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RESUMO 

O cenário atual aponta para uma influência cada vez maior das considerações civis no espaço 
de batalha, bem como para uma crescente utilização dos meios tecnológicos para a obtenção de 
dados, em particular o Espaço Cibernético. Este artigo tem como objetivo principal apresentar como a 
Inteligência Cibernética pode contribuir na obtenção de dados sobre considerações civis em proveito 
do exame de situação e secundariamente apresentar os motivos pelos quais a Inteligência Cibernéti-
ca não é empregada em sua plenitude ainda. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica 
exploratória em fontes nacionais e estrangeiras para levantar dados sobre o assunto. Também foi 
desencadeada uma entrevista com especialista em Inteligência em Operações Militares e um questi-
onário aplicado em especialistas de Inteligência Cibernética e Guerra Cibernética. De acordo com os 
resultados atingidos, verificou-se que dentre os principais motivos pela não utilização da Inteligência 
Cibernética na plenitude está o desconhecimento da atividade por parte dos decisores e que a Inteli-
gência Cibernética pode contribuir na obtenção de dados sobre considerações civis em proveito do 
exame de situação tanto com a utilização de coleta para obtenção de dados abertos quanto de ações 
de busca para os dados protegidos, sendo que prioritariamente devem ser buscados dados abertos 
por apresentarem resultados mais satisfatórios. Não se deve, porém, negligenciar os dados negados 
que ainda oferecem o diferencial para o apoio à tomada de decisão. 
Palavras-chave: Inteligência. Inteligência Cibernética. Considerações Civis 
 
ABSTRACT 

The current scenario aim to an increasing influence of the civil considerations in the battle spa-
ce as well as to an expanding utilization of the technological resources to data collection, in particular 
in the cyberspace. This paper have as it’s primary objecitve to describe how cyberintelligence can 
contribute in data collection about civil considerations in benefit of commander’s estimante of situation 
and secondarily to present the grounds for the current cyberintelligence underemployment. In this 
regard, an interview was developed a bibliographic exploratory research using national and internatio-
nal sources for acquisition of enough data around the subject. Also, an interview was conducted with a 
specialist in Intelligence in Military Operations and a survey form aplied in CyberIntelligence or Cyber-
warfare specialists. According to the results obtained, it was verified that among the main reasons for 
the non-use of Cyberintelligence to the full is the lack of knowledge of the activity by the decision ma-
kers and that the CyberIntelligence can contribute in data colection about civil considerations in benefit 
of the situation exam with the use of collection to obtain open data as well as the intelligence colection 
operations for the protected data, being that, primarily, open data should be sought because they pro-
vide more satisfactory results. However, it should not be neglected the denied data that still offer the 
differential for support to decision making. 
Keywords:  Intelligence. Cyberintelligence, Civil Considerations 
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de Inteligência Militar do Exército em 2013. 



1 
 

1 INTRODUÇÃO 
 A proliferação das tecnologias da informação, vivenciada pela humanidade 

nos tempos atuais está modificando consideravelmente a forma de vida das pesso-

as. A dependência por meios tecnológicos se torna notória até mesmo nas formas 

de interação entre os indivíduos, que estão drasticamente alteradas. 

 Este ambiente de rápidas mudanças proporcionado pelas ferramentas tecno-

lógicas também interfere nas interações durante operações militares. E a capacida-

de de desenvolver ações militares nesses novos ambientes operacionais representa 

aumento no poder combativo de uma nação.  

 Nas últimas décadas as Forças Armadas mais poderosas do planeta estão 

conferindo cada vez mais importância para as ações desenvolvidas em Ambiente 

Cibernético. Características como a volatilidade, a dificuldade de rastreabilidade, 

quase ausência de efeitos colaterais, redução de custos operativos e financeiros tem 

motivado volumosa injeção de recursos financeiros em projetos ligados a este setor. 

 Dentre as particularidades identificadas nos conflitos atuais, salienta-se a 

crescente e marcante relevância que se tem dado ao ambiente civil. Este constitui 

condicionante relevante, impactante e permanente, que deve ser levada em conside-

ração no planejamento e condução das operações militares de qualquer natureza 

(BRASIL, 2015).  

 Em cenários cada vez mais complexos, atualmente constitui fator preponde-

rante o conhecimento das necessidades e sensibilidades da população local. Dessa 

forma, torna-se possível entender quais são as relações dela com o oponente e co-

mo percebe e reage ao conflito (BRASIL, 2015).  

 Considerando, ainda, a evolução do Espaço Cibernético (E Ciber), que já é 

considerado o quinto domínio operacional do combate moderno. Este domínio conta 

com a peculiaridade de permear os demais, visto que atividades desenvolvidas nele 

podem refletir em liberdade de ação para atividades nos outros (BRASIL, 2014). 

 Diversas são as atividades desenvolvidas no E Ciber, uma delas é a Inteli-

gência Cibernética. Pelas características da mesma, pode contribuir na obtenção de 

dados das mais variadas formas, com diversas finalidades e em qualquer fase de 

uma operação, mas visualiza-se, em especial, como grande oportunidade, a obten-

ção de dados sobre as considerações civis durante as fases do Exame de Situação. 

 

1.1 PROBLEMA 
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 Os conflitos da atualidade caracterizam-se por um crescente emprego de ar-

mamentos com alta tecnologia agregada e por ocorrerem em ambientes cada vez 

mais difusos, onde diversos fatores podem causar interferência, sobretudo as consi-

derações civis. 

