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Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – 

GSI/PR 

Departamento de Segurança da Informação e Comunicações 

Palácio do Planalto - Anexo III - Ala A - sala 107 

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF 

CEP: 70150-900 

 

A/C  Cel. Arthur Pereira Sabbat | Diretor do Departamento de Segurança da 

Informação e Comunicações (DSIC) 

 

Ref.: Consulta Pública Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber) 

 

 

Agradecendo a oportunidade de contribuir com a consulta pública a respeito da 

Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber), promovida pelo Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República (“GSI/PR”), a ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE INTERNET – ABRANET passa a tecer suas breves considerações, 

certa de que a reflexão sobre o tema é necessária, e que os debates sobre segurança 

cibernética são de grande impacto para um ambiente seguro e confiável. 

 

 Sobre a Abranet 

 

Fundada em 07 de novembro de 1996, a ABRANET é uma associação civil sem fins 

lucrativos que tem por objetivo social representar aqueles as organizações que 

ofertam serviços, informações, realizam pesquisa e desenvolvimento e as demais 

atividades profissionais relacionadas com a Tecnologia da Informação e Comunicação 

e a Internet no país. 

A ABRANET promove, portanto, atividades institucionais cuja pertinência temática se 

alinha ao objeto da presente consulta pública, o que é ratificado em seu Estatuto 

Social1, e, na prática, conforme se verifica de suas missões institucionais e 

 
1 “Artigo 5º A Abranet é uma associação que tem por objetivo o apoio e a representação de classe dos 
provedores de acesso, serviços, informações, pesquisa, desenvolvimento e demais atividades prestadas 
através da Internet e de Tecnologia da Informação. Para a consecução de seus objetivos encarregar-se-á 
de: 
I. Promover a conscientização da sociedade e estimular o desenvolvimento econômico e social das 
atividades na Internet, promovendo sua difusão e utilização em aplicações industriais, comerciais, 
prestação de serviços, científicas, culturais e outras correlatas; 
II. Promover a articulação entre os vários segmentos da sociedade, tendo como objetivo o 
desenvolvimento da Internet no Brasil e os interesses de seus associados; 
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estatutárias. A ABRANET possui abrangência nacional com associados espalhados 

por todos os Estados da Federação. 

 

Desta forma, diante das considerações aos eixos temáticos constantes do documento 

disponibilizado pelo GSI/PR, a ABRANET vem apresentar seus comentários, 

organizados em quatro tópicos, conforme segue. 

 

I. Governança da Segurança Cibernética Nacional 

  

Embora em boa parte das considerações relativas à governança da Segurança 

Cibernética Nacional seja ressaltada a importância de que o Governo Federal, por 

meio do GSI/PR, trabalhe de forma cooperativa com o setor privado, com vistas à 

edição de diretrizes com melhores padrões de segurança cibernética, certo é que o 

documento conclui que deve haver competências próprias de poder de polícia e de 

regulador ex-ante, alcançando também o setor privado. 

 

Nessa linha, chama atenção a conclusão do eixo temático da governança, em que se 

propõe “o estabelecimento de rotina de auditorias programadas em segurança 

cibernética dentro dos órgãos públicos e das entidades privadas, de modo que seja 

possível estabelecer a correta relação entre os aspectos técnicos de TI, como análise 

de vulnerabilidades, relatórios técnicos de ameaças e relação de soluções em 

tecnologia, com os aspectos de negócio, como continuidade dos serviços prestados, 

riscos à imagem e processos de tomada de decisão”. 

 

Sobre esse tema, a ABRANET entende relevante frisar a necessidade de que os 

aspectos relacionados à governança da segurança cibernética do país e 

 
III. Participar de forma ativa, encaminhando às autoridades governamentais e demais entidades 
competentes estudos e sugestões visando o desenvolvimento e fortalecimento do mercado nacional da 
Internet; 
IV. Participar junto às autoridades governamentais dos debates para a definição das políticas que 
permitam garantir uma infraestrutura nacional, estadual e regional de conectividade de alta qualidade e 
compatível com os padrões tecnológicos mundiais, procurando ter lugar e voto nos órgãos que existirem 
e/ou nos que vierem a ser constituídos com essa finalidade; 
V. Participar ativamente no aprimoramento da legislação nacional, estadual e municipal relativa às 
atividades na Internet em geral e, em especial, a proteção jurídica dos trabalhos na Internet, objetivando 
assegurar os direitos autorais e de propriedade intelectual inerentes a essa tecnologia; 
VI. Participar e organizar eventos, cursos, seminários e palestras visando à consecução dos objetivos supra 
descritos; 
(…)IX. Elaborar/contratar, sempre que necessário, laudos técnicos e pareceres; 
(…) XI. Desenvolver e editar documentos de autorregulação estabelecendo padrões de conduta para 
atividades do setor. 
(…) XXI. Representar os consumidores de serviços de telecomunicações e Internet em conselhos de 
usuários, entidades de defesa e proteção do consumidor, agências governamentais e demais instituições 
correlatas. 
XXII. Executar diretamente e indiretamente atividades de pesquisa e desenvolvimento.” (g.n) 
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principalmente do setor privado sejam pensados sob uma abordagem menos 

