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Cel Arthur Pereira Sabbat 

Diretor do Departamento de Segurarn;a da Informac;ao e Comunicac;ao (DSIC) 

Gabinete de Seguranc;a Institucional da Presidencia da Republica 

Re: Comentarios sobre a proposta de Estrategia Nacional de Seguran�a 

Cibernetica 

Prezado Cel Arthur Pereira Sabbat 

A BSA I The Software Alliance (BSA)1 agradece a oportunidade de oferecer 
coment:irios a proposta de Estrategia Nacional de Segurarn;:a Cibernetica (E-Ciber). Os 
membros da BSA tern um compromisso profundo e de longa data em proteger os 
dados de seus clientes atraves de tecnologias e modelos de neg6cios. Portanto, 
parabenizamos o Gabinete de Seguranc:;:a Institucional da Presidencia da Republica 
(GSI/PR) por seus esforc:;:os para fortalecer a seguranc:;:a cibernetica no Brasil. 

A estrategia proposta contem muitos elementos pos1t1.vos. Parabenizamos 
particularmente a GSI por seu foco no fortalecimento da colaborac:;:ao entre as partes 
interessadas em toda a sociedade, de maneira a promover a inovac:;:ao, a flexibilidade e 
o envolvimento internacional. Alem disso, oferecemos algumas recomendac:;:oes gerais
aplic:iveis em toda a Estrategia, bem coma algumas recomendac:;:oes espedficas para
ac:;:oes estrategicas individuais, que acreditamos serem importantes para garantir
politicas robustas e eficazes de seguranc:;:a cibernetica em vigor no Brasil. A BSA e seus
membros tern uma vasta experiencia trabalhando com governos e outras partes
interessadas em todo o mundo em politicas que promovem politicas fortes de
seguranc:;:a cibernetica e compartilhamos as opinioes abaixo para ajudar a GSI em seus
esforc:;:os para alcarn;:ar esse objetivo.

1A BSA I The Software Alliance (www.bsa.org) e a principal defensora da industria global de software 

junto aos governos e no mercado internacional. Seus membros estao entre as empresas mais inovadoras 

do mundo, criando solU<;oes de software que estimulam a economia e melhoram a vida moderna. Com 

sede em Washington, DC, e operac;oes em mais de 60 paises, a BSA e pioneira em programas de 

conformidade que promovem o uso legal de software e defende politicas publicas que promovam a 

inovac;ao tecnol6gica e impulsionam o crescimento da economia digital. 

Sao membros da BSA: Adobe, Akamai, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Box, Cadence, 

CNC/Mastercam, DataStax, DocuSign, IBM, Informatica, Intel, Math Works, Microsoft, Okta, Oracle, 

PTC, Salesforce, ServiceNow, Siemens PLM Software, Sitecore, Slack, Splunk, Symantec, Trend Micro, 

Trimble Solutions Corporation, Twilio, and Workday. 
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