de segurança (por exemplo, ataques de recusa de 

serviço) que podem levar a uma maior monitorização das redes e, por conseguinte, a um impacto sobre a 

privacidade. Além disso, para garantir a fiabilidade dos serviços de nuvem, os fornecedores de serviços podem 

distribuir dados a nível geográfico para garantir que um desastre natural numa parte do mundo não cause a 

perda global dos dados. Todavia, a colocação de dados noutro país pode dar origem a questões interessantes 

sobre segurança e privacidade, em parte porque pode tornar os dados disponíveis a governos estrangeiros 

através de processos jurídicos locais ou porque as leis de jurisdição estrangeiras podem fornecer diferentes 

níveis de protecção de segurança e privacidade a esses dados. 

 

A nuvem irá também alterar a importância relativa dos pilares. É provavelmente justo afirmar que, no 

passado, a segurança era primordial; a privacidade e a fiabilidade eram secundárias. É provável que a segurança 

permaneça a principal preocupação neste novo mundo, uma vez que os eventos de segurança têm a 

capacidade para afectar tanto a privacidade como a fiabilidade. Dito isto, os dados em grande escala irão 

agravar as preocupações acerca da privacidade e as falhas de fiabilidade poderão causar perturbações sociais e 

comerciais consideráveis. Assim, a importância relativa dos pilares irá tornar-se mais igual e o foco mundial 

relativamente a estes tópicos terá de ser distribuído de maneira mais uniforme. Além disso, as preocupações 

inerentes a um determinado pilar irão tornar-se cada mais complicadas devido às grandes alterações 

decorrentes da dependência da sociedade em relação às TI e devido às complexidades do modelo de TI 

emergente. Estas alterações são abordadas com mais pormenor abaixo, quando forem discutidos os pilares 

individualmente. 

 

Embora seja impossível descrever todas as implicações sociais, comerciais e tecnológicas dos dados em 

grande escala e o envolvimento dos governos, conhecemos alguns problemas que têm vindo a ganhar 

importância: o modelo de ameaça em evolução e o respectivo impacto na segurança da Internet, o advento dos 

dados em grande escala e a questão de uma possível perda de privacidade numa era potencialmente 

"Orwelliana" de análise dos dados, e o que irá acontecer se a sociedade se tornar cada vez mais (ou totalmente) 

dependente da disponibilidade de sistemas e dados, assim como o que poderá suceder se esses activos 

fundamentais se tornarem indisponíveis devido a eventos normais (por exemplo, falhas de hardware, 

vulnerabilidades de software, erros de configuração) ou a ataques deliberados. Estes problemas, individual e 

colectivamente, dão origem a um novo paradigma de pensamento que se encontra no núcleo da Trustworthy 

Computing. 
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III. Segurança 

 

A. Antecedentes 
 

 Quando Bill Gates anunciou a Trustworthy Computing há dez anos, concentrou-se nos quatro principais 

pilares: segurança, privacidade, fiabilidade e práticas de negócio. Não obstante este facto, a maioria das pessoas 

equiparou inicialmente a Trustworthy Computing com segurança. Isto ocorreu parcialmente porque o anúncio 

da Trustworthy Computing surgiu após uma série de eventos importantes relacionados com segurança. No 

Verão de 2001, o worm Code Red mostrou aos utilizadores da Internet uma noção das possíveis consequências 

de um ataque malicioso. Em seguida, a 11 de Setembro de 2001, um atentado terrorista cinético parou a bolsa 

de valores dos E.U.A. durante cinco dias, em parte devido à interrupção dos sistemas informáticos. Com o 

reconhecimento de que tal interrupção dos sistemas de TI poderia ter sido causada por ataque informático, os 

eventos do 11 de Setembro levantaram novas preocupações sobre a protecção de infra-estruturas críticas. Por 

último, uma semana após o ataque de 11 de Setembro, surgiu o worm Nimda, outro vírus com impacto a nível 

mundial. Assim, a atenção do mundo virou-se para a segurança e a Microsoft concentrou esforços e recursos 

consideráveis no reforço da segurança dos respectivos produtos. Para isso, a Microsoft concentrou-se numa 

abordagem designada SD3: Segurança por Concepção, Segurança por Predefinição e Segurança na 

Implementação. A Segurança por Concepção tinha como objectivo reduzir as vulnerabilidades em termos de 

código, que a empresa concretizou ao exigir a utilização do SDL (Security Development Lifecycle)15. A Segurança 

por Predefinição significava que os produtos tinham menos funções ligadas por predefinição, reduzindo assim a 

superfície de ataque de um produto. Para garantir a Segurança na Implementação, a empresa actualizou a 

respectiva tecnologia e processos de correcção, reduzindo o número de instaladores de correcções, criando 

melhores ferramentas de correcção e adoptando uma cadência de correcções mais previsível.  

 

A Microsoft também desenvolveu soluções não técnicas. É importante observar que muitas das ameaças 

de segurança online com as quais os clientes se deparam não exploram as vulnerabilidades do software, mas 

sim a confiança das pessoas. O nosso projecto, designado Broad Street, que avalia o impacto do malware nos 

computadores, indica que mais de 50% das falhas de segurança envolve agora engenharia social16. Parte do 

problema reside no facto de ser confuso e difícil tomar decisões de confiança – as pessoas raramente dispõem 

da informação necessária para compreenderem os riscos de segurança e não dispõem da ajuda necessária para 

tomar boas decisões de segurança (o mesmo se pode dizer sobre as decisões de privacidade). A indústria de 

software tem a oportunidade de melhorar a segurança (e a privacidade), reduzindo o número de decisões que 

os utilizadores têm de tomar e tornando mais fáceis as decisões restantes. Para ajudar a atingir este objectivo, a 

Microsoft tem publicado orientações que permitem a criação de experiências de utilizador fidedignas e que 
                                                      
15 O SDL envolve a criação de modelos de ameaça na etapa de concepção e, em seguida, a concepção, a criação e o teste dos produtos para ajudar a 

garantir a mitigação dessas ameaças. Para obter uma descrição completa do SDL, consulte http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx e o livro 

escrito por Michael Howard e Steve Lipner, “The Security Development Lifecycle” (O ciclo de vida do desenvolvimento para a segurança) (2006). 

16 Consulte http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
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devem ser “NEAT”: Necessárias, Explicadas, Accionáveis e Testadas. NECESSÁRIAS significa que o utilizador deve 

estar apenas envolvido numa decisão de confiança, caso disponha de conhecimento ou contexto únicos que 

fundamentem a decisão a tomar. Os passos necessários para tomar uma decisão adequada devem ser 

EXPLICADOS em termos claros. Essa explicação deve ser ACCIONÁVEL, na medida em que os utilizadores devem 

ter capacidade para tomar decisões adequadas, tanto em boas como em más situações. Por último, a 

experiência deve ser TESTADA, para que funcione com uma vasta gama de potenciais utilizadores17. 

 

Não obstante estes esforços técnicos e não técnicos, o melhoramento da segurança informática 

permanecia um desafio. Isto devia-se tanto à natureza do alvo (a Internet fornece conectividade global, desafios 

de rastreabilidade consideráveis e alvos importantes), às várias maneiras como os alvos podem ser atacados 

(através de ataques de cadeias de fornecimento, vulnerabilidades, falhas de configuração do sistema e 

engenharia social) e à capacidade de adaptação dos intrusos (à medida que os sistemas operativos se tornaram 

mais seguros, os ataques direccionaram-se para a camada de aplicação; à medida que as aplicações se tornaram 

mais seguras, os cibercriminosos concentraram-se na engenharia social)18. Estas realidades limitavam a eficácia 

de grande parte do trabalho inicial da Microsoft sobre segurança e, ao reconhecer este facto, a estratégia de 

segurança da Microsoft continuou a evoluir.  

 

Entre as alterações mais evidentes, estava o nosso foco em estabelecer uma confiança de ponta a ponta, 

uma estratégia reflectida num whitepaper de 2008 com o mesmo nome19. Esta estratégia actualizada assumiu 

uma abordagem diferente e mais granular em relação ao problema da integração de segurança em sistemas 

informáticos. Reconhecemos que o SD3 era necessário, mas não suficiente, e essencial para o sucesso, mas não 

ao ponto de o atingir. Assim, a Microsoft começou a concentrar-se mais aprofundadamente na totalidade da 

pilha de TI, desde o hardware ao software e ao utilizador. Também verificámos que as soluções para problemas 

difíceis exigiam um alinhamento dos interesses e das capacidades ao nível social, económico, político e de TI; 

algo que frequentemente não ocorria. Além do trabalho de confiança total, também nos concentrámos em 

várias outras áreas principais, incluindo o modelo de ameaça em evolução20, e como a forma como a aplicação 

de modelos de saúde pública à Internet poderia melhorar, de maneira pró-activa, o estado da segurança21. 

 

                                                      
17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

18 Além destes tipos de ataques, a verdade é que a segurança é essencialmente um braço de ferro entre os que atacam o sistema e os que procuram 

protegê-lo. Por exemplo, quando a Microsoft criou uma cadência previsível para a emissão de correcções na “Patch Tuesday” (Terça-feira de correcções), 

os hackers inverteram a engenharia dessas correcções e lançaram malware na “Exploit Wednesday” (Quarta-feira de exploração). A Microsoft reagiu com o 

MAPP (Microsoft Active Protections Program). Neste programa, os parceiros do MAPP recebem informações sobre vulnerabilidade com antecedência para 

que possam fornecer protecções actualizadas aos clientes através de mecanismos de segurança próprios, tais como actualização de assinaturas de vírus ou 

sistemas de prevenção contra intrusos, baseados em rede e em anfitrião. Consulte http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

19 Consulte "Establishing End to End Trust" (Estabelecer confiança de ponta a ponta), http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-

47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 Consulte "Rethinking Cyber Threats" (Repensar as ameaças cibernéticas), http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Consulte "Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet" (Defesa colectiva: aplicar modelos de saúde pública à Internet), disponível 

em http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
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Durante este período, acompanhámos determinadas estatísticas para avaliar o nosso sucesso, que 

inicialmente teria sido definido como “redução das vulnerabilidades de código”, mas que evoluiu 

posteriormente para “aumentar a segurança dos clientes”. Esta mudança é importante, especialmente se for 

reconhecido que é impossível reduzir a zero o número de vulnerabilidades em produtos complexos. É também 

importante porque ajuda a definir a direcção estratégica: embora tivéssemos continuado a melhorar o SDL para 

reduzir as vulnerabilidades, tornou-se cada vez mais importante concentrar-nos na defesa profunda.  

 

O objectivo da estratégia de defesa profunda é fornecer protecções adicionais, de modo a que até os 

produtos com vulnerabilidades sejam mais difíceis de explorar com sucesso. As tecnologias concebidas para esse 

efeito – tais como Data Execution Prevention (DEP - Prevenção de Execução de Dados) e ASLR (Address Space 

Layout Randomization - Aleatoriedade do Esquema do Espaço de Endereço) – foram integradas no SDL e 

conseguiram o efeito pretendido ao reduzir o número de ataques bem sucedidos. As estatísticas mostram que, 

nos primeiros anos, foram verificadas reduções consideráveis do número de vulnerabilidades da Microsoft; 

porém, a percentagem de redução das nossas vulnerabilidades estabilizou à medida que o número de 

investigadores de vulnerabilidades aumentou e a qualidade das ferramentas melhorou. Não obstante este facto, 

os computadores que têm versões posteriores de software com actualizações de segurança aplicadas estão 

menos susceptíveis a infecção por software malicioso e a maioria dos ataques bem sucedidos são o resultado de 

engenharia social e de exploração de vulnerabilidades para as quais já existem soluções22. Em concreto, a nossa 

Ferramenta de Remoção de Software Malicioso (que limpa máquinas infectadas como parte do processo de 

actualização automática mensal) mostra que, nos sistemas de 32 bits, o Windows XP SP3 tem 10,9 máquinas 

limpas por 1000 análises, o Vista SP2 tem 4,4 máquinas limpas por 1000 análises e o Windows 7 SP1 tem 1,8 

máquinas limpas por 1000 análises23.  

