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RESUMO 
O presente trabalho analisará de que maneira ocorreu a atuação do Centro de Defesa Cibernética 
(CDCiber) no campo da defesa cibernética durante os jogos olímpicos sediados na cidade do Rio de 
Janeiro – RJ, no ano de 2016, tudo com a finalidade de aprimorar procedimentos em um eventual 
emprego futuro. Em termos metodológicos, utilizou-se das pesquisas bibliográfica e documental. 
Dentre alguns temas, foi possível apresentar alguns conceitos relacionados ao assunto, a criação do 
Centro de Defesa Cibernética (CDCiber), a atuação dos diversos órgãos e, enfim, quais os próximos 
desafios da defesa cibernética no Brasil. Com a pesquisa, foi possível construir um quadro de análise 
para melhor compreender  a necessidade do CDCiber estar preparado para cumprir muito bem suas 
atribuições na defesa cibernética.    
 
Palavras-chave: Centro de Defesa Cibernética. Defesa Cibernética. Forças Armadas.  Jogos 
Olímpicos.  

 

ABSTRACT 
This paper will analyze how the Cyber Defense Center (CDCiber) performed in the field of cyber 
defense during the Olympic Games held in Rio de Janeiro - RJ, in 2016, all with the purpose of 
improving procedures in a possible future employment. In methodological terms, we used the 
bibliographic and documentary research. Among some topics, it was possible to present some 
concepts related to the subject, the creation of the Cyber Defense Center (CDCiber), the action of the 
various agencies and, finally, what are the next challenges of cyber defense in Brazil. Through the 
research, it was possible to build an analysis framework to better understand the need for CDCiber to 
be prepared to fulfill its cyber defense duties very well. 
 
Keywords: Cyber Defense Center. Cyber Defense. Armed forces. Olympic Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dá para imaginar o estrago se, na cerimônia de abertura das Olimpíadas do 

Rio de janeiro em 2016, vista por mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo, 

o estádio ficasse às escuras. Seria terrível a ocorrência de um blecaute no meio do 

desfile das diversas delegações, ou até mesmo durante a o acendimento da 

tradicional Pira Olímpica. Nos Jogos, as vendas de ingressos, exibição de resultados 

no placar e até mesmo a definição de alguns resultados, quase tudo, depende de 

sistemas digitais. Ciente dessa situação, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos 

do Rio 2016 não poupou esforços para assegurar a defesa cibernética nesse grande 

evento. 

Enquanto o século passado foi palco de grandes guerras no mundo real, o 

século atual presenciou o surgimento de uma nova forma de guerrear: no mundo 

virtual, influenciada pelo desenvolvimento científico (GRAÇA, 2015, p. 70). Trata-se 

da ciberguerra, ou guerra cibernética, que tem como participantes terroristas e os 

próprios governos das nações. 

Segundo o UOL (2013): 

esses ataques se tornaram parte central do planejamento estratégico de 
vários países do mundo, a ponto de criarem uma unidade de inteligência 
militar especializada. Quando o campo de batalha é virtual, não há disparos 
nem mortes, mas as perdas materiais e os efeitos políticos de um ataque 
cibernético podem ter a mesma proporção de um ataque real. Suas razões 
estão ligadas a alguma situação de conflito, político-ideológico, financeiro ou 
religioso. Seu objetivo é derrubar o ―inimigo‖, retirando do ar serviços 
importantes por meio da internet (UOL, 2013). 

A guerra cibernética, portanto, exige uma maior atenção do Estado quanto ao 

tema da defesa cibernética, termo que, segundo a Doutrina Militar de Defesa 

Cibernética, do Ministério da Defesa, corresponde ao: 

uso ofensivo e defensivo de informação e sistemas de informação para 
negar, explorar, corromper, degradar ou destruir capacidades de C² do 
adversário, no contexto de um planejamento militar de nível operacional ou 
tático ou de uma operação militar. Compreende ações que envolvem as 
ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) para 
desestabilizar ou tirar proveito dos Sistemas de Tecnologia da Informação e 
Comunicações e Comando e Controle (STIC2) do oponente e defender os 
próprios STIC2. Abrange, essencialmente, as Ações Cibernéticas. A 
oportunidade para o emprego dessas ações ou a sua efetiva utilização será 
proporcional à dependência do oponente em relação à TIC (BRASIL, 2014, 
p. 19). 