interventiva e mais cooperativa entre os setores, que estimule a observância a 

diretrizes e padrões globalmente aceitos. 

 

O cenário descrito no texto sob consulta pública pode ser interpretado com a hipótese 

de um modelo de governança da segurança cibernética no Brasil estatizado, em 

contraposição a arranjos já existentes, a exemplo do Comitê Gestor da Internet, 

caracterizados por uma abordagem plural e baseados em diretrizes estratégicas.  

 

Como já colocado pela ABRANET em diversas oportunidades, uma abordagem 

regulatória para temas afetos à inovação tem espaço limitado, sobretudo na Internet, 

que se orienta a partir de padrões globais e transfronteiriços.  

 

Uma regulação puramente impositiva (top-down) é adequada e desejável quando 

aplicada em ambientes relativamente restritos, pequenos, homogêneos. A Internet 

(e as vulnerabilidades a ela associadas) abarca toda a sociedade, em nível global; 

trata-se, pois, de “setor” altamente complexo, heterogêneo e difuso.  

 

Nessa linha, a ABRANET entende que há outros instrumentos à disposição 

deste GSI– tais como diretrizes – que permitiriam melhor endereçar as 

preocupações narradas com relação a uma estrutura de governança em 

matéria de ciber-segurança no país, dando voz, inclusive, a outros órgãos 

estatais e privados, com possibilidade participar e influir decisivamente 

sobre espaços coletivos relevantes, sem, contudo, monopolizá-los.  

 

E nessa linha, um modelo de governança colaborativo, no qual se estabelecem 

abordagens de melhores práticas, preserva, no entender da ABRANET, a autonomia 

privada e a liberdade de negócios, não havendo que se falar em imposição de 

tecnologias e/ou processos não adequados a uma certa realidade de mercado. 

 

É por todos estes motivos que a ABRANET entende que a estratégia relativa à 

governança da segurança cibernética no Brasil deve ser concebida com muita 

transparência e cautela, com vários espaços para discussão com a comunidade, 

sendo coesa e transparente ao estabelecer os princípios que orientarão o uso do 

espaço cibernético. 
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II. Proteção estratégica e infraestruturas críticas (IFCs) 

  

Ao se referir à necessidade de reforço de medidas de segurança cibernética sobre 

ofertantes de Infraestruturas Críticas (“IFCs”), há uma imprecisão no documento 

submetido a consulta pública. Isto, porque o texto refere-se, a título 

exemplificativo, às “instituições de pagamento”, como se operadoras de 

IFCs fossem, na forma definida no Decreto n.º 9.573, de 22 de novembro de 

2018, que aprova a Política Nacional de Segurança de Infraestruturas 

Críticas. 

 

No intuito de colaborar com o debate, a ABRANET entende importante esclarecer que, 

diferentemente do setor financeiro – este sim integrado por IFCs –, o 

mercado de meios de pagamento não compõe o chamado Sistema Financeiro 

Nacional (“SFN”) e, logo, não deve ser qualificado como operador de IFCs. 

 

Por certo, por viabilizar fluxo de dados relevantes, inclusive protegidos por regras de 

sigilo, as instituições que compõem o setor de meios de pagamento não apenas 

possuem incentivos naturais à adoção de melhores práticas de segurança da 

informação, como se sujeitam a uma extensa regulação ex-ante do Banco Central do 

Brasil (“BCB”), conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 

(“CMN”). 

 

Nessa linha, convém registrar que o BCB já editou regulamentação 

específica para dispor sobre a política de segurança cibernética e sobre os 

requisitos para a contratação de serviços de processamento e 

armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados 

por instituições de pagamento, qual seja, a Circular n.º 3.909, de 16 de 

agosto de 2018. 