 

O que estas estatísticas mostram de maneira clara é que os investimentos em segurança informática 

permitem atenuar ameaças oportunistas, especialmente depois de o utilizador informático ter realizado uma 

“higiene de segurança informática básica”, tal como uma implementação de versões mais recentes dos produtos, 

aplicação rápida de correcções para vulnerabilidades, gestão cuidadosa das configurações e participação em 

monitorização contínua (por exemplo, anti-vírus, sistemas de detecção de intrusos). Tem-se verificado também 

que a engenharia social é um problema difícil, uma vez que os utilizadores continuam a ter tendência a clicar 

nos anexos e a visitar websites perigosos, frequentemente em resposta ao phishing. 

 

                                                      
22 Consulte www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results e 

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 Consulte "SIR Report", pp. 73-80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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B. O modelo da ameaça em evolução - viver com adversários persistentes e 

determinados 
 

 Apesar de a qualidade do código ter melhorado e as taxas de infecção terem diminuído, o modelo de 

ameaça tem continuado a evoluir, apresentando um desafio constante. Não incluindo os cibercriminosos que 

têm demonstrado uma maior sofisticação, algumas organizações têm demonstrado um interesse cada vez maior 

na segurança informática, incluindo o aperfeiçoamento das capacidades ofensivas. As ameaças oportunistas 

foram substituídas por ataques mais persistentes e, em vários casos, muito mais preocupantes. Embora estes tipos 

de ataques direccionados tenham sido apelidados de “Ameaças Persistentes Avançadas” ou “APTs”, esse termo é 

inadequado. Embora alguns desses ataques sejam “avançados” (ou seja, “sofisticados”), muitos deles não o são; 

em vez disso, os vectores de ataque são, frequentemente, tradicionais e simples: vulnerabilidades e falhas de 

configuração sem correcções (ambas podem ser exploradas por ferramentas simples e amplamente disponíveis) e 

engenharia social. Quer sejam avançadas ou não, o que caracteriza estes ataques é a persistência (disposto a 

trabalhar mais horas) e determinação (firmemente empenhado em penetrar na rede de uma vítima específica) do 

adversário. É importante salientar que, quando uma organização é alvo de um ataque persistente por um 

adversário determinado, é provável que ocorra uma penetração bem sucedida ou uma interrupção considerável. 

 

A comunidade de segurança informática tem de se adaptar a esta nova realidade, na qual existe um 

maior número de ameaças tanto oportunistas como direccionadas. Esta adaptação significa a adopção de uma 

estratégia de duas frentes. Em primeiro lugar, os responsáveis pela gestão dos sistemas de TI devem aperfeiçoar 

os cuidados básicos para se protegerem contra as ameaças oportunistas e fazer com que os adversários 

persistentes e determinados tenham de fazer um maior esforço. Isto inclui uma migração para sistemas mais 

recentes e seguros, correcção imediata das vulnerabilidades, configuração adequada dos sistemas (parcialmente 

através de uma maior automatização), informação dos utilizadores acerca dos riscos da engenharia social e a 

adopção de outros passos – que impliquem pessoal, processos ou tecnologia – que permitam uma gestão dos 

riscos mais eficaz do que a verificada actualmente. Os profissionais da segurança empresarial podem não 

considerar estas medidas como novas, mas estas aplicam-se também aos utilizadores domésticos que gerem os 

seus sistemas informáticos, bem como dispositivos de computação que não dispõem de uma gestão activa24. 

Esta é outra área onde os governos podem desempenhar um papel cada vez mais activo, visto que alguns países 

pretendem atribuir um mandato legislativo relacionado com a adopção de planos de gestão de riscos de 

informação, bem como uma maior divulgação dos riscos com que se defrontam os que dependem dos sistemas 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (ICT)25. 

                                                      
24 Uma abordagem é a de aplicar modelos de saúde pública à Internet, para garantir o bom funcionamento dos computadores domésticos e o rápido 

tratamento dos computadores infectados. Consulte "Applying Public Health Models to the Internet" (Aplicar modelos de saúde pública á Internet), 

disponível em: http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 Um exemplo de legislação inclui o Cybersecurity Act de 2012, apresentado no Senado dos E.U.A. durante a semana de 13 de Fevereiro de 2012. No que 

respeita à divulgação, a Comissão de Títulos e Câmbios dos E.U.A. publicou recentemente uma orientação que indica que “As empresas inscritas devem 

divulgar o risco de incidentes informáticos, caso estes problemas sejam os principais factores que tornam um investimento na empresa especulativo ou 

arriscado.". Consulte http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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A segunda parte da estratégia envolve essencialmente a forma como os profissionais de segurança 

informática lidam com adversários persistentes e determinados. Em muitos destes casos, os ataques 

caracterizam-se por esforços a longo prazo para entrar dissimuladamente num sistema de computador e, em 

seguida, aproveitar o facto de que um perímetro forte, uma vez derrotado, revela um interior frágil, onde se 

pode navegar facilmente por longos períodos de tempo. Sendo este o caso, a estratégia de segurança 

implementada para derrotar ameaças oportunistas – uma estratégia de segurança focada principalmente na 

prevenção e, em segundo lugar, na resposta ao incidente – não será suficiente. Em vez disso, devemos 

concentrar-nos em quatro áreas: prevenção, detecção, contenção e recuperação.  

 

Embora estes elementos não sejam novos, existem oportunidades para aumentar consideravelmente a 

nossa eficácia nestas áreas. Por exemplo, embora muitas organizações tenham capacidade para gerir sistemas 

de detecção de intrusos, as estratégias de segurança não se têm concentrado na captura, correlação e análise de 

eventos de auditoria a nível da empresa para detectar anomalias que revelem movimentações de intrusos. Uma 

vez que os dados em grande escala estão a revelar novas oportunidades em diversas áreas, precisamos agora de 

saber como estes dados em grande escala podem criar um conhecimento da situação no contexto da segurança 

e também, como é óbvio, garantir a resolução de possíveis problemas relacionados com privacidade. Além disso, 

não obstante a interligação entre os serviços, temos de nos concentrar na contenção (por exemplo, 

segmentação da rede, limitando o acesso do utilizador aos privilégios mínimos) para garantir que, se parte de 

uma rede ficar comprometida, o adversário será bem controlado.  

 

Existe um paralelismo importante com esforços anteriores para promover um desenvolvimento seguro. 

Muitos profissionais de segurança argumentariam que em 2002 o sector da segurança já tinha desenvolvido 

técnicas e ferramentas de desenvolvimento para a segurança e, em alguns casos, implementado protecções de 

código de defesa profunda. Porém, tais esforços não foram implementados à escala devida e não é possível 

aprender algumas lições importantes até ser feito o esforço para formalizar práticas conceptuais e aplicar as 

mesmas à escala, em ambientes descentralizados, nas várias versões de um produto. À semelhança do 

compromisso a longo prazo da Microsoft com o desenvolvimento seguro e o SDL, as técnicas necessárias para a 

contenção e a recuperação não são novas, mas os esforços envidados para aplicar essas técnicas em escala e ao 

longo do tempo irão, sem dúvida, fornecer lições igualmente valiosas sobre como proteger, detectar, conter e 

recuperar em caso de ataque. Em suma, as ideias antigas devem ser complementadas com novos esforços, que 

por sua vez deverão ser implementados à escala e com rigor. 
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C. A nuvem e dados em grande escala 

Além do aparecimento de adversários persistentes e determinados, os esforços de segurança informática 

têm também de ter em conta a nuvem e os dados em grande escala. No nível conceptual mais elevado, tem 

sido frequentemente perguntado à Microsoft: “em termos de segurança, a nuvem é mais ou menos segura?”. A 

resposta, não particularmente útil, é “sim”. Ou seja, há aspectos da nuvem que a tornam um ambiente mais 

seguro do que o de TI distribuído de que dispomos actualmente, mas outros atributos da nuvem tornam a 

segurança um maior desafio. Mais especificamente, aos princípios relacionados com Segurança por Concepção, 

Segurança por Predefinição e Segurança no Desenvolvimento deve ser acrescido o princípio de Segurança no 

Funcionamento. Começamos com algumas observações gerais sobre a mudança para a nuvem e, em seguida, 

aprofundamos o que pensamos sobre a segurança da nuvem26. 

 

Ao nível mais elevado, a nuvem oferece pelo menos quatro vantagens consideráveis de segurança sobre 

o actual modelo de sistemas distribuídos. Em primeiro lugar, o mundo tem uma escassez considerável de 

profissionais de segurança informática, problema esse que não deverá ser resolvido a curto prazo27. Com efeito, 

muitas pequenas empresas não dispõem de equipa de TI, e muito menos de peritos em segurança. Na medida 

em que os fornecedores de nuvem permitirem uma centralização de peritos de segurança em centros de dados 

de grande dimensão e cumprirem os padrões internacionais de segurança operacional emergentes, a segurança 

pode aumentar consideravelmente com o tempo28. Em segundo lugar, a centralização dos dados, juntamente 

com melhores ferramentas de monitorização, pode permitir uma protecção superior à existente no actual 

mundo altamente distribuído, em que a monitorização pode não ser rigorosa em todas as organizações e a 

correlação de dados entre as organizações permanece difícil. Em terceiro lugar, grande parte do código criado 

para a nuvem em si (por exemplo, o Windows Azure, um sistema operativo para a nuvem e as tecnologias de 

virtualização) foi criada após a implementação de práticas de desenvolvimento seguras como o SDL, ajudando 

assim a garantir uma melhor qualidade do código de segurança. Em quarto lugar, num mundo cada vez mais 

composto por aplicações isoladas, que são fornecidas através de “lojas de aplicações”, é possível que um maior 

número de utilizadores esteja a transferir aplicações de fontes conhecidas (ou fontes para as quais existem 

dados substanciais de reputação) e tais fontes podem ter melhores controlos de segurança implementados para 

responder no caso de uma aplicação se revelar maliciosa. 