 O Exame de Situação constitui parte fundamental para qualquer processo 

decisório. Quando em operações militares, sua condução se caracteriza pela execu-

ção de tarefas relativas à integração de diversos fatores com influência preponde-

rante sobre as operações, dentre os quais, as considerações civis (BRASIL, 2015). 

 Diante do contexto de relevância dos assuntos relacionados às considerações 

civis, aliando às novas possibilidades verificadas no E Ciber, notadamente na Inteli-

gência Cibernética, chega-se à pergunta que norteia o presente trabalho: como a 

Inteligência Cibernética pode contribuir na obtenção de dados sobre considerações 

civis em apoio ao Exame de Situação?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

- Apresentar como a Inteligência Cibernética pode contribuir na obtenção de 

dados sobre considerações civis em proveito do exame de Situação.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apresentar os principais conceitos relacionados às atividades de Inteligência, 

Inteligência Cibernética e Guerra Cibernética; 

- Identificar qual(is) das ações cibernéticas são desenvolvidas pela Inteligência 

Cibernética. 

- Identificar as fases do exame de situação e do Processo de Integração Terre-

no, Condições Meteorológicas, Inimigo e Considerações Civis (PITCIC); 

- Apresentar os aspectos mais relevantes referentes a considerações civis que 

afetem as Operações Militares; 

- Identificar os principais óbices para o emprego da Inteligência Cibernética na 

obtenção de dados. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 No Brasil, as atividades no domínio Cibernético iniciaram-se em 2008, com a 

publicação da Estratégia Nacional de Defesa, que elencou três setores estratégicos 
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para a Defesa Nacional, Espacial, Nuclear e Cibernético, atribuindo responsabilidade 

de coordenação e integração à Força Aérea, Marinha e Exército, respectivamente.  

 Apesar de existirem algumas publicações de manuais abordando as ativida-

des no E Ciber, a doutrina existente ainda é bastante incipiente e, em alguns casos, 

como o da disciplina Inteligência Cibernética, inexistente. 

 O E Ciber “está se tornando indissociavelmente ligado à superioridade no 

domínio terrestre” (CLINE, 2016), o que também pode ser comprovado tanto nos 

recentes conflitos no cenário internacional como na atuação das Forças Armadas 

em Operações de Garantia da Lei e da Ordem em território nacional. 

 No ano de 2017 ocorreu a primeira edição do Curso de Inteligência Cibernéti-

ca na Escola de Inteligência Militar do Exército (EsIMEx), o que ratifica o alinhamen-

to do Exército Brasileiro com a necessidade de desenvolvimento, bem como, com a 

demanda de elaboração de doutrina nessa nova atividade.  

 O E Ciber introduz uma enorme gama de novas possibilidades, notadamente 

na obtenção de dados de interesse. Essas novidades impactam sobremaneira na 

atividade de Inteligência, na medida em que se torna mandatório o conhecimento 

das capacidades nesse ambiente. 

 Paralelamente a estas evoluções, existe ainda a crescente influência das 

considerações civis nos Espaços de Batalha atuais. Apesar de influente, ainda existe 

incerteza quanto a tipos e de que forma podem ser obtidos dados relacionados a 

este assunto. 

 Neste contexto, este trabalho justifica-se por promover o estudo a respeito de 

um tema bastante atual, oportuno, que representa grandes possibilidades de evolu-

ção e que ainda não possui literatura ou doutrina suficientes.  
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2 METODOLOGIA 

Inicialmente foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas exploratórias em fon-

tes nacionais e estrangeiras, com o intuito de levantamento de dados acerca do as-

sunto e subsídio para a construção dos argumentos utilizados no trabalho. 

Em um segundo momento, foi desencadeada uma entrevista com um oficial 

possuidor de vasta experiência na Atividade de Inteligência e que desempenha fun-

ção na Seção de Doutrina e Pesquisa na EsIMEx. Esta seção auxilia no desenvolvi-

mento da doutrina referente à Inteligência em Operações Militares.  

Em um terceiro momento, foi elaborado um questionário realizado com aproxi-

madamente vinte e cinco oficiais concludentes dos Cursos de Inteligência Cibernéti-

ca ou Guerra Cibernética, profissionais estes que seriam os responsáveis pela ob-

tenção dos dados nas operações. Salienta-se a representatividade do Curso de Inte-

ligência Cibernética, pois oito dos nove especialistas formados pelo Exército Brasilei-

ro até o presente momento responderam ao questionário. 

Mediante a utilização destes instrumentos metodológicos foi possível coletar as 

informações necessárias e em quantidade suficiente para o desenvolvimento deste 

trabalho.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

O emprego da Inteligência Militar ocorre, basicamente, por intermédio da pro-

dução de conhecimentos de interesse, que orientem o planejamento e o emprego da 

F Ter em todo o espectro dos conflitos. Dessa forma assessora o comando, em to-

dos os níveis no que diz respeito às condicionantes que envolvem o emprego da 

tropa (BRASIL, 2015).  

A função de combate Inteligência caracteriza-se pelo “conjunto de atividades, 

tarefas e sistemas inter-relacionados empregados para assegurar compreensão so-

bre o ambiente operacional, as ameaças (atuais e potenciais), os oponentes, o ter-

reno e as considerações civis” (BRASIL, p. 2-1, 2015). 