 

Diante disso, a ABRANET entende que devem ser enaltecidas as iniciativas 

regulatórias já em curso com relação ao setor de meios de pagamento, editadas pelo 

órgão competente e com expertise neste segmento, evitando-se duplicidade de 

obrigações com relação à matéria, assim como a indevida extensão, para o mercado 

de meios de pagamento, de um regime jurídico próprio do SFN. 
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III. Alterações ao Marco Civil da Internet 

  

Dentre as recomendações que constam do documento em consulta pública, propõe-

se, de forma genérica, uma ampla revisão do Marco Civil da Internet, para endereçar 

questões relacionadas à governança da rede, negócios eletrônicos, crimes 

cibernéticos e direitos do consumidor na Internet. 

 

Como já teve a oportunidade de registrar em outros debates, a ABRANET acredita na 

liberdade de expressão digital como fundamental para o desenvolvimento de uma 

sociedade livre, justa e próspera, tal como espelhado no Marco Civil, fruto de amplo 

debate tanto no Executivo quanto nas Casas legislativas. 

 

Além disso, a ABRANET acredita que legislações sobre Internet devem ser 

essencialmente principiológicas, para que se evitem, ao máximo, entraves à 

liberdade de expressão e ao livre trânsito de opiniões – pilares da democracia –, bem 

como para que se preserve o espírito do mundo digital: o de ser um meio livre, 

inovador e pluri-participativo, tal como feito no Marco Civil da Internet. 

 

Os princípios constitucionais, fonte de inspiração para o Marco Civil da Internet (Lei 

n.º 12.965/2014), não deixam dúvidas sobre o acerto da adoção de regras 

principiológicas, cuja força é diretamente proporcional a sua objetividade. É 

importante que a Internet e a inovação não sejam reguladas em excesso, pois (nunca 

é demais lembrar) o ambiente opera sob regime de livre iniciativa e livre concorrência 

(art. 170 da Constituição Federal e seguintes).  

 

Cumpre destacar, assim, que na visão da ABRANET, a regulação do tema segurança 

cibernética, por ser tema de alta relevância para o país, deveria ser amplamente 

debatida com a sociedade, e deve contemplar o arcabouço jurídico já estabelecido e 

já afeto às áreas específicas do direito. 
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IV. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na agenda da Política de 

Segurança Ciberética 

 

O documento em consulta pública destaca o incentivo a busca de soluções de 

segurança no ambiente digital, em linha com a Estratégia Brasileira para a 

Transformação Digital de 2018. Assim, cidades inteligentes, que utilizam 

amplamente tecnologias provenientes da IoT não podem prescindir da preocupação 

com a segurança cibernética. 

 

Neste contexto, o uso de redes de comunicação sem fio, com o amplo uso do espectro 

eletromagnético para operação de diversos sistemas, torna-se especialmente 

vulnerável e requer o desenvolvimento de novas tecnologias para garantia de sua 

segurança e continuidade. A introdução da tecnologia 5G, a expansão do uso de 

drones e os novos padrões da tecnologia WiGig fundamentam esta demanda. 

 

Sensores empregados em redes IoT, drones, smartphones, dispositivos GPS e 

roteadores sem fio podem sofrer ações maliciosas na radiofrequência com sérios 

impactos na privacidade e até mesmo na segurança de pessoas e infraestruturas 

críticas.  

 

Por outro lado, o uso de técnicas de inteligência espectral pode compor uma nova 

camada de segurança cibernética e física. 

 

Nesse sentido, a ABRANET apresentou contribuição ao Comitê de Prestadoras de 

Pequeno Porte de Serviços de Telecomunicações (CPPP) da Anatel propondo a 

atualização da Resolução 308/2002 e, assim como diversos atores do ambiente 

tecnológico brasileiro, coloca-se à inteira disposição para colaborar com este GSI no 

desenvolvimento de Políticas pertinentes. 

 

O Brasil já possui, por exemplo, alguns centros de pesquisa públicos e privados que 

trabalham na área de inteligência espectral, desenvolvendo competências, produtos 

inovadores, publicações internacionais e patentes. Projetos tem recebido apoio do 

MCTIC através da FINEP e do CNPq e parcerias com universidades.  
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No âmbito da formulação de uma Política de Segurança Cibernética, a ABRANET 

sugere, portanto, que este GSI priorize os esforços governamentais na pesquisa e 

desenvolvimento na área de inteligência espectral, uma vez que o uso de 

radiofrequência é inevitável nas aplicações atuais e futuras onde se requer 

mobilidade e dispositivos IoT distribuídos. 

 

 

* * * 

 

Sendo o que cumpria para o momento, a ABRANET congratula o GSI/PR pela presente 

iniciativa e se coloca à disposição para seguir colaborando com a consolidação da 

estratégia proposta. 

 

 

São Paulo, 22 de outubro de 2019. 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERNET – ABRANET 
 