 

                                                      
26 Este documento não se destina a funcionar como um manual sobre como decidir se a nuvem é adequada para uma determinada organização ou 

função organizacional. Para obter ajuda acerca destas questões, consulte http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx e “Security Guidance for 

Critical Areas of Focus in Cloud Computing, v2.1” (Orientação de segurança para áreas críticas da computação em nuvem) 

(https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 Consulte CSIS, “A Human Capital Crisis in Cybersecurity” (Uma crise de capital humano na cibersegurança), http://csis.org/publication/prepublication-a-

human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Consulte http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (os defensores de uma nuvem do governo destacam os benefícios 

da segurança da nuvem, incluindo a maior facilidade de aplicação de correcções). 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
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Ao mesmo tempo, o aparecimento da nuvem irá, sem dúvida, dar origem a novas ameaças, sendo 

algumas discutidas hoje em dia de maneira activa e outras que irão exigir uma análise mais profunda. Os 

profissionais de segurança reconhecem, por exemplo, que a nuvem irá resultar numa consolidação massiva de 

dados e, consequentemente, irá representar um alvo cobiçado para os cibercriminosos. Além disso, o acesso a 

esse conjunto de dados abrangentes é, frequentemente, protegido por mecanismos de autenticação que 

dependem demasiado de nomes de utilizador e segredos partilhados (palavras-passe) que são demasiado fáceis 

de roubar, adivinhar ou solicitar, quer através de engenharia social sobre os próprios utilizadores finais ou um 

call center que possa conceder acesso erradamente a pessoas não autorizadas. Sendo isto verdade, continuamos 

a necessitar de um meta-sistema de identidade muito mais forte, que dificulte bastante o roubo da identidade 

de outra pessoa29. Em terceiro lugar, vão aparecer criminosos que irão tentar explorar os sistemas internos da 

nuvem (por exemplo, qualquer tentativa para prever, através dos fluxos de dados, onde possam estar 

disponíveis determinados dados do cliente), mas também poderão utilizar a potência da nuvem para atacar 

outros utilizadores30. Por último, a proliferação de dispositivos e a crescente conectividade irão permitir aos 

intrusos mais possibilidades de aceder aos sistemas e dados sem autorização.  

 

Por exemplo, alguém pode comprometer um dispositivo para atacar a nuvem ou comprometer a nuvem 

para atacar um dispositivo. Em resumo, este novo ambiente irá solicitar o desenvolvimento de novos modelos 

de ameaça que, por sua vez, devem informar programas alargados para evitar, detectar, conter e recuperar de 

eventos de segurança. 

  

IV. Privacidade  

 

A. Antecedentes 
 

Embora a segurança tenha sido claramente o pilar dominante aquando da apresentação da Iniciativa de 

Trustworthy Computing em 2002, a comunicação inicial da TwC reconheceu que as preocupações dos 

utilizadores relativas à privacidade iriam ser também essenciais para o desenvolvimento de níveis mais elevados 

de confiança na tecnologia de informação. De facto, a privacidade tem sido um pilar essencial da Trustworthy 

Computing desde o início, tendo a Microsoft investido consideravelmente na melhoria e no desenvolvimento do 

seu programa de privacidade. A Microsoft foi uma das primeiras empresas a nomear um director responsável 

pela confidencialidade e dispõe actualmente de centenas de funcionários cuja função é garantir que as políticas, 

os procedimentos e as tecnologias de privacidade são aplicadas em todos os produtos, serviços, processos e 

                                                      
29 Um número cada vez maior de entidades está a adoptar mecanismos de autenticação mais robustos. Por exemplo, a Alemanha emitiu um cartão 

electrónico de identificação e o governo do Canadá irá aceitar identificação electrónica emitida pelos bancos. Consulte 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Alemanha); 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Canadá). 

30 Consulte http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Relatório: ataque à Sony PlayStation lançado a partir da 

nuvem da Amazon). 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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sistemas a nível mundial. Estes indivíduos constituem um grupo bastante diversificado, que engloba tanto 

advogados especializados em privacidade, que nos ajudam a interpretar e permanecer em conformidade com 

as regras e regulamentações de privacidade, como diversos engenheiros de software, profissionais de marketing, 

cientistas e analistas de negócios que nos ajudam a desenvolver e implementar o nosso programa de 

privacidade. Além disso, através da investigação e do desenvolvimento das nossas novas tecnologias de reforço 

da privacidade, a Microsoft criou um ambiente onde os nossos funcionários têm uma consciência e um respeito 

profundos pelas questões relacionadas com privacidade. Estes investimentos ajudam a desenvolver 

oportunidades para que os nossos engenheiros possam criar tecnologias, serviços e funções que tenham como 

base tanto as necessidades dos clientes como as preocupações de privacidade dos clientes. 

 

Um exemplo concreto deste trabalho é a forma como concebemos e criamos software. As normas de 

privacidade são integradas no nosso Security Development Lifecycle e, à semelhança do próprio SDL, foram 

tornadas públicas para que todos os engenheiros possam criar produtos e serviços mais fidedignos e que 

garantam a privacidade31. Os nossos princípios de privacidade, formalizados e disponibilizados para o público 

em 2008, servem de orientação à recolha e utilização de informações sobre clientes e parceiros e fornecem aos 

nossos funcionários um modelo de trabalho claro que ajuda a garantir uma gestão responsável dos dados32. 

Além disso, o cumprimento dos nossos compromissos de privacidade é um requisito para todos os produtos e 

serviços; isto é apoiado por requisitos de privacidade claros que convertem a nossa política global em 

procedimentos e processos accionáveis para os nossos engenheiros, vendedores e responsáveis pelo marketing. 

Também reforçámos o nosso apoio à privacidade através da aplicação dos princípios de Privacidade por 

Concepção (PbD). Para a Microsoft, PbD significa o desenvolvimento e a implementação de princípios, políticas 

e procedimentos que controlam os objectivos de concepção específicos de privacidade dos nossos produtos de 

software e serviços online desde a fase inicial do desenvolvimento e continuam a lidar com considerações sobre 

a privacidade e a segurança dos dados durante o ciclo de vida dos produtos.  

 

B. A nuvem e dados em grande escala 
 

Embora o nosso compromisso para com a privacidade permaneça forte, novos modelos de computação 

estão a desafiar os esforços tradicionais para proteger a privacidade. Durante os últimos quarenta anos, a 

privacidade das informações tem sido protegida, em grande parte, pela adopção e cumprimento dos Princípios 

de Informação Justa (FIPs). Em várias partes do mundo, os FIPs ou derivados têm sido codificados em leis e 

regulamentos, enquanto que noutros locais funcionam como parte dos modelos de auto-regulação. Embora os 

FIPs possam variar ligeiramente consoante a região, evoluíram para se concentrarem fortemente em 

determinados temas comuns. Os mais importantes incluem a limitação de recolha, avisos e escolha 

                                                      
31 Consulte http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Consulte http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
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(frequentemente expressa como “consentimento”), resolução e segurança33. Alguns destes princípios têm, com o 

tempo, obtido uma maior importância. Por exemplo, tem-se verificado historicamente um maior foco ao nível 

de “aviso e consentimento” e “recolha”; os princípios anteriores apoiavam o “controlo” do utilizador sobre como 

a informação a seu respeito era recolhida e utilizada e o último princípio fornecia protecção profilática, uma vez 

que os dados nunca recolhidos não poderiam ser utilizados de maneira indevida. 

 

 Embora talvez seja satisfatório em termos conceptuais, este modelo – devido ao forte destaque acerca 

de avisos e escolha (consentimento) aquando da recolha – está sob um considerável esforço e a pressão que 

exerce sobre os indivíduos é insustentável. Com efeito, alguns afirmaram que falhou virtualmente e que já não 

serve a sociedade tal como inicialmente previsto34. O mundo no qual a nuvem se encontra activa já se 

caracteriza por uma proliferação de dispositivos, uma abundância de dados (por exemplo, conteúdo criado pelo 

utilizador, dados gerados através de redes, tais como dados de geolocalização, dados transaccionais e dados 

analíticos resultantes de acções do utilizador), maior armazenamento e algoritmos que permitem uma melhor 

pesquisa e um reforço das decisões.  

 

Este mundo repleto de dados – que pode mostrar tanto acerca do passado de uma pessoa como talvez 

sobre o futuro – significa tanto benefícios como riscos para os indivíduos e a sociedade. Por exemplo, a análise 

dos dados pode indicar que uma pessoa sofre de um determinado problema médico que pode ser tratado ou 

que está em risco de sofrer desse problema no futuro. Esses dados, em combinação com outros, podem dar 

origem a inovações médicas surpreendentes e desejadas que beneficiem tanto os indivíduos como a sociedade 

como um todo. É importante ter noção do valor da análise de dados. Por exemplo, dados em grande escala 

podem permitir aos hospitais novos conhecimentos que melhorem os cuidados de saúde dos pacientes. Neste 

sentido, a Microsoft Research concentrou-se recentemente em dois problemas profundos do sector dos 

sistemas de saúde: o desafio das readmissões e as infecções hospitalares. Um estudo indica que uma análise de 

variáveis múltiplas (incluindo diagnósticos, resultados laboratoriais, medicamentos tomados pelos pacientes e 

informações sobre as alas específicas dos hospitais onde os doentes permaneceram durante a sua estadia), 

juntamente com modelos de previsão, poderá ajudar a reduzir o número de readmissões. Um estudo à parte 

mostra que determinadas variáveis podem ser importantes para identificar padrões associados com infecções 

hospitalares. Mais especificamente, este estudo examinou "pressões de colonização" em diferentes alas do 

hospital juntamente com mais de 25 000 outras variáveis para ajudar a prever a probabilidade de um paciente 

contrair uma infecção. Neste estudo, a localização dos quartos no hospital – bem como muitos outros factores – 

parece contribuir para o risco de contrair uma infecção. 

                                                      
33 Consulte “Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles” (Princípios para práticas de informação justas da Comissão Federal para o 

Comércio dos EUA) (http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm); “OECD Privacy Principles” (Princípios de privacidade da OCDE); 

http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html; e "Fair Information Practices" Ministério da Saúde, Educação e Bem- 

Estar dos E.U.A., 1973 (impresso novamente em https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

34 Consulte “The Failure of Fair Information Practice Principles” (O fracasso dos princípios para práticas de informação justas), Fred Cate, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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Como é óbvio, o verdadeiro desafio é fazer com que os indivíduos e a sociedade reafirmem, redefinam 

e/ou alterem essencialmente as suas expectativas de privacidade neste novo mundo, uma vez que os interesses 

dos visados pelos dados e dos utilizadores dos dados nem sempre se encontram alinhados. Com efeito, à 

medida que este novo mundo centrado nos dados tem vindo a desvendar-se, tem-se verificado uma 

preocupação crescente em relação à privacidade, frequentemente expressa como receio do fim da privacidade35 

ou a preocupação de que existirão danos específicos e articuláveis à privacidade, contra os quais a sociedade 

deve tomar medidas. Neste novo mundo, é cada vez mais claro que os desafios relacionados com a privacidade 

colocados por uma sociedade centrada nos dados não podem ser resolvidos de maneira adequada por 

princípios de privacidade tradicionais que se concentrem demasiado na recolha de dados e nos avisos 

fornecidos aquando da recolha.  
 
Esta abordagem tradicional levanta três problemas. Em primeiro lugar, à escala, as dificuldades de 

compreensão e gestão das escolhas no que respeita à recolha e utilização de dados cria uma enorme pressão 

para os indivíduos. Pondo de parte que mesmo a entidade que recolhe os dados pode dispor de um vasto 

conjunto de utilizações compreensíveis (os dados podem ser utilizados não apenas para satisfazer o pedido de 

um cliente, mas para impedir fraude ou garantir a segurança da rede), as relações de negócio cada vez mais 

complexas invalidam a noção de que uma única entidade irá recolher e utilizar os dados fornecidos e que um 

indivíduo e um colector de dados estarão numa relação estritamente bilateral. Com efeito, uma vez que uma 

entidade de recolha de dados pode associar-se a outros ou partilhar os dados com diversas outras organizações 

que forneçam serviços relacionados (por exemplo, empresas de marketing, empresas de análise de dados, redes 

de publicidade), os indivíduos são confrontados com um número cada vez maior de declarações de privacidade 

associadas para analisar, que fornecem aos indivíduos uma forma cada vez menos prática e eficaz de garantir 

uma escolha significativa como utilizadores. Chegou-se também à conclusão de que, na prática, a escolha 

oferecida pode não proporcionar aos indivíduos o nível de controlo pretendido; um indivíduo deve concordar 

com as utilizações, clicando num aviso de privacidade denso aquando da recolha ou não aceitar a participação 

na actividade pretendida. 
 
