
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

CAP COM LUCAS ROCHA SACRAMENTO

HARDENING EM LINUX:
APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA DO PFSENSE VISANDO

AUMENTAR A SEGURANÇA DE BORDA NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES

Rio de Janeiro
2018



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

CAP COM LUCAS ROCHA SACRAMENTO

HARDENING EM LINUX:
APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA DO PFSENSE VISANDO AUMENTAR A

SEGURANÇA DE BORDA NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES

Rio de Janeiro
2018

Trabalho  acadêmico  apresentado  à
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais,
como  requisito  para  a  especialização
em Ciências Militares com ênfase em
Gestão Organizacional. 



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx         -        DESMil

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
(EsAO/1919)

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

FOLHA DE APROVAÇÃO

Autor: Cap Com LUCAS ROCHA SACRAMENTO

Título:  HARDENING EM LINUX:  APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA DO
PFSENSE  VISANDO  AUMENTAR  A  SEGURANÇA  DE  BORDA  NAS
ORGANIZAÇÕES MILITARES

Trabalho  Acadêmico,  apresentado  à
Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais,
como requisito parcial para a obtenção da
especialização em Ciências Militares, com
ênfase  em  Gestão  Operacional,  pós-
graduação universitária lato sensu.

APROVADO EM _________/_________/__________ CONCEITO: __________

BANCA EXAMINADORA

Membro Menção Atribuída

____________________________________
DARDANO DO NASCIMENTO MOTA - Maj

Cmt Curso e Presidente da Comissão

____________________________________
CÉZAR FLORES MALHADA JÚNIOR - Cap

1º Membro

_______________________________
JULIANO BRANDÃO PALÁCIO - Maj

2º Membro e Orientador

__________________________________
LUCAS ROCHA SACRAMENTO – Cap

Aluno



HARDENING EM LINUX:
APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA DO PFSENSE VISANDO AUMENTAR A

SEGURANÇA DE BORDA NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES
LUCAS ROCH SACRAMENTO*

Juliano Brandão Palácio**

RESUMO
Objetivos:  A  finalidade  desta  pesquisa  é  mostrar  a  importância  da  proteção  de  borda  nas
Organizações  Militares  do  Exército  Brasileiro,  em  especial  as  de  comunicações,  pois  são
responsáveis pela montagem do Sistema Tático de Comunicações.
Método: Para isso foi utilizado uma revisão da literatura e o estudo de boas práticas adotadas para
Hardening,  adotando  assim  um  referencial  comparativo,  estado  desejado  de  segurança,  para
comprar com a situação atual das Organizações Militares de comunicações, tomando como base a
proteção  dos  sistemas  estratégicos  hoje  funcionando  nos  quartéis  e  os  procedimentos  para
tratamento de incidentes de rede.
Resultado:  Sendo  assim  foram  observados  mediante  questionário  os  sistemas  de  proteção
existentes, ajuda especializada, a capacitação dos envolvidos, séries históricas de incidentes e boas
práticas utilizadas. Sendo assim observou-se que as Organizações Militares de comunicações tem
procurado fazer a sua parte, no entanto devido a falta de conhecimento acaba não seguindo as
boas práticas.
Conclusão: Então face a falta de capacitação o PFSanse aparece como uma forma de padronizar
ações, facilitando a tomada de políticas e auxiliando na racionalização de meios de TI.

Palavras-chave: PFSANSE, Segurança de Borda, Firewall, Pentest, Hardening, Servidores, Defesa
Cibernética, Proteção Cibernética,  Exploração Cibernética