Executa suas tarefas com base nas necessidades de Inteligência (NI), extraí-

das das diretrizes do Comandante (BRASIL, 2015). Entende-se por NI, todos os co-

nhecimentos que o comandante julga necessário obter, devendo ser levantados de 

acordo com a missão a cumprir. Estas NI são satisfeitas por meio da reunião de da-

dos, informações e Conhecimentos de Inteligência acerca do terreno, inimigo, condi-

ções climáticas e meteorológicas e considerações civis (BRASIL, 2016) 

Tanto as NI estabelecidas pelo Comandante, quanto as definidas pelo escalão 

superior devem fazer parte do Exame de Situação de Inteligência. A materialização 

das NI tem o objetivo de confirmar ou não as hipóteses estabelecidas sobre o inimi-

go, bem como, levantar conclusões que possam melhor fundamentar as decisões do 

Comandante (BRASIL, 2016).  

Após a determinação das NI inerentes às decisões do Comandante, elas são 

divididas em Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) e Outras Necessidades de 

Inteligência (ONI), de acordo com a prioridade a elas atribuída. Esta atribuição de 

prioridades é baseada na importância e urgência de determinado dado ou conheci-

mento para a tomada de decisão (BRASIL, 2016).  

A consolidação de todas as NI ocorre na confecção do Plano de Obtenção de 

Conhecimentos (POC), documento elaborado na Célula de Inteligência do Estado 

Maior que visa à orientação do esforço de obtenção dos variados censores e Orga-

nizações Militares disponíveis ao Comandante e autoriza os órgãos de Inteligência a 

realizar a busca de dados protegidos. Esta consolidação exige conhecimento deta-

lhado sobre possibilidades e limitações de cada um dos meios de obtenção que po-
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dem ser utilizados, relacionados com as fontes humana, de sinais, de imagens e ci-

bernética (BRASIL, 2016). 

Conforme Brasil (2017), “O Exame de Situação de Inteligência constitui parte 

fundamental em qualquer processo decisório”. Nas operações militares fica caracte-

rizado pela execução do Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológi-

cas, Inimigo e Considerações Civis (PITCIC). 

O PITCIC, por sua vez, é um processo intermitente, de responsabilidade do 

Oficial de Inteligência, materializado em um produto gráfico que facilita, por meio de 

análise integrada, a visualização de como os diversos fatores que podem influenciar 

ou condicionar o curso das operações amigas ou inimigas. Com essa visualização, o 

referido processo, que serve de apoio ao Exame de Situação, auxilia para que sejam 

tomadas as decisões mais adequadas, maximizando o poder de combate em pontos 

críticos de tempo e espaço (BRASIL, 2016). 

O referido processo é contínuo e cíclico, fundamentado na montagem de banco 

de dados, desde os tempos de paz, para cada área onde uma força possa ser em-

pregada. É dividido em 04 (quatro) fases: definição do ambiente operacional, identi-

ficação dos efeitos ambientais sobre as operações, avaliação da ameaça e a deter-

minação das possíveis linhas de ação da ameaça (BRASIL, 2016). 

A figura 1 representa as referidas fases: 

Figura 1: Fases do PITCIC. 
Fonte: BRASIL, 2016, p. 5-3 

Os produtos do PITCIC são essenciais para apoiar o processo decisório con-

duzido pelos comandantes e os Estados Maiores por meio do Exame de Situação. 
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Inclusive existe um relacionamento entre as fases do Exame de Situação e as do 

PITCIC (BRASIL, 2016), conforme a figura 2. 

 
Figura 2: Fases do PITCIC. 
Fonte: BRASIL, 2016, p. 5-7 

Dentre os fatores analisados no PITCIC, encontram-se as Considerações Civis 

que são entendidas como: 

[...] a influência das instituições civis, das atitudes e atividades das lideran-

ças civis, da população, da opinião pública, do meio ambiente, da infraestru-

tura construída pelo homem, das agências nacionais e internacionais, go-

vernamentais ou não governamentais, com capacidade de influir e formar 

opiniões entre os nacionais ou internacionais, no espaço de batalha (BRA-

SIL, 2016, p. 5.4).  

A obtenção de dados relativos às considerações civis deve levar em conta a 

análise das atitudes e atividades da população, instituições e lideranças civis, opini-

ão pública, meio ambiente, infraestrutura construída pelo homem, agências nacio-

nais e internacionais, governamentais ou não. (BRASIL, 2016)  

As considerações civis, juntamente com missão, inimigo, terreno e condições 

meteorológicas, meios e tempo formam os fatores da decisão (BRASIL, 2014). São 

analisadas na 2ª fase do PITCIC, caracterizada pelo Estudo dos Efeitos Ambientais 

sobre as Operações. Mais precisamente na 1ª etapa dessa fase, conforme se verifi-

ca na figura 3. 
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Figura 3: Etapas da 2ª Fase do PITCIC 
Fonte: BRASIL, 2016, p. 7-2 
O estudo na referida etapa identifica, dentre outras particularidades, a influên-

cia da cultura e das atividades desempenhadas pela população sobre a Área de 

Operações (BRASIL, 2016). 

Para descrever as considerações civis como parte das variáveis do ambiente 

operacional, o Exército Americano considera que devem ser obtidos dados referen-

tes a áreas, estruturas, capacidades, organizações, pessoas e eventos (EUA, 2012). 

Já no Exército Brasileiro, os fatores analisados como considerações civis são a 

área de responsabilidade sob o ponto de vista humano, estruturas, capacidades, 

organizações, população, considerações civis complementares, refugiados e deslo-

cados e eventos. Juntos formam o denominado “terreno humano” (BRASIL, 2016). 

Segundo Xavier (2017), o vetor área de responsabilidade sob o ponto de vista 

humano engloba a divisão político-administrativa, centros políticos do governo, áreas 

culturalmente importantes enclaves religiosos e rotas comerciais. O estudo deve ser 

orientado para a identificação de como a área afeta as operações e vice-versa 

(BRASIL, 2016). 