Em segundo lugar, o modelo existente pressupõe uma relação interactiva entre o indivíduo e a entidade 

responsável pela recolha e utilização dos dados, relação essa que pode não existir. Por exemplo, como anunciado 

recentemente, as agências de seguros podem pesquisar fotografias do Facebook para verificar se as pessoas que 

solicitem prestações por invalidez estão a participar em actividades que sugiram que a reclamação de seguro seja 

fraudulenta36. De igual modo, a tecnologia de reconhecimento facial pode utilizar a correspondência de uma 

fotografia de uma pessoa num espaço público com outras fotografias de pessoas noutros locais públicos. A 

identidade real da pessoa que está a ser “identificada” pode, de facto, ser desconhecida aquando da recolha ou 

utilização dos dados, o que torna impraticável quaisquer debates acerca do consentimento dos utilizadores. Nesse 

                                                      
35 Talvez a caracterização mais famosa deste sentimento seja atribuível a Scott McNealy, o antigo CEO da Sun Microsystems, que afirmou: "Já não existe 

privacidade. Tem de se aceitar isto." http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.  
36 “Are insurance companies spying on your Facebook page?” (Estarão as companhias de seguros a espiar a sua página no Facebook?), 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388 (Segunda-feira, 7 de Novembro de 2011). 

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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caso, uma organização que recolha e utilize os dados pode estar a tomar decisões acerca de um indivíduo com o 

qual não tem qualquer relação ou mesmo conhecimento da identidade.  

Em terceiro lugar, o verdadeiro valor dos dados pode não ser compreendido no momento da recolha e 

podem ser perdidas quaisquer utilizações futuras que tenham alguma vantagem para o indivíduo ou para a 

sociedade. Isto não tem como intuito sugerir, como é óbvio, que devem ser recolhidos dados desnecessários 

(que, aconteça o que acontecer, irão resultar em maiores custos de armazenamento e segurança) ou que os 

dados recolhidos para uma finalidade devam ser utilizados sempre que algum objectivo novo e benéfico seja 

posteriormente descoberto. Em vez disso, o objectivo deste novo mundo centrado nos dados será proporcionar 

à sociedade uma vasta gama de possibilidades, algumas das quais não previstas aquando da recolha de dados 

(por exemplo, as empresas que recolhiam amostras de sangue há quarenta anos não referiam o teste do ADN 

como uma possível utilização, mas este tem servido recentemente para ilibar inocentes). Ao mesmo tempo, é 

verdade que os dados podem ser manipulados; a não aceitação de riscos (quando os empréstimos são 

recusados a pessoas que habitam em bairros compostos essencialmente por minorias) é um desses exemplos. 

Porém, quer a utilização dos dados seja “boa” ou “má”, é apenas isso – um juízo acerca da utilização. Embora a 

limitação da recolha dos dados tenha um objectivo profilático importante e permaneça relevante, implica um 

determinado custo; o verdadeiro debate deve ser acerca da utilização e de como atingir o equilíbrio adequado 

entre as vantagens para a sociedade e a privacidade pessoal. Isto tem sido, é e provavelmente continuará a ser 

um assunto que requer uma análise profunda. 

 

 Se for necessário implementar alterações na forma como aplicamos os FIPs a um mundo rico em dados – 

e este é certamente o caso – a nova abordagem deve ter em conta um novo mundo pleno de novos modelos 

de negócio, novos modelos de utilização de dados, novas formas de tecnologia e sensibilidades de privacidade 

individuais que podem vir a revelar-se bastante resilientes com o tempo ou bastante fluidas. Mesmo hoje em 

dia, alguns afirmam que as interacções na Internet estão a tornar-se transacções negociáveis, onde os indivíduos 

trocam dados de identificação pessoal por serviços, enquanto outros afirmam que esta negociação não é muito 

transparente em termos do “valor” que está a ser transaccionado (ou seja, não é claro o objectivo da caixa de 

verificação para indicar o sexo, nem o que é obtido em troca quando se selecciona a caixa). Por outro lado, 

outras pessoas podem afirmar que os dados pessoais devem apresentar de forma transparente o seu “preço” – e 

depois serem comprados e vendidos – tal como qualquer bem37. Todos estes argumentos são válidos e podem 

ser discutidos de maneira lógica, e não se sabe ao certo como a mudança das sensibilidades de privacidade 

acerca da utilização e recolha de dados irá influenciar estas várias abordagens. As duas questões principais a 

responder durante este período de mudança são: (1) será que os Princípios de Informação Justa devem evoluir 

de modo a reflectir este ambiente de mudança e, se assim for, (2) será que servem para atingir os dois 

                                                      
37 Consulte, por exemplo, "Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data" (Novas empresas procuram ajudar os utilizadores a definir um 

preço para os seus dados pessoais), http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-

data.html?_r=1.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
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objectivos de protecção de privacidade e permitir a utilização de dados tanto para o benefício dos indivíduos 

como da sociedade? 

 

Tendo em conta o actual mundo centrado em dados, parece claro que a utilização dos dados, mais do 

que a recolha e o esquema de aviso e consentimento associado, constitui um melhor ponto focal para a 

definição das obrigações relacionadas com informações pessoais. Numa primeira análise, embora possa parecer 

surpreendente reduzir a importância do princípio relacionado com a recolha, é importante salientar que os 

princípios de recolha e notificação permanecem relevantes no novo modelo; a diferença reside no facto de que 

o foco principal se afasta da recolha e da notificação e se aproxima da utilização. Este modelo de utilização38 

requer que todas as organizações sejam transparentes, proporcionem e honrem a escolha (controlo) adequada 

e se certifiquem de que os riscos para os indivíduos relacionados com a utilização dos dados são avaliados e 

geridos. Isto diz respeito a todas as utilizações (não apenas a utilizações interactivas que resultem de relações 

bilaterais) e proporciona uma abordagem de governação mais eficaz para os indivíduos, mais fácil de gerir para 

as empresas e que permite uma vigilância mais rigorosa pelas entidades reguladoras. 

 

Ao aplicar-se um modelo como este, é importante reconhecer que, embora existam novas formas de 

dados e novas formas de utilização de dados, existem, no final, apenas três maneiras de pensar sobre a 

utilização dos dados: existem utilizações que são (1) globalmente aceitáveis e, por vezes, juridicamente 

autorizadas ou obrigatórias; (2) proibidas e (3) sujeitas a sentimentos individuais (isto é, o uso pode ser aceitável 

para alguns, mas razoavelmente contestado por outros, de tal forma que uma regra geral é inadequada). 

Também se deve reconhecer que, apesar de a sociedade ou um indivíduo poder indicar um uso como aceitável 

ou inaceitável, esta visão pode mudar com o tempo e pode ser difícil aplicar uma nova regra de utilização em 

dados que já existem (por exemplo, se uma pessoa disponibiliza publicamente uma informação, mas se 

arrepende após a publicação, pode ser impossível exercer um controlo significativo sobre o famoso génio que 

saiu da lâmpada). Ainda assim, ao pensar na utilização desta forma, a sociedade pode decidir agora como criar 

enquadramentos que permitam que o uso correcto seja colocado nas categorias certas e, posteriormente, como 

preparar “obrigações” adequadas relacionadas com os usos específicos.  

 

Por exemplo, na categoria de aceitação geral, certas utilizações podem ser consideradas aceites mesmo 

sem o consentimento explícito do utilizador. Isto pode incluir o uso de dados do consumidor para fornecimento 

do produto ou serviço solicitado (cumprimento da ordem de compra); a venda ou marketing de produtos e 

serviços relacionados (a menos que o consumidor tenha optado pela não utilização de tais dados); a melhoria 

do serviço; a participação em investigação (desde que os dados não permitam identificação pessoal, nos casos 

pertinentes, através de meios de negócio e/ou técnicos); a prevenção de fraudes em relação ao serviço; e a 

                                                      
38 The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward. (Fórum empresarial sobre a privacidade do consumidor – Uso e 

obrigações – Um caminho em frente.)  

Consulte http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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denúncia de actividades ilegais às autoridades governamentais responsáveis pela sua investigação, se 

legalmente permitido ou exigido. Caso se chegue a acordo sobre o que configura uma utilização geral aceitável, 

as pessoas irão aceitar essas utilizações e irão reduzir o tempo de leitura das notificações relacionadas com estas 

práticas. Com um menor foco nas questões de utilização geral aceitável, as escolhas relacionadas com os usos 

em que haja opiniões razoáveis divergentes podem destacar-se de forma mais saliente e a energia pode ser 

usada na gestão dos riscos associados a estas actividades, incluindo no aceitar ou recusar uma determinada 

utilização, em função da sensibilidade dos dados. Assim, as organizações que utilizam os dados podem ser 

responsabilizadas por honrarem essas preferências. Repare-se que o aviso deve continuar a ser fornecido em 

relação às práticas de uso; a verdadeira diferença é que o peso de fazer cumprir as regras se move do indivíduo 

(que muitas vezes tem de se valer a si próprio depois de ler as declarações de privacidade associadas) para a 

organização que utiliza os dados. Isto permite a criação de regras sociais mais consistentes, viáveis e exequíveis - 

regras que, então, podem ser melhor executadas pela tecnologia (p.ex., através da aplicação de políticas para 

metadados), pelos indivíduos e pelos reguladores.  

 

De acordo com este modelo, é importante que as organizações que utilizam os dados sejam 

verdadeiramente responsáveis pelo cumprimento das suas obrigações. Assim, num mundo centrado nos dados, 

os FIPs devem incluir um “princípio de responsabilidade”: a entidade que recebe os dados (directa ou 

indirectamente) é responsável por garantir que tais dados são recolhidos legalmente e usados e protegidos de 

forma compatível com as expectativas individuais e sociais. Ser “responsável” significa que a organização tomou 

medidas para desenvolver e implementar as avaliações de risco de privacidade, políticas, processos e 

procedimentos que ajudam a fazer cumprir as regras de utilização de dados que honram as normas da 

sociedade, respeitam o controlo do utilizador e garantem que os dados se encontram razoavelmente seguros39. 

De forma significativa e a pedido de um órgão regulador, uma organização deve ser capaz de demonstrar como 

tem cumprido a sua responsabilidade no âmbito deste princípio. 

 

Como acontece hoje, aqueles que recolhem dados individuais para fins comerciais devem fornecer um 

aviso, indicando (1) os fins para os quais esses dados serão utilizados; (2) com quem os dados serão partilhados, 

se for esse o caso; (3) como é que essa utilização ou partilha beneficia o indivíduo; (4) se o utilizador se manterá 

anónimo, quer através de processos comerciais quer por meios tecnológicos; (5) o tipo e a natureza gerais da 

informação recolhida, (6) que controlo, se houver, o indivíduo pode exercer para influenciar o uso e a partilha 

destes dados e (7) como é que os dados são protegidos. É claro que todos os usos e recolhas de dados devem 

cumprir os requisitos legais e ser razoavelmente coerentes com o aviso fornecido.  

 

Sempre que seja razoavelmente prático, o controlo do utilizador deve ser granular, contextual e 

automatizado, permitindo decisões mais significativas em relação à transferência de dados em troca de valor. 

