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Brasília, 06 de maio de 2021 

Ao 
Exmo. Sr. Marcos Pontes, Ministro, 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
 

 
C/C: 
Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, Secretaria de Empreendedorismo e 
Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações ; e 

José Gontijo, Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital na Secretaria de 
Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações . 

 
 

Assunto:  Saudações da Brasscom à Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial , 
publicada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 

 

Prezado Ministro Marcos Pontes, 

A Brasscom, Associação de Empresas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, entidade sem fins lucrativos de 
representatividade nacional, e que congrega algumas das mais dinâmicas e inovadoras 
empresas de TIC alinhadas com a Era Digital, que prestam serviços de TIC, 
desenvolvem e licenciam software, fabricam e comercializam hardware ou que 
prestam serviços telecomunicações, e que tem como propósit o trabalhar em prol de 
um Brasil Digital, Conectado e Inovador , saúda o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) pela publicação no mês de abril da Estratégia Brasileira de 
Inteligência Artificial (EBIA). A Associação reputa a iniciativa com o relevante e 
oportuna para o desenvolvimento socioeconômico do País e para o i ncentivo à inovação 
em uma tecnologia imprescindível para a Era Digital. 

A EBIA é fundamental para uma política pública em prol do fortalecimento da 
pesquisa, desenvolvimento e inovação em soluções de Inteligência Artificial no Brasil. 
Até 2024, a Brasscom prevê que o país deverá receber R$ 11,5 bilhões em 
investimentos em IA. A EBIA deve nortear ações para promover o uso consciente e 
ético da tecnologia, garantir inovação e sua adoção nas diversas verticais econômicas 
relevantes para o desenvolvimento do País. Nesse sentido, a EBIA é bem-vinda para 
gerar condições para o desenvolvimento e a adoção de soluções em Inteligência 
Artificial, seguindo uma abordagem global baseada na gestão de riscos e na regulação 
principiológica, e buscando aproveitar as vantagens competitivas do Brasil.  

A Brasscom reconhece como fundamental o desafio de se uniformizar e 
fortalecer a governança para o fomento e o desenvolvimento de IA no Brasil de mod o 
a conferir coerência às ações sobre o tema, especialmente quanto à necessidade de 
incentivos à inovação. Congratulamos o MCTI quanto ao reconhecimento do caráter 
subsidiário de eventual regulação geral para a IA e a importância da experimentação 
em sandboxes regulatórios. É importante que a política pública induza a inovação a 
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partir de uma abordagem baseada em riscos sem inibir novos negócios, conforme 
defendemos em Carta de Princípios para Inteligência Artificial 1, publicada em 2020.  

A Brasscom também congratula o MCTI por incorporar preocupações 
levantadas pela Associação na fase de Consulta Pública2, especificamente no que 
concerne ao caráter complementar da EBIA face a outras políticas, a exemplo da 
Estratégia Brasileira de Transformação Digital, do Plano Nacional de Internet das 
Coisas e da Política de Dados Abertos. Saudamos o papel de destaque para políticas 
de educação e formação de talentos, reconhecendo-as como pilares para uma política 
pública bem-sucedida rumo ao desenvolvimento econômico e social de longo prazo e 
sustentável. 

A Brasscom considera, ainda, como relevante conferir maior visibilidade às 
iniciativas de investimentos públicos em IA que já estão em implementação  e com 
aporte total de R$ 170,5 milhões nos próximos 10 anos, como é o caso das iniciativas 
desse MCTI com a Fapesp para a criação de centros de IA; as iniciativas com a Softex 
para apoiar pesquisa e desenvolvimento em IA; e as ações empreendidas pela 
Embrapii, também com o objetivo de apoiar P&D em IA.  A melhor divulgação destas 
ações poderá dar mais transparência sobre as iniciativas públicas e induzir maior 
engajamento do setor privado nesse tema de aguda relevância nacional.  

A Brasscom coloca-se à disposição do MCTI e demais instâncias de Estado para 
apoiar na rápida evolução das ações da Estratégia de IA, de modo a alcançar o Brasil 

a uma posição global de destaque nessa e em outras inovações.  Permanecendo à 
disposição para continuar pugnado em prol de um Brasil Digital, Conectado e 
Inovador. 

Respeitosamente, 

 

 

Sergio Paulo Gallindo 

Presidente Executivo 

 

1 https://brasscom.org.br/carta-de-principios-para-inteligencia-artificial-desenvolvimento-uso-e-politicas-publicas/. 
2 https://brasscom.org.br/contribuicoes -da-brasscom-a-consulta-publica-da-estrategia-brasileira-de-inteligencia-artificial-i-a/. 
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