Já o quesito estruturas está relacionado às construções que a população utili-

za, como pontes e estradas, portos e aeroportos, postos de comando das forças de 

segurança, torres de comunicações, igrejas, hospitais, órgãos de segurança pública, 

refinarias, dentre outras (BRASIL, 2016). 

O aspecto capacidades corresponde à forma como os serviços essenciais à 

população são oferecidos pelas autoridades. As mais relevantes são aquelas que 
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visam a salvar, manter e melhorar a vida da população, tais como, segurança públi-

ca, serviços de emergência, alimentação, água e saneamento básico (XAVIER, 

2017). 

As organizações são compostas por “pessoas não militares ou instituições que 

se relacionam e interagem dentro da área de operação. Como exemplo, podem ser 

citados grupos religiosos, sindicatos trabalhistas, criminosos, organizações gover-

namentais e não governamentais” (XAVIER, 2017, p. 116) 

População caracteriza-se por todos os civis dentro da Área de Operações, bem 

como os que estão fora, mas possuem capacidade, seja por ação, opinião ou in-

fluência política interferir no interior da Área de Operações (BRASIL, 2016). 

As considerações civis complementares englobam outros aspectos que devem 

ser considerados e não foram contemplados nas demais classificações. Como 

exemplo, podem ser citados idiomas e dialetos utilizados, níveis de educação e cul-

tura da população, crenças religiosas, dentre outras (BRASIL, 2016). 

Com relação aos refugiados e deslocados, deve ser feita uma análise de como 

estes poderão influenciar no planejamento e condução das operações e também o 

contrário. Devido às obrigações legais e morais que os comandantes possuem em 

relação aos refugiados, deslocados e não combatentes, devem ser verificados da-

dos sobre a quantidade, localização e fluxos prioritários dessas pessoas (BRASIL, 

2016). 

Já os eventos correspondem às atividades cíclicas, de rotina, planejadas ou 

espontâneas, como feriados, eleições, distúrbios civis, ciclos agrícolas, celebrações, 

entre outras (XAVIER, 2017). Também devem ser considerados eventos que criam 

dificuldades para a população e exigem respostas de emergência, tais como os de-

sastres naturais, causados pelo homem ou por meios tecnológicos (BRASIL, 2016). 

Torna-se necessária a conceituação de Espaço Cibernético que é o “espaço 

virtual, composto por dispositivos computacionais conectados em rede ou não, onde 

informações digitais trafegam, são processadas e/ou armazenadas” (BRASIL, 2017). 

Uma das características do E Ciber é a capacidade social, pois: 

[...] permite a interatividade entre indivíduos, grupos, organizações e esta-

dos nação. [...] Mensagens de texto, e-mails, comércio eletrônico, mídias 

sociais e outras formas de comunicação interpessoal são possíveis por cau-

sa do Espaço Cibernético (EUA, 2017, p 1-15, tradução do autor). 
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De acordo com Crumpton (2013), os avanços tecnológicos monumentais, em 

especial no domínio cibernético, sob determinados aspectos, tornou a obtenção téc-

nica de dados mais difícil, devido à maciça quantidade de dados, às novas habilida-

des necessárias, aos novos riscos envolvidos, ao desconhecimento das autoridades, 

dentre outros. 

Apesar desses novos desafios, ainda conforme Crumpton (2013), a referida ob-

tenção técnica de dados combinada com operações eficazes de Inteligência Huma-

na (HUMINT), tem alcançado sucessos retumbantes e não haveria maior interseção 

de obtenção técnica de dados com a humana do que no Espaço Cibernético. Nos 

Estados Unidos essas inovações técnicas e tecnológicas afetaram profundamente a 

atividade de Inteligência, com as agências passando a produzir conhecimentos em 

quantidade e qualidade inéditas.  

Já em 1999, naquele país, a maioria das operações de obtenção técnica de 

dados baseava-se no E Ciber. Desde o início, estas operações foram orientadas no 

princípio de que as pessoas eram os principais pontos de acesso. Elas que desen-

volvem os softwares, administram os sistemas, guardam as senhas, códigos cripto-

gráficos e até mesmo as chaves das portas certas e eram, portanto, o elo mais fraco 

da segurança (CRUMPTON, 2013). 

À medida que a internet se expandia também se expandiam as operações de 

Inteligência Cibernética. Em vez de páginas de dados obtidos, agora eram obtidos 

terabytes de inteligência relevante. Para tanto, concentraram-se em entender a rela-

ção entre a Inteligência em forma digital e a natureza humana (CRUMPTON, 2013). 

A disciplina de Inteligência Cibernética é caracterizada por ser a “Inteligência 

elaborada a partir de dados, protegidos ou não, obtidos no Espaço Cibernético” 

(BRASIL, 2015b). 

Os tipos de ações cibernéticas são: proteção cibernética, ataque cibernético e 

exploração cibernética (BRASIL, 2014). Estes mesmos tipos de ações cibernéticas, 

foram classificadas como Capacidades Operativas (CO) da capacidade militar terres-

tre cibernética (BRASIL, 2017). 

Das referidas ações cibernéticas, torna-se relevante para o trabalho a classifi-

cação da Exploração Cibernética, que consiste em: 

[...] ações de busca ou coleta, nos Sistemas de Tecnologia da Informação 

de interesse, a fim de obter a consciência situacional do ambiente cibernéti-

co. Essas ações devem preferencialmente evitar o rastreamento e servir pa-
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ra a produção de conhecimento ou identificar as vulnerabilidades desses 

sistemas (BRASIL, 2014, p. 23, grifo nosso). 