RESUMEN
La finalidad del articulo es mostrar la importancia de la protección de la borda en las Organizaciones
Militares del Ejercito Brasileño, en especial las de Comunicaciones, porque son las responsables en
hacer  los  Sistemas  Tácticos  de  Comunicaciones.  Por  eso  fuera  utilizado  como  un  referencia
comparativa,  estado  deseado  de  seguridad,  para  verificar  con  la  situación  vivida  en  las
Organizaciones  Militares  de  comunicaciones,  elegido  como base  la  protección  de  los  sistemas
estratégicos  hoy  en  funcionamiento  en  los  cuarteles  y  los  procedimientos  del  tratamiento  de
incidentes de la red. Siendo así fueron enviados cuestionarios para medir los sistemas de protección
existentes, la obtención de ayuda especializada, la capacitación dos militares envueltos, los casos
históricos de incidentes en la red y las buenas practicas utilizadas. Entonces puede se observar que
las  Organizaciones Militares de comunicaciones hacen grand parte de la protección, aunque tengan
falta  de  conocimiento  a  cerca  de  las  buenas  prácticas  de  protección,  pero  existen  algunos
procedimientos  importantes  que ellos  no  hacen.  Entonces  para  mitigar  la  falta  de capacitación
proponemos el PFSanse, un software que tiene la función de hacer la protección de forma igual e
todas  las  Organizaciones  Militares,  facilitando  el  establecimiento  de  acciones  e  auxiliar  la
racionalización de los medios de Tecnología de la Información.

Keywords: PFSANSE, Seguridad de la Borda, Firewall, Pentest,  Hardening, Servidores, Defensa
Cibernético, Protección Cibernético, Exploración Cibernético
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1 INTRODUÇÃO

Apartir  do surgimento da internet  em 1984 nos EUA, como uma iniciativa para

interligar  as  universidades ao Pentágono,  percebe-se que sua concepção foi  a

difusão de informações e conhecimento.

Desde então vimos a internet entrar nos nossos trabalhos, nossas casas,

nos celulares e nosso dia-a-dia não seria o mesmo sem a internet.  Fruto disso

temos hoje a internet das coisas, ou seja tudo que esta a nossa volta é ou em

breve estará ligado a internet para ser gerenciado e controlado.

Não é segredo que vivemos na Era da Informação, uma vez que quem detém

a informação, o conhecimento e, por consequência, o poder em diversas esferas,

podendo obter vantagens financeiras, de competitividade comercial ou até mesmo

de informação pessoal, conforme VISACRO 2018.

Alinhado  a  Era  da  Informação  tem-se  a  rede  mundial  de  computadores,

internet,  a  qual  é  hoje  abundante  em  informações  e  fonte  de  comunicações,

integrando pessoas, serviços, sistemas complexos, segundo CLARKE 2015. 

1.1PROBLEMA  

A salvaguarda de informações e a neutralidade da rede é vital para o bom

funcionamento da internet.

Neste  sentido  os  Estados  e  Organizações  estão  se  preparando  com

equipamento e pessoal especializado para realizar a Defesa Cibernética e quando

necessário o Ataque Cibernético.

Pode-se observar tal momento no Brasil, com a criação da Política Nacional

de Defesa Cibernética, pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, criação do

Comando de defesa cibernética (Com D Ciber) pelo Ministério da Defesa (MD) e

criação do Centro de Defesa Cibernética (C D Ciber) para dentro dos seus níveis

equipar e capacitar pessoal e instalações para atuar em prol da Nação.

Esta preparação não acontece só no Brasil  ou na América do sul,  países

como EUA, China, Alemanha, Inglaterra e África do Sul tem Órgãos e  Políticas

similares as Brasileiras.

Além  as  iniciativas  Governamentais  existem  também  os  grupos

supranacionais que por carregarem certas bandeiras pode realizar ataques para

manter ou divulgar uma idéia.

No  meio  tecnológico,  existe  pessoas  que  tem  conhecimento  técnico  para

obter dados e acessos negados, são os hacker, que dependendo de sua motivação



podem ser divididos em White Hat, Gray Hat ou Black Hat (BROAD 2017), então

dependendo desta motivação a ação pode causar grande dano as instituições.

O  PFSENSE  (PFSENSE  2017)  é  um  sistema  operacional  leve,  robusto,

estável que pode funcionar como firewall, como agente de detecção e prevenção a

intrusão,  como Squid  com cache,  como  proxy  reverso  com SquidGuard,  como

agente de monitoramento e estatísticas, além de gerenciadores de arquivos.