                                                      
39 O que o princípio da responsabilidade poderia exigir das organizações tem sido geralmente aceite e acordado.  

Consulte http://www.informationpolicycentre.com/resources/ e http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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Neste sentido, algumas regras existentes fornecem uma boa orientação. Por exemplo, como parte desse 

controlo, deve ser obtido um consentimento explícito para a recolha, transferência e uso adicional dos dados, 

ou quando a recolha ou a partilha dos dados for de natureza sensível40. Esse controlo deve também abordar as 

regras sobre dados anónimos ou não identificados. Por exemplo, nas situações em que o valor do uso de dados 

não for comprometido, o indivíduo deve ter a opção de permanecer não identificado, quer através de processos 

comerciais estabelecidos41 quer através de meios tecnológicos, quando possível. Finalmente, os princípios 

tradicionais relativos a acesso e reparação, segurança e, actualmente, notificações de falhas, fazem grande 

sentido neste novo mundo centrado em dados e devem ser implementados com rigor.  

 

Como referido, esta abordagem representa uma mudança na focalização - dá continuidade a 40 anos de 

história, em vez de os abandonar - mas é projectada para ajudar a alcançar cinco fins: (1) proteger a privacidade 

de forma significativa; (2) optimizar o uso dos dados para o benefício tanto dos indivíduos como da sociedade; 

(3) garantir que aqueles que usam os dados são responsabilizados por esse uso; (4) fornecer um regime que 

permite a fiscalização mais eficaz pelos órgãos reguladores e (5) trabalhar efectivamente numa sociedade 

moderna ligada. Num mundo rico em dados, a realização destes objectivos requer uma concentração sobre o 

uso de dados, um controlo significativo do utilizador e transparência.  

 

C. Acesso governamental a dados 
 

À medida que os indivíduos e as organizações adoptam serviços, surgem questões sobre o acesso do 

governo aos dados, particularmente quando esse acesso é feito sem aviso prévio. Em certa medida, este novo 

mundo, centrado nos dados e orientado para os serviços, transfere o equilíbrio de poder entre o indivíduo e o 

governo. Isto porque, no passado, muitos documentos pessoais (por exemplo, correspondência pessoal, 

fotografias e outros documentos pessoais) eram armazenados em casa ou no escritório, mesmo que outros 

registos (por exemplo, registos telefónicos, registos bancários) pudessem ser disponibilizados por terceiros. 

Sendo isto verdade, um governo que procurasse aceder a tais dados, tinha que envolver directamente o 

indivíduo, mesmo que esse envolvimento implicasse uma apreensão forçada (por exemplo, a execução de um 

mandado de busca). Hoje, um indivíduo que utilize os serviços de TI pode armazenar uma grande quantidade 

                                                      
40 A Informação de Identificação Pessoal Sensível (ou Informação Confidencial de Consumidor) inclui dados de identificação pessoal e pseudo-anónimos 

que podem (i) ser usados para discriminar (por exemplo, raça, origem étnica, crenças religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, associações sindicais, estilo 

de vida sexual, saúde física ou mental), (ii) facilitar o roubo de identidade (por exemplo, o nome de solteira da mãe) ou (iii) permitir o acesso a uma conta 

de utilizador (por exemplo, palavras-passe ou PINs). Também inclui outros dados que, tecnicamente, não são informações de identificação pessoal, mas 

que ao longo do tempo têm enervado os utilizadores (tais como a exacta localização do utilizador) e dados que têm a intenção plausível de envergonhar 

o utilizador.  

41 Esta referência a “processos comerciais” é importante, uma vez que muitos poderão argumentar que qualquer “des-identificação” de dados pode ser 

anulada através da re-identificação dos dados. Embora a nossa capacidade técnica para evitar a re-identificação dos dados possa ser limitada, os meios 

tecnológicos não são a única opção disponível para fazer cumprir as normas da sociedade. Por exemplo, as leis proibiram a intercepção de chamadas 

telefónicas entre telemóveis, mesmo quando, tecnicamente, não foi difícil atingir esse objectivo. 



 

26 

 

de informações pessoais junto de terceiros, incluindo correspondência (correio electrónico), documentos de 

texto, fotografias e cópias de registos financeiros e de saúde. Além disso, também estão disponíveis outras 

formas de informação interessante (o que foi comprado on-line ou dados exactos da localização). É um motivo 

de preocupação o facto de os governos poderem obter essas informações dos prestadores de serviços sem 

avisar o indivíduo, principalmente porque é cada vez mais difícil participar plenamente na sociedade sem deixar 

um rasto digital significativo42. 

 

Existem, de facto, duas questões distintas. A primeira tem a ver com as investigações internas. Supondo 

que uma investigação é totalmente feita dentro de um país, sob que regras deve um governo ter acesso aos 

dados de um indivíduo? A segunda questão relaciona-se com investigações internacionais. Nos casos 

internacionais, até que ponto deve um governo ser capaz de obrigar a disponibilização de documentos que 

estão armazenados noutro país, sem solicitar a intervenção internacional? 

 

1. Investigações internas 
 

A questão do acesso do governo aos registos armazenados localmente sempre foi objecto de debates 

sobre a privacidade. Como mencionado num relatório do Governo dos E.U.A.: 

 

A existência de registos sobre um indivíduo que não estão na posse do mesmo 

coloca graves problemas de protecção de privacidade, especialmente quando o 

governo pretende o acesso a esses registos. Os detentores dos registos podem 

fornecer, fornecem frequentemente e, por vezes, estão obrigados a fornecer ao 

governo os registos sobre um indivíduo sem a aprovação deste, quer a divulgação 

seja feita a pedido do governo quer seja por iniciativa do detentor do registo; e, 

frequentemente, não chega a ser feito o registo da divulgação…. O indivíduo 

pode nunca saber que os seus registos foram inspeccionados por agentes do 

governo. Excepto num número limitado de situações, nem o detentor dos registos 

nem o governo são obrigados a notificá-lo de que os seus registos foram sujeitos 

ao escrutínio do governo. 

 

Este relatório não aborda os dados em grande escala nem os serviços em nuvem; na verdade, foi escrito antes 

da era dos computadores pessoais43. Mas, como os indivíduos armazenam os dados cada vez mais na nuvem (e, 

                                                      
42 Nos Estados Unidos, um precedente judicial bem fundamentado sustenta que os dados fornecidos a terceiros poderiam ser obtidos pelo governo, sem 

violar os requisitos do mandado de busca da Quarta Emenda. Consulte Smith vs. Maryland, 442 U.S. 207 (1986). No entanto, recentemente, uma Comarca 

decidiu que é inconstitucional a medida em que a Lei da Privacidade de Comunicações Electrónicas permite ao Governo aceder a correio electrónico sem 

um mandado. Consulte United States v. Warshak, http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 
43 Capítulo 9 de Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission (Privacidade pessoal na sociedade da 

informação: Relatório da comissão de estudo da protecção da privacidade) transmitido ao presidente Jimmy Carter em 12 de Julho de 1977, republicado 

em http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
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portanto, na posse de terceiros), até que ponto esse facto deve dissipar a expectativa de privacidade de uma 

pessoa? Nos E.U.A. o Supremo Tribunal de Justiça comentou recentemente sobre esta questão:  

Mais importante ainda, pode ser necessário reconsiderar o pressuposto de que 

um indivíduo não tem qualquer expectativa razoável de privacidade nas 

informações voluntariamente divulgadas a terceiros. Por exemplo, Smith, 442 U. S., 

em 742; United States vs. Miller, 425 U. S. 435, 443 (1976). Esta abordagem não é 

adequada à era digital, na qual as pessoas revelam a terceiros uma grande 

quantidade de informações sobre si mesmas, no decorrer da realização de tarefas 

comuns. As pessoas divulgam aos operadores telefónicos os números de telefone 

que digitam ou enviam por texto; aos fornecedores de serviços de Internet os 

URLs que visitam e os endereços de correio electrónico com os quais comunicam; 

e aos vendedores on-line os livros, mercearias e medicamentos que compram. 

Talvez, como refere o JUÍZ ALITO, algumas pessoas possam achar que a “troca” de 

privacidade por conveniência “vale a pena”, ou vir a aceitar essa “diminuição da 

privacidade” como “inevitável”, publicado, em 10, e talvez não…. Eu não diria que 

todas as informações divulgadas voluntariamente a algum membro do público 

para fins limitados são, só por isso, desvinculadas da protecção da Quarta 

Emenda44. 

 

Mesmo antes da decisão do processo de Jones, a própria Microsoft já achava que o modelo para a procura de 

dados de terceiros devia ser reconsiderado45. 

 

 A chegada dos serviços em nuvem e dos dados em grande escala aumenta claramente estas 

preocupações com a privacidade. Embora existam há muito tempo dados que reflectem, a um nível elevado, as 

actividades de uma pessoa (p.ex., as compras com de cartão de crédito deixam um rasto do que foi comprado, 

incluindo quando e onde), a quantidade e a qualidade de dados reveladores está a aumentar dramaticamente. 

Hoje, em vez de juntar um registo em papel ou depender de vigilância presencial para investigar a localização 

de uma pessoa, as câmaras públicas podem tirar imagens com metadados como data e hora, que podem ser 

posteriormente analisadas através de tecnologia de reconhecimento facial. Sinais muito precisos de GPS podem 

ser capturados a partir de uma variedade de dispositivos móveis, incluindo telemóveis, carros e computadores. 

Neste novo ambiente, pode-se facilmente reconhecer quão úteis estes dados podem ser para aqueles que 

investigam actividades ilegais46 ou, para esse efeito, para os governos tentarem acalmar as actividades legais 

                                                      
44 Consulte United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (concordância do Juíz Sotomayer). 
45 Consultar Brad Smith, “Cloud Computing for Business and Society” (Computação em nuvem para empresas e sociedade) em 

http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html. 
46 Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal considerou recentemente que os agentes do governo devem ter um mandado de busca antes de colocarem 

um dispositivo de GPS num veículo.  

Consulte U.S. vs. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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relacionadas com a liberdade de associação. Claramente é chegado o momento de um debate forte sobre a 

protecção das informações armazenadas em nuvem. 

2. Investigações internacionais 
 

Enquanto os países podem, como é evidente, decidir quais as regras aplicáveis a nível nacional, a forma 

como os governos irão aceder aos dados armazenados em países estrangeiros levanta questões muito mais 

complexas. Simplificando, à medida que mais pessoas transferirem dados para a nuvem para acesso em 

qualquer lugar/a qualquer momento, os governos de todo o mundo irão querer aceder a esses dados, 

levantando sérias questões que se encontram na intersecção da comunicação, geografia e, em última instância, 

soberania. Em algumas partes do mundo, a preocupação é com o “Patriot Act”, uma lei que os E.U.A. aprovaram 

após os ataques terroristas de 11/09 que, alega-se, dá ao governo dos E.U.A. a capacidade de obrigar as 

empresas norte-americanas a apresentarem os dados em seu poder, mesmo que esses dados estejam 

armazenados noutros países47. Na verdade, afirmar-se que o "Patriot Act" é relevante, é um equívoco; o 

precedente jurídico dos E.U.A., relativo ao acesso a dados, foi criado quase duas décadas antes dos ataques 

terroristas de 11/09 e, portanto, muito antes do "Patriot Act" ser aprovado. Como muitos não estão 

familiarizados com esta história, vale a pena partilhá-la. 
 