Nos últimos anos, o Brasil tem sediado eventos de grande visibilidade e 

relevância. Os Jogos Pan-Americanos em 2007, Os Jogos Mundiais Militares em 
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2011, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo de 2014 e, por fim, os 

Jogos Olímpicos em 2016 são alguns exemplos de competições realizadas em 

território nacional que atraíram todas as atenções do mundo. 

Em razão dessa visibilidade proporcionada por estes grandes eventos, O 

Brasil, por ser uma nação soberana, necessita de capacidade para se contrapor às 

ameaças externas, de modo compatível com sua própria dimensão e suas 

aspirações político-estratégicas no cenário internacional. Em virtude disso, faz-se 

necessário um grande desenvolvimento e posicionamento do Estado Brasileiro na 

proteção de informação e na defesa do espaço cibernético (BRASIL, 2017). 

1.1 PROBLEMA  

É no cenário acima descrito, pois, que emerge a problemática da pesquisa que 

ora se delineia. Quais são os riscos que a vulnerabilidade do espaço cibernético, 

acarretaria na organização e execução dos Jogos Olímpicos? 

Sob esse contexto, a importância da pesquisa será decorrente de alguns casos 

históricos e lições aprendidas onde, o domínio do ciberespaço, no emprego em 

operações em grandes eventos foi crucial para o êxito da missão. 

Foram realizadas consultas na Constituição Federal, nos manuais do Ministério 

da Defesa, do Exército Brasileiro e do Exército dos Estados Unidos da América, e o 

caderno sobre a Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. 

Foram consultados ainda, reportagens de casos históricos a cerca do assunto. A 

rede mundial de computadores foi também amplamente utilizada como ferramenta 

de busca e coleta de dados. 

Dessa maneira o presente artigo tem por finalidade apresentar, por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental, conceitos que caracterizariam a superioridade 

no ciberespaço, como também as capacidades cibernéticas nas operações em 

grandes eventos. 

1.2 OBJETIVOS  

A fim de compreender acerca da necessidade de segurança no espaço 

cibernético em grandes eventos, o presente estudo pretende analisar o emprego do 

Ministério da Defesa e das Forças Armadas durante Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro em 2016. 
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Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Conhecer alguns conceitos essenciais à compreensão do assunto; 

b) Identificar o papel das Forças Armadas na defesa cibernética; 

c) A criação do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber); e 

d) Conhecer a atuação do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) nos 

Jogos Olímpicos em 2016. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A presente pesquisa se justifica em virtude de o mundo está atravessando a 

era da informação, tendo no campo cibernético seu principal eixo de propagação e 

busca, pois a grande massa populacional se integra utilizando as tecnologias ligadas 

ao espaço cibernético. 

A partir da Estratégia Nacional de Defesa, elaborada em 2008, o Brasil definiu 

o setor cibernético como um dos três setores estratégicos para a Defesa Nacional, 

ao lado do nuclear e do espacial. A partir de 2011, finalmente começou a ser 

implementado o Projeto Estratégico de Defesa Cibernética, sob a responsabilidade 

do Exército Brasileiro, inicialmente como uma forma de resposta aos ataques 

realizados por hackers aos computadores do Exército Brasileiro naquele ano 

(LEMOS, 2015). 

Com o intuito de mitigarem possíveis problemas nas áreas da informação e 

de segurança ligadas a defesa cibernética, foi criado o Centro de Defesa Cibernético 

em Brasília, a fim de desenvolver a doutrina para minimizar possíveis ameaças 

nesse setor. 