As fontes de dados podem ser abertas ou protegidas. Quando abertas, seus 

dados encontram-se em ampla disponibilidade, sem restrições de segurança. São 

obtidos por intermédio da coleta. Quando protegidas, os dados não são disponibili-

zados a qualquer pessoa e para acessá-los é necessário lançar mão de técnicas 

especializadas, as técnicas operacionais. A obtenção deste tipo de dados ocorre por 

intermédio das ações de busca, que por sua vez, somente podem ocorrer sob a égi-

de de uma Operação de Inteligência (BRASIL, 2015b). 

Diante disso, verifica-se a semelhança entre os conceitos de Inteligência Ci-

bernética e Exploração Cibernética, ambos definem a obtenção de dados negados 

ou não no Espaço Cibernético. Devido a essa semelhança e às condicionantes para 

o emprego de técnicas operacionais em ações de busca, considera-se que a ação 

de Exploração Cibernética deve ser de responsabilidade da atividade de Inteligência 

Cibernética, sendo esta, também, a principal ação cibernética desenvolvida na refe-

rida atividade. 

Para este trabalho também se faz necessária a conceituação da disciplina de 

Inteligência “Inteligência de Fontes Abertas” ou OSINT (Open Source Intelligence), 

que é a “inteligência baseada em informações coletadas de fontes de caráter públi-

co” (BRASIL, 2015b, p. 3-3). Cabe ressaltar que estas informações podem estar dis-

poníveis em qualquer formato e em qualquer plataforma, podendo caracterizar-se 

originárias de fontes humanas, de sinais, de imagens ou cibernéticas. 

Nos Estados Unidos da América, embora a OSINT também seja considerada 

uma disciplina de Inteligência, não existe pessoal especificamente treinado e/ou es-

pecializado como operador ou analista de Inteligência de Fontes Abertas nas Forças 

Armadas (EUA, 2008). Este mesmo raciocínio também se aplica no Exército Brasilei-

ro. 

A OSINT é internacionalmente conhecida e explorada, tendo em vista que as 

fontes abertas sempre foram utilizadas na produção de conhecimento ao longo da 

história e que é considerada a fonte básica de Inteligência. Esta afirmação decorre 

do fato de que a maioria dos dados existentes é encontrada em fontes abertas, em 

uma proporção estimada de 95% dos dados disponíveis, sendo somente os outros 

5% considerados dados protegidos ou negados. (BRASIL, 2015b) 
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Devido a essa grande disponibilidade de dados os produtos OSINT contribuem 

para a diminuição das demandas às demais disciplinas de Inteligência com baixos 

custos, facilitado pelo amplo acesso à internet e pela migração de grandes quanti-

dades de dados para este ambiente, de modo que possam dedicar-se ao que é o 

diferencial delas, a obtenção de dados mais elaborados, específicos e protegidos, 

que não foram obtidos nas fontes abertas (BRASIL, 2015b). 

 

3.2 ENTREVISTA 

Para que os objetivos deste trabalho pudessem ser atingidos, foi necessário 

realizar uma entrevista com especialista, conforme quadro abaixo, militar com expe-

riência na atividade de Inteligência, sobretudo no que se refere à Inteligência em 

Operações Militares. 

Nome Justificativa 

ORESTES GUILHERME JOSÉ DA RO-
CHA BARBOSA 

– Maj EB 

- Atual integrante da Seç de Doutrina e 
Pesquisa da EsIMEx. 

- Possui os Cursos Básico e Interme-
diário de Inteligência. 

- 7 anos de atuação em Operações 
Inteligência. 

- 5 anos como instrutor da EsIMEx. 
- Possuidor do C Avançado de Inteli-

gência nos EUA. 
O objetivo da referida entrevista foi, aproveitar a experiência do entrevistado 

para levantar as principais Necessidades de Inteligência relacionadas às Considera-

ções Civis, em quais dos aspectos a obtenção de dados pela Inteligência Cibernéti-

ca pode contribuir mais e o motivo pelo qual a Inteligência Cibernética ainda não é 

largamente empregada na obtenção de dados. 

Com relação às principais NI, os entrevistados elencaram diversas questões 

que permeiam as necessidades dos comandantes, não necessariamente relaciona-

das com situações de conflito entre países, dentre elas, destacam-se a necessidade 

por conhecer os principais atores na A Op; forma de atuação e liderança das diver-

sas instituições, organizações, movimentos sociais e organizações criminosas pre-

sentes na A Op; a postura da população em relação aos aspectos acima menciona-

dos, fatos causadores de tensão, descontentamento, antagonismos, aspirações da 

população; perfil das autoridades civis e militares e se há envolvimento destes em 

atividades ilícitas; identificar organização, meios disponíveis, fontes de recursos das 

organizações, quais atividades podem levar ao comprometimento da ordem pública. 
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Com relação aos principais aspectos em que a Inteligência Cibernética pode 

contribuir mais, foram citados a Estrutura e Organizações. 

Referente aos motivos da não utilização da Inteligência Cibernética em sua 

plenitude, citou-se o desconhecimento de comandantes e planejadores acerca da 

fonte cibernética e a falta de militares especializados em Guerra ou Inteligência Ci-

bernética nos quadros dos Órgãos de Inteligência. 