Em 4 de Março de 1983, o Banco da Nova Escócia, um banco do Canadá com sede em Toronto, tinha 

filiais, escritórios e agências em quarenta e seis países. Naquele dia, o escritório do Banco em Miami, na Florida, 

foi notificado de uma intimação para testemunhar e apresentar documentos, emitida pelo Tribunal Federal dos 

Estados Unidos para a Comarca do Sul da Florida. A intimação pedia, entre outras coisas, a apresentação de 

documentos financeiros pertencentes a dois indivíduos e três empresas da sucursal do Banco nas Ilhas Caimão. 

O banco alegou que não poderia apresentar os documentos solicitados, pois isso violaria a lei do sigilo das Ilhas 

Caimão. O tribunal proferiu a decisão, obrigando o banco a apresentar os documentos, uma decisão confirmada 

em última instância pelo tribunal de recurso: 
 

Num mundo em que as transacções comerciais são de âmbito internacional, os 

conflitos são inevitáveis. Os tribunais e os legisladores devem tomar todas as 

precauções razoáveis para evitar colocar as pessoas na situação em que [o Banco] 

se encontra. No entanto, este tribunal simplesmente não pode concordar com a 

afirmação de que as investigações criminais dos Estados Unidos devem ser 

impedidas sempre que houver conflito com os interesses de outros estados.  

 

Simplificando, o tribunal considerou que o governo dos Estados Unidos pode obrigar uma empresa localizada nos 

E.U.A. a apresentar os dados na sua posse, não importando onde os dados estão armazenados48. Curiosamente, 

                                                      
47 Consulte http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 (“Desconfiança europeia 

relativamente à segurança de dados nos E.U.A. cria mercado para os serviços em nuvem locais; Europeus preocupados com o Patriot Act dos E.U.A. 

preferem manter os seus dados na UE”).  
48 Consulte Bank of Nova Scotia v. United States, 740 F.2d 817, 828 (11th Cir. 1984), cert negado, 469 U.S. 1106 (Jan. 7, 1985). 

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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nenhum outro governo teve uma posição contrária ou jamais sugeriu que se recusaria a disponibilizar os 

documentos de uma empresa local simplesmente porque os dados foram armazenados num país estrangeiro.  

É um exercício interessante substituir a palavra “banco” por “fornecedor em nuvem” e depois pensar nas 

implicações para os utilizadores em nuvem, fornecedores de serviços de nuvem e governos. Para os utilizadores, 

a questão é “quais são os governos que podem obter os meus dados e será que saberei que eles foram 

facultados?” 49  Os utilizadores podem estar compreensivelmente preocupados com o facto de governos 

estrangeiros poderem aceder aos seus dados. Além disso, os governos que podem aceder aos dados podem 

mudar se, por exemplo, um prestador de serviços se instalou num outro país ou, em nome da segurança, 

transferiu o backup de dados de um utilizador para uma nova localização geográfica. Os utilizadores da nuvem 

também não podem ter a certeza de que recebem um aviso se uma entidade governamental procurar os seus 

dados, porque, enquanto os fornecedores de serviços de nuvem podem ter políticas que exijam o aviso, os 

governos podem emitir ordens de não divulgação que proíbam tais divulgações. Assim sendo, como devem 

pensar os utilizadores da nuvem sobre esta questão?  

 

O acesso do governo aos dados é simplesmente um factor de gestão de risco a ser considerado quando se 

pensa sobre o uso dos serviços em nuvem . Por exemplo, uma organização pode querer evitar colocar informações 

comerciais secretas extremamente sensíveis num serviço em nuvem se, ao fazê-lo, vai permitir que um governo 

que não respeite os direitos de propriedade intelectual tenha acesso a esses dados. No outro extremo da visão, 

usar um serviço em nuvem para colaborar em dados que serão disponibilizados publicamente pode não suscitar 

qualquer preocupação. Também é importante referir que muitas organizações têm migrado para a nuvem, em 

parte, porque o fornecedor de serviços de nuvem pode oferecer controlos de segurança mais eficazes do que os 

que são utilizados nas instalações das próprias organizações. Nesses casos, uma organização pode razoavelmente 

concluir que os riscos comerciais de um hacker roubar informações confidenciais de um sistema usado nas 

instalações é maior do que o risco de um governo ganhar o acesso a esses dados através de um processo judicial. 

 

Também é importante quantificar o risco de forma apropriada. Quando uma empresa multinacional está 

presente num determinado país, está sujeita à jurisdição desse país. Como tal, o governo pode obrigar à 

disponibilização dos documentos da empresa, independentemente do sítio onde esses documentos estão 

armazenados. Nesses casos, o risco de usar os serviços em nuvem não está no facto de os dados poderem ser 

consultados pelo governo (o governo pode aceder-lhes de qualquer maneira), mas sim porque o acesso ocorre 

sem aviso (isto é, o governo pode ter acesso aos dados através do fornecedor de serviços de nuvem e proibir 

que se avise a empresa que está sob investigação). O risco do acesso sem aviso também deve ser avaliado de 

forma adequada, porque, em muitas investigações legais, as empresas estão cientes das actividades de 

investigação do governo: as pessoas são inquiridas, os documentos bem guardados são analisados e as 

empresas até emitem declarações públicas de que estão a colaborar com os investigadores. Desde que um 

cliente coopere habitualmente com as investigações do governo, pode não ter muita importância se os 

                                                      
49 Como já foi referido, todos os governos têm o direito de obrigar à disponibilização de dados de entidades localizadas dentro de sua jurisdição. Dito isto, 

como muitos dos principais fornecedores de serviços de nuvem estão presentes nos E.U.A., a questão do acesso do governo dos E.U.A. é muitas vezes o 

ponto central da discussão. 
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documentos são mantidos pela empresa no local ou na nuvem. Em resumo, é importante que os utilizadores da 

nuvem façam as perguntas certas e ponderem o risco do acesso do governo com a produtividade e outros 

benefícios proporcionados pela nuvem. 

O caso do Banco da Nova Escócia também tem implicações para os fornecedores de serviços de nuvem. 

A pergunta chave é: “como é que um fornecedor de serviços de nuvem cumpre todas as leis em todos os países 

que podem obrigar à disponibilização de dados, especialmente se o cumprimento da lei num país viola a lei de 

outro?” Os fornecedores em nuvem legítimos não têm interesse em violar as leis nacionais, mas as soberanias 

podem, contudo, colocá-los nesta posição insustentável, porque as leis nacionais diferem e, como o Banco da 

Nova Escócia deixa claro, é pouco provável que os governos limitem voluntariamente a sua autoridade na 

investigação.  

 

É importante referir também que o caso do Banco da Nova Escócia envolveu um conflito entre uma 

investigação criminal num país e o direito civil noutro. No futuro, pode haver situações em que as leis penais 

entrem em conflito e os funcionários de uma empresa sejam informados de que, seja qual for a decisão, eles 

poderão estar sujeitos a um processo criminal e, possivelmente, à prisão. Enquanto no caso do Banco da Nova 

Escócia o tribunal pode estar correcto quando diz que é impraticável permitir que as organizações evitem as leis 

locais, armazenando os dados em países estrangeiros, também é impraticável - e é inerentemente problemático 

- forçar as pessoas cumpridoras da lei a quebrar as leis penais, não importando qual o seu comportamento. 

  

Quanto aos governos, as perguntas podem ser “sob que autoridade posso obter que dados”; “como faço 

para ter acesso aos dados quando, nem os dados, nem o fornecedor de serviços de nuvem estão dentro da 

minha jurisdição, apesar de todos os criminosos - e o crime – poderem estar” e “como posso invocar os meus 

poderes tradicionais - que podem permitir acesso aos dados armazenados e às comunicações em trânsito - 

neste novo ambiente em nuvem”? Tornando as respostas a essas perguntas ainda mais difíceis, um governo que 

desencadeia uma investigação on-line pode não saber a verdadeira identidade ou localização actual do alvo da 

investigação, nem ser capaz de identificar com toda a certeza a jurisdição em que os dados dessa pessoa estão 

armazenados. Como tal, as regras de investigação dependentes da geografia, nacionalidade ou outros factores 

facilmente determinados provaram ser um desafio50.  

 

As vantagens económicas e sociais da informática em nuvem e dos dados em grande escala - vantagens 

apoiadas pelos governos - surgem em parte da consolidação de dados nos grandes centros de dados que estão 

globalmente dispersos; a localização de um centro de dados em cada país e cada centro de dados a servir 

                                                      
50 Mesmo se o local for conhecido, os mecanismos internacionais para a assistência transfronteiriça não se movem à velocidade dos bits e, acima de tudo, 

são voluntários (os tratados de assistência jurídica mútuos podem permitir e agilizar a assistência, mas não a exigem). Além disso, em alguns casos, as leis 

nacionais proíbem a assistência. Por exemplo, o diploma das escutas dos Estados Unidos permite escutas somente se um agente dos E.U.A. alegar a 

violação de certas leis norte-americanas (consulte 18 U.S.C. 2516 para uma lista das transgressões indicadas). Se alguém num país estrangeiro usar um 

serviço de comunicações electrónicas americano para se envolver em actividades criminosas nesse país, os EUA não têm autoridade jurídica para prestar 

assistência nas escutas. Finalmente, alguns governos têm questionado por que razão devem confiar na ajuda internacional quando procuram provas 

electrónicas em relação a pessoas nacionais que supostamente violaram leis nacionais. 
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apenas a população local prejudica este modelo. No entanto, ao mesmo tempo, os governos não irão renunciar 

ao direito de exigirem os dados sempre que possível, em parte porque eles não podem cumprir a 

responsabilidade de proteger a segurança pública e nacional sem o acesso a esses dados.  

Apesar de não ser correcto negar aos governos acesso a dados críticos, mesmo quando estes têm uma 

ordem judicial, também não é correcto colocar todos os dados de todos os utilizadores em nuvem disponíveis 

para todos os governos, sem um regime jurídico que proteja as liberdades civis e outros interesses das partes 

afectadas. Assim, é importante que os governos se concentrem na criação de regras mais viáveis para o futuro e 

perguntem se existe algum enquadramento que possa aliviar este conflito, pelo menos em alguns casos. Com 

efeito, o facto de alguns casos poderem ser excepcionalmente difíceis (por exemplo, casos que envolvam 

diferenças importantes em matéria de direito e de cultura, ou casos onde os governos se acusem mutuamente 

de conduta imprópria) não significa que todos os casos tenham de ser difíceis; normas que funcionariam em 

muitos casos poderiam servir para reduzir consideravelmente o número de conflitos internacionais. 

 

Ao abrigo de um novo enquadramento, poderíamos começar com a ideia de que o país onde se 

encontram os dados tem jurisdição sobre eles. Os países poderiam concordar que, pelo menos para alguns 

crimes, o país requerente pode usar os seus meios judiciais para exigir os dados de uma empresa que negoceia 

dentro de suas fronteiras, mesmo que os dados estejam armazenados noutro lugar. Os dados solicitados teriam 

de se relacionar com pessoas na jurisdição do país requerente ou com crimes que estão a/irão ocorrer naquela 

jurisdição. Como parte desse enquadramento, a empresa obrigada teria de avisar o soberano dos dados (país de 

onde estão a ser retirados os dados) da natureza do pedido (o que está a ser pedido e por quem). O objectivo 

deste aviso seria garantir que, se o soberano dos dados tem preocupações sobre o pedido, essas preocupações 

podem ser discutidas com o soberano requerente. É verdade que alguns países podem ficar preocupados com a 

divulgação da existência da sua investigação, mas, se o enquadramento for delimitado de forma adequada (por 

exemplo, a crimes de interesse mútuo), tal divulgação não deverá ser problemática. Finalmente, seria acordado 

que as entidades que respondessem a pedidos de coacção, no âmbito deste enquadramento, estariam a agir de 

acordo com o direito internacional, não estando sujeitas a processo penal. 