Para se opor a possíveis ataques cibernéticos, é essencial aperfeiçoar os 

dispositivos de segurança e adotar procedimentos que minimizem a vulnerabilidade 

dos sistemas que possuam suporte de tecnologia da informação e comunicação ou 

permitam seu pronto restabelecimento (BRASIL, 2012). 

Desse modo, enfatiza-se que o problema cibernético levantado poderá trazer 

benefícios para o EB, uma vez que os dispositivos tecnológicos sejam 

constantemente aperfeiçoados e suas vulnerabilidades sejam sanadas. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

Manuais Doutrinários e relatórios referente à defesa cibernética. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial. Tudo com a finalidade de mostrar as possíveis 

conseqüências que esses ataques cibernéticos acarretariam para o transcurso das 

atividades em grandes eventos, em especial nos Jogos Olímpicos Rio 2016 

Quanto aos procedimentos técnicos, foram empregadas as modalidades de 

pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, onde foram consultados os Manuais 

Doutrinários do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, de outras Forças 

Armadas de Nações Amigas, da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional 

de Defesa. Foram consultados também, artigos científicos e a rede mundial de 

computadores como complemento as pesquisas. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma 

revisão de literatura no período de jan/2000 a ago/2019. Essa delimitação baseou-se 

na necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se encontram em 

constante evolução e a grande preocupação com o tema iniciou-se na década 

passada. 

Foram utilizadas as palavras-chave Centro de Defesa Cibernética, defesa 

cibernética, Forças Armadas e Jogos Olímpicos, juntamente com seus correlatos em 

inglês, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português e 

inglês.  

a. Critério de inclusão: 
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- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à defesa 

cibernética; 

- Estudos e matérias jornalísticas que retratam como foi empregada a defesa 

cibernética nos últimos eventos esportivos no Brasil; e 

- Estudos qualitativos sobre as características do ciberespaço. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição 

tecnológica e/ou aos equipamentos militares com finalidade distinta da consciência 

situacional. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na seqüência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

coleta documental e análise de conteúdo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos últimos anos, mais da metade da população mundial tem acessado a 

internet, ferramenta que desempenha um papel fundamental na vida dos seres 

humanos. O número de pessoas conectadas chega a 4,39 bilhões, de acordo com 

um relatório divulgado em 2019 pela Hootsuite e pela We Are Social (KEMP, 2019). 

Em 2017, de acordo com informações obtidas do IBGE, o Brasil tinha 126,4 milhões 

de usuários de internet, o que, de acordo com o gráfico, representava 69,8% da população 

com 10 anos ou mais. Em 2016, os internautas somavam 116,1 milhões, 

aproximadamente, 64,7% da população, apresentando assim um aumento de 10 milhões 

de internautas em apenas um ano (SILVEIRA, 2018). O resultado pode ser mais 

bem visualizado em gráfico a seguir: 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml
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GRÁFICO 1 – Uso da internet no Brasil nos anos de 2016 e 2017 
Fonte: IBGE 

Em virtude da grande quantidade de pessoas conectadas, e da considerável 

expansão do uso da tecnologia em comparação com o século passado, a internet se 

tornou um ambiente favorável para a atuação de hackers e crackers, cada um 

buscando atender seus próprios objetivos e interesses. 

Apesar de o termo hacker ter sido popularizado como aquele que causa 

danos a redes ou computadores, esta definição está tecnicamente errada, pois a 

partir do momento em que o indivíduo utiliza de seus conhecimentos para causar 

danos, o adequado é chamá-lo de cracker, e não hacker, ainda que, na prática, o 

cracker não deixe de ser um hacker, mas com propósito diferente, conforme 

(LANDIM, 2011). 

3.1 O SURGIMENTO DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA 

No Brasil, a partir do lançamento da Estratégia Nacional de Defesa em 2008, 

o Setor cibernético ganhou espaço e visibilidade, trazendo para as mesas de 

discussões assuntos atinentes a sua importância e como a atacar a problemática 

partindo praticamente do zero. O Manual de Doutrina Militar de Defesa Cibernética 

definiu a problemática os passos iniciais para resolvê-la. 