 

3.3 QUESTIONÁRIO 

Como forma de melhor embasar o artigo e aproveitar a experiência dos es-

pecialistas formados até então, foi elaborado um questionário no qual buscou-se le-

vantar as experiências dos oficiais especialistas na obtenção de dados, levantar se a 

obtenção de dados sobre considerações civis traria melhores resultados utilizando 

busca ou coleta; para obtenção de dados sobre os aspectos a serem levantados nas 

Considerações Civis, em cada um, se busca ou coleta trariam melhores resultados, 

levantar técnicas que poderiam ser utilizadas para obtenção de dados negados, se 

os especialistas acreditam que a obtenção de dados no E Ciber em proveito do 

Exame de Situação pode ser melhor explorada e os motivos disso, a opinião acerca 

dos motivos pelos quais a obtenção de dados no E Ciber ainda não é empregada 

em sua plenitude, quais foram os maiores óbices operacionais relacionados à atua-

ção no E Ciber encontrados nas Operações e comentários adicionais julgados ne-

cessários pelos questionados. 

Responderam ao questionário 25 oficiais, dentre os quais 64% eram Capi-

tães, 28% majores e 8% Tenentes Coronéis. Estiveram representadas a Arma de 

Comunicações (48%), Arma de Artilharia (16%), Arma de Infantaria (16%), Quadro 

Complementar de Oficiais (16%) e Quadro de Material Bélico (4%). Do total, 68% 

possuem a especialização de Guerra Cibernética, 24% Inteligência Cibernética e 8% 

ambas. Salienta-se a participação dos possuidores da Especialização de Inteligência 

Cibernética, pois 8 oficiais dos 9 especializados até o momento responderam o 

questionário. 

Estes dados de qualificação tornam-se importantes pois evidenciam que to-

dos possuem pelo menos 10 anos de experiência na carreira militar, portanto, pos-

suem maturidade suficiente para melhor entender e responder aos questionamentos; 

a diversidade das Armas e Quadros participantes, que também representa a diversi-

dade de formação que cada um dos especialistas possui; e a proporção de especia-
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lizados que responderam ao questionário com relação ao total de possuidores dos 

dois cursos. 

A grande maioria, 84% dos participantes, já possui alguma experiência pro-

fissional em que foi necessário obter dados, negados ou não, utilizando o E Ciber e, 

60% dos participantes informaram que em alguma dessas oportunidades a obtenção 

relacionou-se com Considerações Civis. Estes dados conferem maior grau de auto-

ridade para as respostas, pois, a despeito de ainda não haver doutrina consolidada 

acerca do assunto, a maioria dos oficiais já foi empregado em situações nas quais 

se enquadram o foco deste trabalho. 

Com relação à obtenção de dados sobre considerações civis, 16 % respon-

deram que a busca de dados no E Ciber traria resultados mais satisfatórios, enquan-

to 32% responderam que a coleta seria a melhor opção e a maioria, 52%, indicou 

que a utilização de ambas proporcionaria resultados mais satisfatórios, conforme se 

visualiza na figura 4. 

 
Figura 4: gráfico das respostas à questão 6. 
Fonte: O autor. 

Estes resultados evidenciam que, a despeito de a maioria dos dados esta-

rem disponíveis em fontes abertas, inclusive os relacionados à considerações civis, 

não se pode negligenciar os dados protegidos, pois ainda permitem a obtenção de 

dados diferenciados no apoio ao processo decisório. 

As questões 7 a 14 foram direcionadas para as subdivisões de Necessida-

des de Inteligência relacionadas às considerações civis. Nestas questões, os questi-

onados deveriam responder, levando-se em consideração a obtenção de dados no E 

Ciber, sobre qual das opções traria melhores resultados para cada subdivisão op-

tando por somente busca, somente coleta, busca e coleta em mesma proporção, 

predominantemente busca ou predominantemente coleta. 

Para o item Área de Responsabilidade sobre o Ponto de Vista Humano, a 

maioria dos questionados, 48% optou por predominantemente coleta e 36% selecio-

nou a opção busca e coleta em mesmas proporções. Ainda, apenas 1 militar optou 
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por somente busca e 1 por somente coleta, 8% optaram por predominantemente 

busca, conforme a figura 5. 

 
Figura 5: item Área de Responsabilidade sobre o ponto de vista humano. 
Fonte: O autor. 

Para o item Estruturas, a opção mais escolhida, 44% optou por predominan-

temente coleta e 24% selecionou a opção predominantemente busca. Ainda, apenas 

1 militar optou por somente busca, 8% optaram por somente coleta e 20% escolhe-

ram busca e coleta nas mesmas proporções, conforme se verifica na figura 6. 

 
Figura 6: gráfico das respostas item Estruturas. 
Fonte: O autor. 

Para o item Capacidades, 40% optaram por predominantemente coleta e 

32% selecionaram a opção busca e coleta nas mesmas proporções. Apenas 1 militar 

optou por somente coleta e 24% ainda optaram por predominantemente busca, con-

forme visualiza-se na figura 7. 

 
Figura 7: gráfico das respostas item Capacidades. 
Fonte: O autor. 

Referente às Organizações, houve um empate, 40% optaram por predomi-

nantemente coleta e outros 40% selecionaram a opção busca e coleta nas mesmas 
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proporções. Os 20% restantes optaram por predominantemente busca, conforme se 

visualiza na figura 8. 

 
Figura 8: gráfico das respostas item Organizações. 
Fonte: O autor. 

Na subdivisão População, 56% indicaram predominantemente coleta e 28% 

selecionaram a opção busca e coleta nas mesmas proporções. Neste aspecto, ainda 

foram selecionadas as opções somente coleta e predominantemente busca, com 

12% e 4% respectivamente, de acordo com o que se vê na figura 9. 

 
Figura 9: gráfico das respostas item População. 
Fonte: O autor. 