Hardening (YÉPEZ 2018), é quando se endurece um sistema, tornando difícil

o acesso indevido aos sistemas em questão. Tal pratica é adotada principalmente

em servidores, devido a sua alta disponibilidade, e sensibilidade das informações.

No Exército temos diversos sistemas e serviços rodando diretamente nas OM,

na borda da rede, tais  como SPED, SISBOL,  SAMBA, PROXY, Servidor  WEB.

Neste contexto a segurança acaba não sendo executada nas melhores condições,

sendo assim o uso do PFSENSE se torna uma ferramenta poderosa, então como

pode-se aumentar a segurança de um servidor PFSENSE nas OM do EB?

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é estudar a necessidade de implementação

das técnicas de hardening em Linux,  com foco no uso de procedimentos  para

mitigação de ataques e execução de atividades corretivas na segurança de borda

com uso o PFSENSE.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados

os seguintes objetivos específicos:

- identificar vulnerabilidade nas OM de Comunicações do Exército Brasileiro;

- analisar a necessidade de aprimoramento nos padrões de segurança;

-  apresentar  melhores  práticas  de  hardening  em  sistemas  operacionais

GNU/Linux no PFSENSE. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Sabe-se que hoje o Exército Brasileiro vive um processo de transformação e

revisão doutrinária, com foco na função de combate Comando e Controle, uma vez

que  esta  tem  laços  estreitos  com  os  avanços  tecnológicos.  Fruto  desta

transformação vivemos a digitalização do campo de batalha, onde usa-se o rede de

dados  para  apoiar  o  Comando  e  Controle  e  por  consequência  o  combate,

passando assim a rede de dados um meio nobre, se tornando alvo inmensamente

compensador para o adversário, chega-se então a uma fase moderna dos conflitos

que é a Guerra centrada em Redes.



A segurança cibernética tem por finalidade salvaguardar meios e informações

de acesso não autorizado.  Tal  ação visa estabelecer  políticas e procedimentos

para mitigar falhas e dificultar ações maliciosas.

Quando de fala de falhas pode-se tomar como forma de mitigar tais atos com

a adoção de boas práticas de governança de TI, tais como prescrevem as normal

de  certificação ITIL  e  Cobit.  Além disso pode-se aplicar  uma técnica  chamada

hardening em servidores e hosts da rede, para dificultar as ações do atacante.

Dados  recente  de  pesquisas  informam  que  grande  parte  das  ações

cibernéticas  começam  de  dentro  da  rede  para  fora,  ou  seja  é  um  usuário

insatisfeito  ou  não  seguidor  das  políticas  que  acaba  por  abrir  portas  e/ou

proporcionar cópias de dados por vezes indevidos,  fazendo com que haja uma

falha e assim ocorra um ataque.

O Exército Brasileiro tem como órgão gestor do sistema de TI CITEx, que

basicamente mantém e controla a estrutura de TI, EBNet. O CITEx conta com os

CT e CTA espalhados pelo Brasil para realizar este trabalho de mitigar falhas na

EBNet.

No entanto cada Organização Militar tem sua própria rede lógica interna e é

responsável por manter a segurança, sendo esta classificada como segurança de

borda, segundo LOCATELLI 2004. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a

respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução da proteção

cibernética.

O  trabalho  pretende,  ainda,  abastecer  de  conhecimento  acerca  das

necessidades tecnológicas de software e hardware, diminuindo o uso de hardware,

liberando  assim  hardware  que  não  estão  sendo  utilizados  por  software

desnecessários e gerando assim economia.

2 METODOLOGIA

A implantação da pesquisa será baseada por manuais,  normas e regras que

tratam o tema.

A pesquisa foi conduzida em três etapas, a primeira inicialmente com a revisão

da  literatura,  contextualização  e  busca  por  boas  práticas  na  segurança  de

servidores e segurança de bordas, apresentando os principais conceitos.

Na sequência a segunda fase da pesquisa, foi realizado um questionário com

militares que já ocuparam a função de Oficial de Informática. Tal procedimento visa



levantar  as  práticas  utilizadas,  capacitação  dos  efetivos  e  verificar  o  grau  de

segurança  existente  hoje  nos  servidores  e  na  segurança  das  Organizações

Militares de Comunicações.