A Defesa Cibernética, por ser um dos componentes da Defesa Nacional, é 
missão das Forças Armadas (FA). Entretanto, as peculiaridades do Espaço 
Cibernético tornam impraticável o cumprimento dessa missão se não houver 
o comprometimento da sociedade como um todo, imbuída do sentimento de 
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responsabilidade individual e coletiva pela proteção das infraestruturas 
críticas nacionais no Espaço Cibernético (BRASIL, 2014). 

No contexto do Ministério da Defesa, as ações no espaço cibernético deverão 

ter as seguintes denominações, de acordo com o nível de decisão. Na figura 1 está 

ilustrado o grau de responsabilidade de cada setor, quanto ao nível de decisão. 

 

 
FIGURA 1 – o grau de responsabilidade de cada setor, quanto ao nível de decisão 
Fonte: BRASIL (2017, p. 1-3)  

De acordo com o Manual de Atividades Cibernéticas e eletromagnéticas do 

Exército dos Estados Unidos – FM3-38(2014) com a revolução das tecnologias de 

informação mudaram a forma dos seres humanos interagirem entre si e com o 

espaço, obrigando o Exército acompanhar essa evolução. 

As forças Armadas dos Estados Unidos (EUA) operam em um mundo cada 
vez mais baseado em rede. A proliferação das tecnologias de informação 
estão mudando a forma como os seres humanos interagem uns com os 
outros e com seu ambiente, incluindo interações durante operações 
militares. Este ambiente operacional amplo e em rápida mudança requer 
que o Exército de hoje deva operar no ciberespaço alavancando um 
espectro eletromagnético cada vez mais competitivo, congestionado e 
contestado.(CYBER ELETROMAGNETICACTIVITIES, 2014, p 3, tradução 
nossa) 
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Diante desse cenário, é vital o reconhecimento do papel das instituições de 

defesa nacionais para a manutenção da soberania e para assegurar as condições 

necessárias à dedicação ao próprio desenvolvimento nacional. Neste sentido: 

Por isso, [o Estado brasileiro] investe numa capacidade militar de 
dissuasão que lhe possibilite reagir não apenas contra ameaças 
externas convencionais, mas também contra riscos contemporâneos 
como o terrorismo, o crime organizado transnacional, a pirataria e os 
ataques cibernéticos (MINISTÉRIO DA DEFESA). 

Sendo assim, foi criado o Centro de Defesa Cibernética (CDCiber), um 

departamento vinculado ao Ministério da Defesa, que foi fundado por meio da 

Portaria Normativa nº 666 de 4 de agosto de 2010 e inaugurada em 2012 por 

determinação do Comando do Exército que tem como, principal atribuição, proteger 

os sistemas de informações e neutralizar a fonte de ataques cibernéticos, tentando 

inibir possíveis ataques digitais. O CDCiber integra o Sistema Militar de Defesa 

Cibernética, que atua em cinco áreas de competência: Doutrina, Operações, 

Inteligência, Ciência e Tecnologia e Capacitação de Recursos Humanos (CENTRO 

DE DEFESA CIBERNÉTICA, WIKIPÉDIA). 

A primeira missão do CDCiber foi realizar o monitoramento de rede 

da Rio+20, conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que 

aconteceu no mês de Junho de 2012. O evento foi o primeiro teste para a estrutura 

de defesa contra ataques cibernéticos realizado no país. Reunindo cerca de cem 

chefes de Estado e de governo, foi um ambiente apropriado para realização de 

ataques cibernéticos. A equipe do CDCiber escalada para o evento proposto foi 

composta por militares das Forças Armadas, técnicos do Serviço de Repressão a 

Crimes Cibernéticos (SRCC) e técnicos do Serviço Federal de Processamento de 

Dados (SERPRO). Destacam-se também a presença da Polícia Federal, da Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN), da  Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), entre outros, no intuito de cruzar dados, verificarem 

antecedentes e dar mais efetividade ao controle e prevenção de danos no universo 

cibernético. (CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA, WIKIPÉDIA). 