Sobre Considerações Civis Complementares, predominantemente coleta foi 

a opção de 48% dos questionados, enquanto em segundo lugar ficou a opção Busca 

e Coleta em mesma proporção. Ainda foram citadas as opções predominantemente 

busca e somente coleta, com 12% cada uma, conforme visualização na figura 10. 

 
Figura 10: gráfico das respostas item Considerações Civis Complementares. 
Fonte: O autor. 

Quanto aos Refugiados e Deslocados, a principal alternativa indicada pelos 

participantes foi predominantemente coleta, com 48%. Em segundo lugar, com 28% 

a alternativa busca e coleta em mesma proporção. Também foram escolhidas por 
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12% dos participantes cada, as alternativas predominantemente busca e somente 

coleta, como é possível visualizar na figura 11. 

 
Figura 11: gráfico das respostas item Refugiados e Deslocados. 
Fonte: O autor. 

No aspecto Eventos a opção mais escolhida foi busca e coleta em mesma 

proporção, contando com 48% das respostas e na segunda posição predominante-

mente coleta, com 32%. Ainda foram citadas as alternativas predominantemente 

busca e somente coleta com 12% e 8 % respectivamente, conforme se vê na figura 

12.  

 
Figura 12: gráfico das respostas item Eventos. 
Fonte: O autor. 

De uma maneira geral, os especialistas apontaram no questionário que na 

obtenção dos dados utilizando o E Ciber referentes às áreas das considerações ci-

vis, o que vai resultar melhores produtos é a utilização predominante da coleta. Ob-

servou-se que, em segundo plano, as respostas apontaram para a utilização da bus-

ca e coleta em mesma proporção, tendo aparecido na primeira colocação em um 

dos aspectos e empatado em outro.  

Novamente fica evidenciado, por meio das respostas, que as fontes abertas 

constituem a melhor maneira de apoiar a obtenção de dados sobre as considera-

ções civis, porém, a obtenção de dados negados não pode ser negligenciada, mes-

mo que utilizada em menor escala, pode resultar em produtos mais específicos e 

elaborados que constituem um diferencial no processo decisório. 

Foi solicitado no questionário em uma pergunta de resposta livre, que fos-

sem citados exemplos de técnicas que poderiam ser utilizadas para obtenção do 
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dado negado no E Ciber. Dentre as diversas técnicas citadas, destacam-se a Enge-

nharia Social2, a técnica operacional Estória Cobertura3 e o emprego de técnicas de 

forense computacional4 foram as que mais se repetiram. Cabe ressaltar que tanto a 

Engenharia Social quanto a Estória Cobertura são técnicas que levam em conside-

ração as relações humanas, corroborando com o que foi citado na revisão da litera-

tura. 

Também houve uma pergunta em que se questionou se a obtenção de da-

dos no E Ciber em proveito do exame de situação do comandante poderia ser me-

lhor explorado, ao que a grande maioria, 96%, respondeu que sim, conforme a figura 

13.  

 
Figura 13: gráfico das respostas à questão 16.  
Fonte: O autor. 

Como justificativas à resposta anterior, foram citados diversos aspectos den-

tre eles, os que mais se repetem são a falta de conhecimento por parte dos deciso-

res, escalões superiores acerca das possibilidades, limitações formas de emprego, 

etc. 

Foi questionado, por meio de respostas livres, quais eram os motivos da ob-

tenção de dados no E Ciber ainda não ser empregada em sua plenitude. Dentre di-

versas respostas, as mais citadas foram a falta de legislação sobre o assunto, falta 

de doutrina, falta de conhecimento por parte dos decisores, e falta de recursos mate-

riais e humanos capacitados. 

                                                             
2 Engenharia Social - Técnica por meio da qual uma pessoa procura persuadir outra a executar de-
terminadas ações. É utilizada para tentar explorar a ganância, a vaidade e a boa-fé ou abusar da 
ingenuidade e da confiança de outras pessoas, a fim de ludibriar ou obter informações sigilosas e 
importantes. (CERT, 2012) 
3 Estória Cobertura – “Técnica Operacional que trata dos artifícios usados para encobrir a identidade 
de pessoas e instalações e dissimular ações, com o objetivo de mascarar seus reais propósitos e 
atos nas atividades operacionais” (SOUZA, 2015). 
4 Forense Computacional – aborda a utilização de métodos cientificamente comprovados e sistemá-
ticos com a finalidade de recolher, preservar, validar, identificar, analisar, interpretar, documentar e 
apresentar evidências digitais derivadas de fontes eletrônicas com o propósito de facilitar ou promo-
ver a reconstrução de eventos encontrados, permitindo determinar se o ambiente em análise foi utili-
zado para realização de práticas não autorizadas ou ilegais. Utiliza técnicas que podem ser emprega-
das para a obtenção de dados negados (PALMER, MITRE, 2001) 
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Ocorreu também a questão acerca de quais foram os maiores óbices opera-

cionais relacionados à atuação no Espaço Cibernético encontrados nas operações 

das quais haviam participado. Os questionados poderiam selecionar mais de uma 

opção se assim o desejasse. Como resultados, verificou-se que 92% dos participan-

tes selecionou a opção “Falta de conhecimento dos Escalões Superiores”, 68% se-

lecionarem também a opção de “Pedidos muito genéricos”, 48% selecionaram “Falta 

de material/equipamento adequado” e 44% marcaram a opção “Falta de infraestrutu-

ra adequada”. 

Outros aspectos também foram citados, como a falta de pessoal especiali-

zado, falta de legislação adequada, a subutilização ou desvio da função das equipes 

de Cibernética e a falta de capacidade de análise frente à grande quantidade de da-

dos obtidos. 