Por  fim  foram  relacionados  os  dados  obtido  na  pesquisa,  e  proposição  da

comprovação  dos  sistemas  existentes  com  o  PFSanse  e  benefícios  desta

hardenização feito pelo PFSanse.  Simultaneamente foi  usado como material  de

consulta o próprio site do PFSENSE e outras publicações que versam sobre o

assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

A pesquisa teve sua definição de termos e conceitos, a com finalidade de

propor uma solução para o problema da pesquisa, sendo baseada em uma revisão

de literatura no período de 2005 até 2017. Essa delimitação foi feita considerando

que o projeto PFSanse tem seu desenvolvimento do final de 2004 não faz sentido

falar sobre soluções anteriores ao peíodo. 

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  segurança  de  borda,  hardening,

PFSENSE,  pentest,  exploração  cibernética,  firewall,  acompanhado  de  seus

correlatos em inglês e espanhol, na base de dados Coleção Meira Matos, em sítios

eletrônicos de procura na internet, principalmente na ferramenta Google Scholar, e

na biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). O

sistema de busca foi complementado pela coleta de manuais de campanha dos

Exércitos Brasileiro, além de Cadernos de Instrução, Portarias e Instruções Gerais

do EB, referentes ao tema. 

a. Critério de inclusão:

- Haver base teórica sobre o tema.

- Ter realização de testes práticos do PFSanse

b. Critério de exclusão: 

- Não consideração do PFSanse

- Base doutrinária anterior ao período

2.2 COLETA DE DADOS

A aplicação das técnicas de  Hardening podem ser  aplicadas em qualquer

sistema operacional, estas técnicas consistem em  usar conhecimentos técnicos e

boas práticas para mapear e mitigar ameaças (FACINA, 2009).



No  contexto  atual,  a  crescente  demanda  computacional  fez  surgir  a

necessidade de preservação dos dados e das informações que estão relacionados

aos sistemas. As técnicas de Hardening visam aumentar o nível de segurança da

informação  nos  sistemas  operacionais,  sejam  de  intercessores  de  redes,  de

servidores ou de usuários finais.

Para a preservação das informações, precisamos guardadar e ter a certeza

de que estes dados e informações não foram violados. Segundo Krause (1999),

Pereira (2000) e Albuquerque (2002) [apud Matos, 2010], existem três condições

para garantir a segurança da informação: 

3 Confidencialidade: a informação somente pode ser acessada por pessoas explicitamente

autorizadas.  É  a  proteção  de  sistemas  de  informação  para  impedir  que  pessoas  não

autorizadas tenham acesso. 

4 Disponibilidade:  a  informação deve  estar  disponível  no  momento  em que a  mesma for

necessária. 

5 Integridade: a informação deve ser recuperada em sua forma original (no momento em que

foi armazenada). É a proteção dos dados ou informações contra modificações intencionais

ou acidentais não-autorizadas. 
Neste contexto da segurança e da salvaguarda de dados existem os Hackers.

O Hacker  é  uma pessoa  com conhecimento  técnico  e  motivação  para  realizar

ações  onde  ele  consegui  e  burlar  a  segurança  e  obter  dados,  informações  e

manipular sistemas. 

Para impor barreiras de proteção a agentes externos a rede, devemos ter um

Firewall, o termo Firewall refere-se a um membro da rede responsável pelo controle

da segurança no limite entre entre a rede interna e externa (PALU, 2005) [apud

Junior, 2008].  Fruto deste controle é possível inspecionar, impedir ou receber o

tráfego de pacotes entre as redes internas e externas, tudo isso de acordo com as

regras previamente implementadas.

Tal segurança não é necessária apenas nos pontos de interseção da rede,

onde  frequentemente  existem  tentativas  de  obtenção  do  dado  negado.  É

interessante ter este tipo de proteção também a disposição de servidores locais,

aumentando a segurança de borda. Podemos definir  segurança de borda como

sendo a proteção feita na ponta da linha, que tem por finalidade impedir o acesso

não autorizado e manter a integridade dos dados que transistam de e para a ponta

da rede (TISAFE, 2017).