Com o sucesso da metodologia adotada no Rio+20, e com o desenvolvimento 

dos instrumentos de defesa, especialização, aperfeiçoamento, capacitação dos 

oficiais e dos resultados extremamente satisfatórios, o CDCiber passou a 

efetivamente contra-atacar atentados virtuais que pudessem comprometer o 

espetáculo, adquirindo uma relevância muito grande junto às Forças Armadas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Defesa_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio%2B20
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Repress%C3%A3o_a_Crimes_Cibern%C3%A9ticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Repress%C3%A3o_a_Crimes_Cibern%C3%A9ticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Repress%C3%A3o_a_Crimes_Cibern%C3%A9ticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
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Dessa forma, o Brasil adotou nos eventos seguintes o mesmo modelo de 

sucesso inaugurado no Rio+20, com algumas inovações que buscavam aprimorar a 

defesa cibernética. Especialmente a partir dos Jogos Olímpicos, passou-se a 

priorizar os sistemas e ativos de informação, considerados mais relevantes para 

sustentar a estruturação do evento (COSTA, 2015). 

Nesse contexto, no que diz respeito à defesa cibernética no Brasil, foi 

possível observar a evolução ao longo dos grandes eventos sediados pelo país. 

Nesse período, houve um enorme esforço de preparação das Forças Armadas nos 

períodos que antecederam a realização desses grandes eventos, com o treinamento 

de pessoal e investimentos tecnológicos para aperfeiçoamento do setor.  

3.2 O EMPREGO DO CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA NAS OLIMPÍADAS 

De acordo com números informados pelo Centro de Defesa Cibernética 

(CDCiber), o Brasil contou com cerca de 200 especialistas, militares e técnicos 

atuando na proteção cibernética durante as Olimpíadas de 2016, praticamente o 

dobro do efetivo usado durante a realização da Copa do Mundo do Brasil em 2014, 

quando cerca de 100 militares das três Forças Armadas atuaram nas 12 cidades-

sedes da competição (STOCHERO, 2015). 

No âmbito das Olimpíadas, o CDCiber teve a missão de coordenar e integrar 

num ambiente conjunto as ações de segurança e defesa cibernéticas, a fim de 

contribuir com o estabelecimento e manutenção da segurança nos Jogos Olímpicos 

2016 (A missão de coordenar consiste em conjugar, harmonicamente, os esforços 

para a consecução da segurança e defesa cibernéticas dos Jogos Olímpicos 2016, 

otimizando os resultados e aumentando a eficácia da ação conjunta de todas as 

entidades governamentais de segurança e defesa cibernéticas envolvidas no 

Evento. A missão de integrar consiste em contribuir para os processos de segurança 

e defesa cibernéticas dos Jogos Olímpicos 2016, por meio das ações de 

coordenação dos parceiros), análise de riscos de ativos críticos para o Evento, 

gestão de incidentes de rede, inteligência cibernética, e segurança e defesa da sua 

própria rede, inserida no ambiente cibernético do Evento (BRASIL, 2018). 
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FIGURA 2 – Agências integrantes do CDCiber nos jogos olímpicos 

Fonte: Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) 

Em evento promovido pela EXPOTEC, em 2015, o Coronel do Exército Castro 

Vianna, do Centro de Defesa Cibernética do Brasil, informou que os procedimentos 

de controle e defesa do espaço cibernético empregados durante os jogos da Copa 

do Mundo de 2014 seguiriam a mesma estratégia nas Olimpíadas de 2016. Em cada 

cidade-sede foi criado um centro para gerenciar o tráfego de dados na rede e 

interromper movimentações suspeitas (COSTA, 2015). 

