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Sao Paulo, 18 de Dezembro de 2020.

Ao Senhor
LEONARDO EULER DE MORAIS
Presidente do Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

REF.; GT CIBER - Grupo Técnico de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestrutura Crítica

Prezado Presidente,

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Abinee, entidade que representa a indústria 
elétrica e eletrônica em âmbito nacional, notadamente o setor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), parabeniza a Anatel pela criação do grupo técnico "GT Ciber" para redes e 
infraestruturas, direcionado ao cumprimento de normas e protocolos, mantendo as prerrogativas de 
regulamentador deste tema junto à sociedade brasileira.

Com base no Regulamento de Segurança Cibernética Aplicada ao Setor de Telecomunicações criado pela 
Agência, que visa em linhas gerais, a estrutura do Regulamento contempla {!) disposições gerais; (ii) 
princípios e diretrizes em segurança cibernética; (iü) segurança cibernética no âmbito das redes e serviços 
e mitigação de riscos em infraestruturas críticas; (iv) atuação da Anatel e do Grupo Técnico em Segurança 
Cibernética; (v) sanções e disposições finais, voltado para as prestadoras de serviços de telecomunicações 
as demais empresas do ecossistema de telecomunicações envolvidos direta ou indiretamente na gestão ou 
desenvolvimento de redes e serviços.

Nesse sentido, a Abinee representando seus associados fabricantes de produtos e soluções de 
infraestrutura de telecomunicações, vem por meio desta solicitar a sua participação direta no GT CIBER - 
Grupo Técnico de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestrutura Crítica, onde certamente 
poderemos contribuir nas discussões e decisões referente Política de Segurança Cibernética, 
contemplando a experiência da indústrias na aplicação de normas e padrões, nacionais e internacionais, e 
referências de boas práticas no tema Segurança Cibernética.

Confiantes na sua atenção e atendimento às nossas considerações, aproveitamos para fazer chegar votos 
de estima e consideração.

Atenciosamente,

Humberto Barbato 
Presidente Executivo
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