PFSense é uma ferramenta de proteção, tendo sua consepção inicial  para

funcionamento como  Firewall.  Devido  ao  se  código  se  aberto,  open  source



GNU/Linux, o que permitiu seu desenvolcimento para que fosse agregadas mais

funcionalidades, tais como detecção e prevenção de intrusão, Squid com cache e

proxy reverso com SquidGuard, propiciando uma maior monitoramento e geração

de mais estatísticas, permitindo um melhor gerenciadores de arquivos. O PFSense

começou a ser desenvolvido em 2004 e se diferenciou dos demais firewall livres

por  agregar  diversas  funcionalidades  e  ser  instalado  totalmente  em  um  PC

(PFSENSE, 2017).

2.2.1 Questionário

A amplitude do universo foi estimada a partir das Organizações Militares de

Corpo de Tropa do Exército Brasileiro, pois estas são consideradas o elo sensível,

uma vez que tem uma grande rede lógica e não tem como finalidade zelar pela

segurança da rede.

O estudo foi limitado particularmente as Organizações Militares de Corpo de

Tropa da Arma de Comunicações, uma vez que estas tem a responsabilidade de

montar  o  sistema  tático  de  comunicações  do  escalão  enquadrante,  além  dos

militares de comunicações serem considerados especialistas, sendo mais aptos a

responder a pesquisa.

Dessa forma, a população foi estimada em 24 militares. A fim de atingir uma

confiabilidade adequada aos fins da coleta de dados realizada, buscou-se alcançar

uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a

90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal

foi de 20.

Foram distribuídos questionários, pela sistemática indireta (correspondência

ou e-mail), para 24 militares que atendiam aos requisitos. Esse efetivo corresponde

a aproximadamente 100% da amostra ideal prevista. Entretanto, devido a diversos

fatores, somente 20 respostas foram obtidas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em uma Organização Militar há a necessidade de existir serviços, arquivos e

banco  de  dados  a  serem  acessados  por  todos  os  militares  da  OM,  os

computadores que hospedam estes serviços são denominados servidores. Graças

a  sua  característica  de  alta  disponibilidade  e  acessibilidade  tornam-se  alvos

constantemente disponíveis para tentativa de acesso indevido. 



A  pesquisa  feita  nas  Organizações  Militares  indica  que  existe  uma

quantidade  considerável  de  servidores  hospedados  e  rodando  nestes  quartéis,

conforme tabela 1. Inferi-se deste dado que há uma disponibilidade e propensão ao

acesso indevido.

TABELA 1

Número de serviços Organizações Militares Percentual

Mais que 5 16 80%

5 2 10%

4 1 5%

3 0 0

2 0 0

Menos que 2 1 5%

Do autor

Dentro dos serviços hospedados nas OM alguns servem para proteção da

própria rede lógica do quartel, pode-se denominar estes de software de proteção

cibernética. O número de software de proteção cibernética nos corpos de tropa

pode ser considerada razoável, tendo em vista que a maioria das organizações

militares  possui  um ou  mais  software  de  proteção  cibernética,  como  podemos

observar na tabela 2:

TABELA 2

Número de Software de

proteção cibernética

Organizações Militares Percentual

3 ou mais 8 40%

2 10 50%

1 ou menos 2 10%

Do autor

No entanto, apesar desta sensação de segurança cibernética apresentada

pela  existência  dos  software  de  proteção,  no  entanto  não  basta  apenas  ter  o

software instalado se ele não estiver bem configurado e atualizado. Com os dados

obtidos pode-se observar que quem gerencia estes software possui uma lacuna de



conhecimento  técnico-profissional  para  execução  das  funções  de  Oficial  de

Informática e dos integrantes das Seções de Informática, o que pode-se encarrar

como um elo fraco na corrente que é a segurança cibernética. Conforme tabela

abaixo:

TABELA 3

Número de  OM com curso Organizações Militares Percentual

Cursos de Gestão de redes 2 10%

Curso de Gestão de

servidores

13 65%

Curso de proteção cibernética 1 5%

Nenhum curso 4 20%

Do autor

Associada  a  falta  de  conhecimento  técnico-profissional  existe  a  falta  de

políticas  para  gestão  de  incidentes,  o  que  acarreta  a  não  geração  de  dados

confiáveis para detecção de acesso indevido, pois não há gestão de dados que

possam revelar o acesso indevido e a origem do mesmo. Os dados mostram que

nas organizações militares não há verificação de Log e ou servidor de Log. Sendo

assim o registro de invasão ou acesso indevido é praticamente inexistente.