 

V. Fiabilidade 

 

A. Antecedentes 
 

Em 1999, a Microsoft Research criou o Centro de Investigação da Produtividade do Programador (CIPP) 

para analisar diversas técnicas que melhorassem a qualidade do código. A equipa desenvolveu novas análises 

estáticas e técnicas de ensaio, bem como ferramentas para melhorar e automatizar ainda mais a garantia da 

qualidade de software. Por exemplo, o CIPP desenvolveu ferramentas de análise estática para C/C++, 

analisadores de dependência, ferramentas de código de cobertura, ferramentas de teste de prioridades, 

analisadores de desempenho e depuradores avançados. Estas ferramentas têm desempenhado papéis 

importantes na melhoria da qualidade do software para os produtos da Microsoft, particularmente para o 
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Windows e o Office. Este esforço aumentou de intensidade quando a Trustworthy Computing foi anunciada e a 

Microsoft se envolveu em esforços adicionais para adoptar práticas, definições de fiabilidade quantificáveis e 

dados de uso fornecidos a partir de produtos cada vez mais equipados com instrumentos para determinar se os 

seus objectivos de fiabilidade estavam a ser cumpridos. Claro que definir fiabilidade - e consegui-la - não é uma 

tarefa fácil. Do ponto de vista da definição, constatou-se que “A literatura dos mundos académico e comercial 

está repleta de discussões sobre «fiabilidade». Nós damos-lhe uma definição, discutimos sobre a questão e 

comparamos a execução com os seus padrões idealizados.”
51

 Nem os dicionários ajudam muito. Merriam-

Webster define “fiabilidade” como “a qualidade ou estado de ser fiável” ou, mais especificamente, “adequado 

ou apto a ser de confiança: seguro.”
52

 Acontece que esta definição não é satisfatória para os clientes que possam 

ter expectativas diferentes sobre o significado de um produto ou um sistema serem fiáveis. Alguns concentram-

se na disponibilidade, alguns incluem medidas de desempenho, outros adicionam capacidade de gestão e de 

recuperação e outros concentram-se na previsibilidade.  

 

Embora não seja possível conciliar os diversos pontos de vista sobre fiabilidade neste trabalho, devemos 

ser claros sobre o seu uso no contexto da TwC. Num mundo de computadores pessoais, tem-se dito que “para 

fins de engenharia, a fiabilidade é definida como: a probabilidade de um dispositivo desempenhar a função 

pretendida, durante um determinado período de tempo, nas condições estabelecidas”53. Mesmo esta definição 

simples coloca certos desafios únicos no mundo das TI; ao contrário dos carros e dos telefones tradicionais, 

aqueles que utilizam os sistemas de TI descobriram que estas eram muito adaptáveis e que podiam utilizá-las 

em formas que variavam largamente das “condições estabelecidas”. Talvez mais importante seja o facto de esta 

definição clássica se concentrar no dispositivo e, num mundo de dispositivos e serviços cada vez mais ligados (e 

os dados que eles incluem), esta definição não ter em conta se o serviço, de facto, considera objectivamente as 

expectativas razoáveis de desempenho. Num mundo ligado em que dependemos de dispositivos e serviços para 

uma série de actividades críticas e não críticas, terão de ser cumpridas as expectativas razoáveis dos utilizadores 

relacionadas com a fiabilidade antes de se poder considerar que um sistema é fidedigno. 

 

Isto não é tão simples como parece e não podemos simplesmente confiar nos esforços históricos que 

enfatizaram a prevenção de falhas (uma falha inerente na concepção ou implementação) que levaram a 

fracassos, geralmente referidas como “tempo médio até à falha” (TMPF). Embora continue a ser importante que 

cada dispositivo seja fiável (uma vez que um serviço é prestado por uma combinação de dispositivos), os 

serviços assumem cada vez mais dependências técnicas e organizacionais, tanto conhecidas como 

desconhecidas. Isto está a acontecer num momento em que há um número crescente de catástrofes naturais 

                                                      
51 Thompson, Herbert and Whittaker, James, “Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points” (Compreender a fiabilidade: Medir os pontos de dor em 

TI) (Maio de 2005). 
52 Consulte http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability.  
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, citando, em parte, (Citando o Instituto de Engenharia Eléctrica e Electrónica (1990) IEEE Dicionário de 

Normas de Computador: Uma Compilação do Glossário de Normas de Computador do IEEE. Nova Iorque, NY ISBN 1559370793).  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
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que desafiam a capacidade de sobrevivência dos sistemas e a disponibilidade de componentes, quando a 

recuperação de instalações com deficiências pode ser prolongada54. 

Para analisar a complexidade do mundo actual, basta comparar uma falha no velho mundo com uma no 

novo mundo. Quando as luzes das casas se apagavam no velho mundo, os proprietários procuravam uma 

resposta simples: olhavam pela janela para ver se o resto da vizinhança estava às escuras. Se as luzes estivessem 

ligadas noutro sítio, o proprietário tinha um problema; se as luzes estivessem desligadas em todo o lado, a 

empresa de energia tinha um problema. Mesmo que o problema tivesse a ver com o sistema complexo de 

produção e fornecimento de energia da empresa de electricidade (centrais eléctricas, linhas de transmissão, 

subestações e a ligação às casas) estava dentro dos limites da empresa identificar e reparar o problema. Dito de 

outra forma, as falhas podem ter dependências técnicas, mas não dependências organizacionais; uma única 

entidade controlava a maior parte da infra-estrutura. 

 

Hoje, os sistemas são muito mais complexos, com dependências técnicas e organizacionais. Se um 

utilizador não consegue aceder a uma página web a partir de um computador portátil em sua casa, isso pode 

dever-se a uma falha (1) no computador portátil (hardware, software, aplicação); (2) no router sem fios; (3) no 

modem de banda larga; (4) no fornecedor do acesso (linha de transmissão ou sistema de back-end); (5) num 

sistema remoto (hardware, software, aplicação) ou (6) numa real falha de energia algures ao longo dessa cadeia 

de ligação. Embora as ferramentas de diagnóstico existam, identificar e resolver os problemas é muitas vezes um 

desafio. 

  

B. A nuvem 
 

A complexidade destes sistemas globais está certamente presente nos que pensam em adoptar a 

nuvem55, e as preocupações foram exacerbadas pelas recentes interrupções, amplamente divulgadas, que 

praticamente todos os fornecedores de serviços em nuvem sofreram56. Não é meramente uma questão de 

inconveniência; os desafios da fiabilidade dos sistemas de TI podem afectar a produtividade das empresas57 ou 

até mesmo a saúde pública e a segurança. Em tempos de crise, os governos podem usar as redes sociais para 

manter os cidadãos informados e os socorristas podem ter capacidade de reagir de forma eficaz, não só porque 

                                                      
54“O número de desastres cresceu de menos de 100 em 1975 para mais de 400 em 2005 e tem aumentado a uma taxa constante em cada ano.” EM-DAT: 

The OFDA/CRED International Disaster Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussels (Bélgica).  

Consulte também http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 
55 Quando se pediu a profissionais das TI que indicassem as razões pelas quais não estão a planear usar os serviços em nuvem, a resposta foi que as 

principais preocupações são a privacidade, a segurança e a fiabilidade. ISACA/ITGI “Global Status Report on Governance of Enterprise IT” (Relatório do 

estado global da governação das TI empresariais), Janeiro de 2011, (pp. 38) 
56 As interrupções afectaram, entre outros, a Microsoft (http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-

service-outage.aspx), a Amazon (http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978)) e 

a VMware (http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 
57 Consulte "IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue" (Tempo de inactividade de TI custa 26,5 mil milhões de dólares de receitas), 

http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (fazendo notar que as falhas das TI também podem abalar a fiabilidade em 

novas tecnologias como a informática em nuvem). 

http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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têm rádios, mas porque também têm dispositivos de GPS, meios de cartografia, videovigilância, 

videoconferência e outros serviços baseados na nuvem. No entanto, esses benefícios só se concretizarão se os 

sistemas de informação cumprirem as expectativas razoáveis de fiabilidade geral no serviço. Ao reconhecerem 

este facto, os governos estão cada vez mais atentos à nuvem - ou pelo menos a certos componentes da nuvem 

- como parte da infra-estrutura crítica.  

Na medida em que a Internet não foi projectada para ser segura, a imagem da fiabilidade é mais 

complexa. Por um lado, a Internet foi projectada para resistir a ataques militares, isto é, foi projectada para ser 

de confiança, mesmo nos momentos mais tensos. Dito isto, tal como com a segurança, esperava-se que o uso 

da Internet fosse limitado para fins específicos e que os que utilizassem os recursos da Internet fossem dignos 

de confiança. Não foi projectada para o número de utilizadores e a variedade de utilizações que estão em 

actividade hoje, nem se previu que seria usada para distribuir pacotes de dados maliciosos. Considerando o que 

se pretendia para a sua utilização e a sua base de utilizadores, um sistema de entrega baseado no “melhor 

esforço” satisfazia os requisitos necessários naquela altura. Mas como a tecnologia está cada vez mais 

incorporada na estrutura das nossas vidas - em situações que vão desde a interacção social, às transacções 

comerciais e à resposta de emergência – as expectativas em relação à fiabilidade aumentaram e temos de 

atingir um nível de fiabilidade que não é hoje um dado adquirido.  

 

De facto, tem havido um reconhecimento crescente de que as interdependências criadas, especialmente 

entre as infra-estruturas críticas, são um motivo de preocupação:  

 

A nossa defesa nacional, o nosso desenvolvimento económico e a nossa qualidade 

de vida dependem há muito tempo dos serviços essenciais que sustentam a nossa 

sociedade. Estas infra-estruturas críticas - energia, banca e finança, transportes, 

serviços vitais para o homem e telecomunicações - devem ser vistas num novo 

contexto na era da informação. A rápida proliferação e integração de 

telecomunicações e sistemas informáticos ligaram as infra-estruturas umas às 

outras numa complexa rede de interdependências. Esta interligação criou uma 

nova dimensão de vulnerabilidade que, quando combinada com um conjunto 

emergente de ameaças, representa um risco nacional sem precedentes58. 

 

Embora essas interdependências sejam reconhecidas, continua a ser muito difícil gerir os riscos para que 

haja confiança, pois as entidades nem sempre têm uma visão clara das dependências técnicas ou operacionais. 

Um exemplo poderá ajudar. Os bancos podem depender de canais de comunicações “redundantes”, fornecidos 

por diferentes fornecedores de serviços, para garantirem a disponibilidade da rede electrónica de transferência 

de fundos. Ao mesmo tempo, diferentes fornecedores de serviços podem partilhar um “espaço de hotel”; as suas 

                                                      
58 Relatório da Comissão March, “Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures” (Fundações críticas - Proteger as infra-estruturas da América), 

p. ix., disponível em http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf


 

35 

 

linhas de comunicação podem funcionar através de uma instalação partilhada para reduzir os custos. Isto 

significa, é claro, que, em caso de danos em instalações, o banco perde ambos os canais de comunicação ao 

mesmo tempo (é um único ponto de falha). Não há uma maneira fácil de saber se a redundância pretendida 

não foi criada, já que o banco pode não partilhar o seu mapa de rede com as empresas de telecomunicações e 

as empresas de telecomunicações podem não partilhar os seus mapas com o cliente, ou entre si. 