Nessas últimas questões verifica-se que as respostas são bastante pareci-

das e relacionadas, denotando que a falta de conhecimento sobre as possiblidades, 

limitações, capacidades dessa nova vertente pode ser considerada uma das maiores 

dificuldades encontradas até então.  

Analisando superficialmente, tal aspecto tem o potencial de interferir direta-

mente sobre os outros, por exemplo, o pedido muito genérico de um decisor pode ter 

sido originado pelo desconhecimento sobre as capacidades, da mesma forma que a 

falta de equipamentos adequados pode ter sido ocasionada por, na hora de adquirir, 

o decisor desconhecer a importância daquele material. 

Nos comentários adicionais, verificam-se novamente as citações acerca da 

falta de material e pessoal e, também, a ideia relacionada ao imenso volume de da-

dos que podem ser obtidos no E Ciber, apontando como necessidades para o futuro 

o estudo de Inteligência Artificial e Big Data para o incremento da atividade. 
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4 CONCLUSÃO 
A concepção deste trabalho se deu em um contexto no qual as características 

do combate moderno apontam para uma influência cada vez maior das considera-

ções civis sobre o espaço de batalha. Da mesma forma, o contexto também aponta 

para uma utilização cada vez maior dos meios tecnológicos para a obtenção de da-

dos, porém, ainda incipiente e realizada sem uma doutrina formulada. 

Diante disso, vislumbrou-se que unir essas duas características atuais constitu-

ía uma oportunidade a ser explorada, e assim, chegou-se ao objetivo principal deste 

trabalho, responder à seguinte questão: de que forma a inteligência cibernética pode 

contribuir com a obtenção de dados sobre considerações civis em proveito do exa-

me de situação do comandante? 

Salienta-se que a principal dificuldade encontrada para o desenvolvimento do 

trabalho foi a escassez de fontes de consulta acerca do emprego do Espaço Ciber-

nético na obtenção de dados. 

Para atingir esse objetivo, foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica, 

utilizando fontes de consulta nacionais e internacionais acerca do assunto. Dessa 

forma foi possível identificar os principais conceitos relativos á função de combate  

Inteligência, às considerações civis, às atividades no E Ciber e às disciplinas de Inte-

ligência Cibernética e Inteligência de Fontes Abertas.  

Ainda por intermédio dessa pesquisa bibliográfica foi possível identificar que a 

ação exploração cibernética constitui a principal atividade desempenhada pela ativi-

dade de Inteligência Cibernética. Esta constatação é importante, pois ainda existem 

dúvidas doutrinárias e operacionais quanto ao que seriam tarefas da Guerra Ciber-

nética e quais seriam da Inteligência Cibernética.   

Também foram elencadas as fases do PITCIC, e pormenorizada a 2ª fase, Es-

tudo dos Efeitos Ambientais sobre as Operações. A qual possui como 1ª etapa o 

Estudo sobre as considerações civis, foco desse trabalho. 

No estudo das considerações civis, verificou-se que elas são divididas em al-

gumas áreas, a fim de facilitar a orientação do esforço de obtenção. Essas divisões 

são: área de responsabilidade sob o ponto de vista humano, estruturas capacidades, 

organizações, população, considerações civis complementares, refugiados e deslo-

cados e eventos. 

Para atingir os objetivos do trabalho em sua plenitude, também se tornou es-

sencial o desencadeamento de uma entrevista, realizada com um militar com expe-
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riência em Inteligência em Operações Militares, e um questionário destinado aos 

especialistas em Inteligência Cibernética e Guerra Cibernética. 

Com esses instrumentos foi possível verificar a percepção dos especialistas, 

que em sua maioria já foram empregados com relação à atuação na atividade, a 

despeito da inexistência de doutrina sobre o assunto.  

De acordo com o questionário, a quase totalidade dos especialistas considera 

que a obtenção de dados no E Ciber pode ser mais bem explorada e acredita que 

ainda não é utilizada em sua plenitude principalmente devido ao desconhecimento 

das capacidades, possibilidades e limitações dessa atividade por parte dos deciso-

res, a falta de legislação adequada, falta de doutrina consolidada, falta de material 

adequado e recursos humanos especializados. 

Nesse aspecto, também foram citados como óbices a subutilização ou desvio 

de função das equipes de Cibernética e a falta de capacidade de analisar grandes 

quantidades de dados obtidos. Este último também foi citado por alguns como uma 

evolução necessária para o incremento da atividade num futuro próximo.  

Os especialistas ainda apontaram que no estudo das considerações civis, de 

uma maneira geral, os melhores resultados na obtenção de dados utilizando o E Ci-

ber sobre as considerações civis seria advindo predominantemente da utilização da 

coleta, porém, não poderiam ser negligenciadas as ações de busca. 

Desta forma, conclui-se que a Inteligência Cibernética pode contribuir tanto na 

obtenção de dados negados, por meio das ações de busca, quanto de dados aber-

tos, por meio da coleta, em proveito do exame de situação, porém, as fontes abertas 

devem ser priorizadas por representarem a maioria dos dados utilizados para subsi-

diar o processo decisório. Ressalta-se que os dados negados não devem ser negli-

genciados, pois permanecem fornecendo oportunidades diferenciadas por se trata-

rem de dados mais elaborados e específicos do que os abertos. 

Como sugestões para trabalhos futuros, surgem como oportunidades explorar 

mais amiúde alguma das técnicas sugeridas na pesquisa, como a Engenharia Soci-

al, na obtenção de dados sobre considerações civis e a utilização do Big Data na 

atividade de Inteligência.  
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