TABELA 4

Verificação de LOG Organizações Militares Percentual

Tem política de verificação 3 15%

Não tem política de

verificação

17 85%

Do autor

Observando a aparente tranquilidade gerada pelos software de segurança

cibernética e pela falta de conhecimento e o não gerenciamento dos registros as

Organizações Militares não solicitam ou recebem suporte visando mitigar as ações

de acesso indevido. Os dados mostram que menos da metade já recebeu suporte

especializado para atividades de proteção cibernética na rede lógica dos quarteis.

TABELA 5

Recebeu ou pediu ajuda Organizações Militares Percentual



especializada

Sim 9 45%

Não 11 55%

Do autor

Levando em consideração os dados obtidos das Organizações Militares e o

crescente  aumento  da  importância  do  cenário  cibernético  observamos  que  há

grande margem para inferirmos que nossos quarteis estão vulneráveis a ameaças

externas e principalmente internas. Visando mitigar tal constatação perguntamos

aos militares se o uso de uma ferramenta padronizada e de interface gráfica que

gerenciasse a segurança seria de grande valia, a totalidade respondeu que sim,

como podemos constatar na tabela abaixo.

TABELA 6

Acha que aumentaria a

segurança e mitigaria falhas a

padronização de um tamplate

de segurança

Organizações Militares Percentual

Sim 19 95%

Não 1 5%

Do autor

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões abordadas neste estudo eu seu objetivo proposto no

começo do trabalho, conclui-se que a apuração teve seu objetivo atingido, pois

ampliou a compreensão sobre a segurança cibernética nas Organizações Militares

de Corpo de Tropa.

A revisão da literatura auxiliou na identificação de conceitos e elementos que

compõem a segurança cibernética, bem como entender as constantes ameaças do

cenário cibernético, como fatos que acontecidos recentemente como wanna cry.

Desta  forma  pode-se  entender  a  anonimização  e  surpresa  do  espaço

cibernético,  aceitando  assim  a  situação  de  constante  mitigação  da  ameaça

cibernética.  No  entanto  observou-se  que  esta  mitigação  é  carente  em  alguns

pontos das nossas Organizações Militares de Corpo de Tropa, em especial  em



nossas Organizações de Comunicações, responsáveis por realizar as ligações e

montagem táticas dos sistemas de comunicações em campanha.

A  compilação  dos  dados  permitiu  ainda  propor  uma  solução  que  a

padronização de uma tamplate de segurança que pode substituir até outros 8 tipos

de software de proteção, com duas vantagens, a primeira de que esta solução

economiza hardware, um vez que em apenas um servidor você tem 8 serviços

rodando,  economizando  assim  processamento,  memória  ram  e  hard  disk,  a

segunda vantagem é que a configuração destes serviços pode ser feita via web,

simplificando assim a capacitação dos recursos humanos.

Alinhado a esta possibilidade em análise curricular do PLADIS da AMAN,

observou-se que na matéria Cibernética os cadetes do curso de Comunicações

vem aprendendo a instalar e configurar um servidor PFSense de forma a mitigar as

ameaças nos sistemas táticos de comunicações das brigadas escolares.

Conclui-se,  por  consequência,  que  é  indiscutível  os  riscos  que  cercam

nossas Organizações Militares e a escassez de recursos para realizar tal mitigação

de  riscos,  no  entanto  a  solução  apresentada  atende  em  grande  parte  as

necessidades tecnológicas e de atualização dos software de proteção cibernética,

tal adoção desta solução evitará o desperdício de tempo e financeiro na adoção de

outras soluções de licenças privadas.
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