O que deve então mudar? Em suma, há duas mudanças fundamentais que devem ocorrer. Em primeiro 

lugar, assim como os dados em grande escala podem ser úteis na previsão do comportamento humano, 

também precisamos de aproveitar os dados em grande escala para criar “inteligência de engenharia” (IE): utilizar 

“dados em grande escala” para identificar, extrair e analisar grandes quantidades de dados relacionados com a 

engenharia ao longo do ciclo de vida de um produto, incluindo no desenvolvimento e na operação, para 

permitir uma melhor tomada de decisão relacionada com a engenharia e, assim, melhorar globalmente a 

qualidade e produtividade da engenharia. Nesse sentido, as tecnologias de IE podem fornecer pontos de vista 

históricos, actuais e de previsão da engenharia e das operações. Por exemplo, pela simples observação do fluxo 

de dados entre as redes, podem-se revelar dependências significativas que anteriormente não tinham sido 

percebidas. Esta é uma área que está pronta para ser alvo de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas. 

Temos também de criar uma taxonomia funcional para avaliar o nível de importância do ponto de vista da 

dependência. Enquanto as vulnerabilidades dos produtos foram avaliadas e atenuadas com base na facilidade 

de exploração e no risco para o cliente, a atenuação das vulnerabilidades introduzidas pelas dependências entre 

serviços ou entre empresas é um desafio mais difícil e que exige também uma maior reflexão.  

 

Em segundo lugar, a curto prazo, precisamos de repensar a forma como produtos e serviços são 

concebidos para garantir a resiliência . Historicamente, as melhorias de disponibilidade relacionadas com os 

sistemas foram alcançadas através da melhoria da qualidade de componentes individuais e através da 

redundância e da duplicação de dados. A redundância foi desenvolvida para garantir a duplicação daqueles 

elementos críticos, de modo a que, na falha de um elemento, o funcionamento do sistema não fosse 

interrompido. Apesar de serem, sem dúvida, eficazes no tratamento de uma ampla gama de potenciais falhas, 

os mecanismos de simples redundância têm provado não ser suficientes para garantir altos níveis de fiabilidade 

na nuvem. Apesar de os fornecedores de software e hardware investirem fortemente na criação de mecanismos 

de recuperação fortes, estes mecanismos não têm mostrado estar à altura da tarefa. Deixando de lado o facto 

de que eles devem ser devidamente instalados, correctamente mantidos e - ao longo do tempo - actualizados 

sem interrupção enquanto estiverem a ser usados, a actual taxa de falhas dos sistemas de grande escala sugere 

que estes esforços do passado não são suficientes. 

 

A duplicação de dados também foi amplamente adoptada por profissionais das TI e utilizadores 

individuais para garantir que os dados estão rapidamente disponíveis e prontos para consumo no caso de haver 

falhas em dispositivos. A existência de múltiplas cópias idênticas de dados, distribuídas entre diferentes 

dispositivos e alojadas em locais diferentes, reduz a probabilidade de perda de dados e, assim, melhora a 

confiança geral do sistema, mas também introduz um nível de complexidade na forma como os sistemas devem 
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lidar com as actualizações, para preservar a coerência dos dados através destes diferentes dispositivos e/ou 

locais. Uma anomalia ao nível da aplicação ou um erro praticado durante uma actividade de manutenção pode 

resultar na corrupção não intencional de dados ou na sua perda. Se uma avaria ou erro passar despercebido por 

algum período de tempo, o mecanismo de duplicação de dados responsável pela criação das cópias exactas da 

fonte também pode corromper os duplicados críticos. 

Embora a redundância e a replicação sejam importantes, é necessário fazer mais. Os fornecedores de 

software e hardware devem olhar para a fiabilidade a partir de duas perspectivas. Primeiro, em vez de se 

concentrarem principalmente na confiança de um determinado componente, é importante considerarem como 

é que esse componente contribui para a fiabilidade geral do ecossistema mais complexo de hoje em dia. A este 

respeito, deve-se utilizar a modelação de falhas no início do ciclo de vida do software para atingir o máximo 

benefício. Em segundo lugar, através dos esforços de colaboração, as indústrias podem traçar cenários ponta-a 

-ponta para uma “fiabilidade composta” e trabalhar juntas em estilos e padrões para implementações da 

produção que - no seu conjunto - fornecem a fiabilidade ponta-a-ponta. Poderá ser útil criar organizações do 

sector que possam ajudar a definir os cenários de alta prioridade e a impulsionar o desenvolvimento de 

melhores práticas e padrões - uma Aliança para a Fiabilidade da Nuvem análoga à Aliança para a Segurança na 

Nuvem, por exemplo. 
 
Em segundo lugar, à luz da nossa dependência da nuvem e do aumento da complexidade do ambiente, 

o destaque histórico colocado na prevenção de falhas no software tem de ser complementado com mais 

atenção ao software que detecte, isole e corrija (ou contorne) as falhas habituais associadas aos sistemas 

informáticos compostos. Na verdade, existem diversos factores importantes, exclusivos dos serviços em nuvem, 

que obrigam o criador ou o operador dos serviços a dedicar muito mais tempo e esforço ao que tem sido 

chamado de “informática orientada para a recuperação”59. As falhas habituais no ambiente informático que 

apoia o serviço em nuvem, independentemente de se manifestarem na forma de falhas do dispositivo, 

vulnerabilidades ocultas no software ou firmware, ou erros humanos, são inevitáveis; portanto, o software 

deveria contar com estas condições e ser projectado de forma a estar preparado para falhas. As dependências 

entre os componentes do serviço devem ser tão flexíveis quanto possível e cada componente deve reagir às 

falhas dos outros componentes com uma graciosa redução de funcionalidades, fornecendo uma experiência de 

serviço parcial, em vez de criar uma indisponibilidade total do serviço. Isto implica a necessidade de o criador do 

serviço em nuvem elaborar modelos de falha no momento do projecto, não apenas a componente tradicional 

do modelo de falhas acima referida, mas um verdadeiro modelo de falhas de ponta-a-ponta.  
 
Os criadores também devem verificar se os “mecanismos de defesa” descritos na especificação se 

reflectem no software que está a ser desenvolvido e se depois são testados através da injecção de falhas no 

ambiente de produção efectivo, para confirmar se o comportamento esperado se concretiza no mundo real (os 

ambientes de teste estão a revelar-se cada vez mais inúteis num mundo de serviços globais em grande escala). 

O ideal seria que esta injecção deliberada, agora conhecida por “teste em produção”, se fizesse de um modo 

programático, para que continuamente se verificasse se as versões subsequentes do software, as mudanças no 

design ou na capacidade de rede e/ou a introdução de novos subsistemas não deram origem, de facto, a uma 

                                                      
59 Consulte http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
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ameaça para a fiabilidade, até então não detectada60. Esses esforços devem incluir também a capacidade de 

reverter facilmente as alterações quando são identificadas falhas, com um nível de fiabilidade que impeça os 

utilizadores reais dos serviços de sentirem o impacto negativo. 

VI. Conclusão 

   

Quando Bill Gates anunciou o programa Trustworthy Computing, a informática e a sociedade estavam 

num ponto de inflexão. A nossa crescente dependência nos sistemas de TI revelou a importância de nos 

concentrarmos na segurança, na privacidade e na fiabilidade dos produtos de software. Hoje estamos noutro 

ponto de inflexão. A informática é marcada por uma variedade de dispositivos, serviços globais e dados em 

grande escala. Apesar de a nossa dependência da informática ser muito grande já em 2002, esta tem crescido 

dramaticamente na última década. A Internet, um longo veículo para o avanço educacional e para o 

crescimento comercial, une agora o tecido social da comunidade, exercendo até um papel importante nas 

revoluções democráticas que marcaram a história recente.  

 

Há já muito tempo se disse que a única constante é a mudança e, tal como o relacionamento mundial 

com a informática continua a evoluir, também a Trustworthy Computing deve evoluir. É importante referir que, 

mesmo em retrospectiva, o trabalho da empresa na última década tem sido de extrema importância. Muitos 

foram os que aceitaram o Security Development Lifecycle, a nossa atenção incansável para a questão da 

privacidade tem servido bem os nossos clientes e os nossos esforços em matéria de fiabilidade transferiram uma 

grande parte das falhas do sistema para a lata do lixo histórico. Mas, num mundo marcado pela completa 

dependência das tecnologias de informação, com adversários determinados e persistentes, uma proliferação de 

dados, dispositivos e serviços e governos preocupados com a protecção dos utilizadores, da Internet e da 

segurança pública e nacional, as estratégias que temos formulado para proteger a privacidade, a segurança e a 

confiança devem continuar a evoluir. 

 

Em cada pilar fundamental da Trustworthy Computing, enfrentamos desafios novos e únicos e teremos 

de estar à altura dos mesmos. Ao adoptar uma estratégia de segurança mais holística, que envolva a prevenção, 

detecção, contenção e recuperação, o mundo poderá lidar melhor com adversários cada vez mais determinados 

e persistentes. Ao compreendermos o que significa viver num mundo altamente ligado, carregado de 

dispositivos e rico em dados, podemos elaborar princípios que permanecem eficazes na protecção da 

privacidade, mas que nos permitem colher os benefícios que apenas os dados em grande escala podem trazer. 

Ao aproveitarmos a inteligência da engenharia e prosseguirmos com a informática orientada para recuperação, 

podemos criar produtos e serviços que são flexíveis em momentos de falha e ajudam a garantir a fiabilidade nos 

dispositivos e serviços, não obstante a complexidade, a interligação e as dependências que existem nos nossos 

                                                      
60 O exemplo canónico da injecção de falhas programática e intencional é bem representado pela ferramenta conhecida como “Chaos Monkey” desenvolvida 

pela Netflix, que já foi expandida para cobrir um maior número de potenciais condições de falha (agora referida pela Netflix como o “virtual Simian Army”). 

Consulte http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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sistemas de informação. Finalmente, por sermos abertos e transparentes na nossa prática de negócio, podemos 

gerar a confiança daqueles que dependem das tecnologias da informação. Em suma, a missão definida por Bill 

Gates há dez anos atrás continua a ser tão fundamental e importante como sempre. 
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Anexo A 
 

Durante a elaboração deste trabalho, muitas pessoas receberam versões preliminares ou ouviram 

introduções a este trabalho e deram opiniões extremamente úteis. Em alguns casos, alguns indivíduos 

apresentaram comentários reunidos pelas suas equipas e eu não tenho uma lista completa das pessoas que 

analisaram este trabalho. Noutros casos, apresentei os conceitos que estão neste trabalho em eventos 

organizados e recebi comentários úteis em conversas de corredor após o evento. Peço desde já desculpa por 

não agradecer a todos individualmente.  

 

Com essa ressalva, quero agradecer particularmente aos seguintes colaboradores: Matt Thomlinson, 

Adrienne Hall, Fred Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean 

Hachamovitch, Martin Abadi, Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter 

Haynes, Steve Lipner, Vijay Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, 

Diane D’Arcangelo, Shawn Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, 

Geff Brown e Adam Shostack. Além disso, dirijo um “obrigado” muito especial a Peter Cullen, Brendon Lynch, 

Jules Cohen e David Bills pelas contribuições amplas e únicas. 
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