 
FIGURA 3 – Distribuição do CDCiber no território nacional 
Fonte: Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) 
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FIGURA 4 – Distribuição do CDCiber na cidade-sede no Rio de Janeiro – RJ  
Fonte: Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) 

Conforme ilustrado nas figuras 3 e 4, a distribuição do CDCiber desencadeou-

se da seguinte maneira: um Destacamento Conjunto de Defesa Cibernética Central, 

localizado em Brasília – DF, enquadrando os Destacamentos de Defesa Cibernética 

Remotos, localizados no Centro de Coordenação Geral de Defesa de Área (CGDA) 

no Rio de Janeiro – RJ, cidade-sede, e também nos Centros de Defesa de Área 

(CDA), nas cidades-sede do futebol: Belo Horizonte – MG, Brasília – DF, Manaus – 

AM, Salvador – BA e São Paulo – SP. No Rio de Janeiro, houve ainda o 

desdobramento de quatro equipes táticas, localizadas nos Centros de Defesa 

Setorial (CDS), e de três Oficiais de Ligação, no Centro Operacional Técnico do COL 

Rio 2016. 

3.3 ATAQUES CIBERNÉTICOS REALIZADOS DURANTE AS OLIMPÍADAS  

No período compreendido entre janeiro de 2015 a julho de 2016, período que 

antecedeu os jogos olímpicos, foram contabilizados 94 bilhões de registros de 

eventos (logs), dos quais o monitoramento da Symantec, fornecedora de softwares 

de segurança da informação dos Jogos Olímpicos Rio 2016, identificou 27.641 

incidentes de forma automatizada e também um total 5.787 incidentes validados 

pela equipe de segurança alocada aos Jogos. Desta forma, a inteligência cibernética 
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da Symantec acelerou o processo de identificação de incidentes e de tomada de 

decisão em relação aos ataques (SECURITY REPORT, 2016). 

TABELA 1 – Registros de eventos (logs) contabilizados no período que antecedeu os jogos olímpicos 
do Rio 2016 

PERÍODO PRÉ – JOGOS (JAN 15 – JUL 16) 

Eventos (Logs) 94 Bilhões 
Incidentes Analisados 27.641 
Incidentes Validados 5.787 
Incidentes Escalados 151 

Fonte: Security Report 

Já no período dos Jogos, de agosto a setembro deste ano, os ataques 

cresceram cerca de sete vezes em relação à fase anterior. Em apenas dois meses, 

foram recebidos 31 bilhões de logs, 5.823 incidentes foram identificados de forma 

automatizada, por meio destes registros, e um total 2.686 incidentes foram validados 

pela equipe que atuou durante os Jogos. 

TABELA 2 – Registros de eventos (logs) contabilizados no período durante os jogos olímpicos do Rio 
2016 

RIO 2016 (AGO 16 – SET 16) 

Eventos (Logs) 31 Bilhões 
Incidentes Analisados 5.823 
Incidentes Validados 2.686 
Incidentes Escalados 24 

Fonte: Security Report 

Dessa forma, durante a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, os 

números de tentativas de ataques cibernéticos aumentaram expressivamente no 

país, como já era o esperado. 

Outro dado referente a ataques cibernéticos foi publicado no portal EXTRA, 

em 06 de setembro de 2016, onde é informado que durante os Jogos Olímpicos 

foram registrados 4,2 milhões de eventos de segurança, e 731.607 tentativas de 

ataques de negação de serviço foram bloqueadas, de acordo com a empresa Cisco, 

responsável pelos equipamentos de rede e serviços corporativos do evento. 

Somando a proteção de todos os sites públicos oficiais e aplicativos móveis das 

Olimpíadas, a Cisco e seus parceiros de segurança detectaram 40 milhões de 

eventos de segurança, bloquearam 23 milhões de tentativas de ataque e mitigaram 

223 ataques distribuídos de negação de serviço (O GLOBO, 2016). 

3.4  VERBAS PÚBLICAS 

A expectativa é de que o departamento criado pelo Ministério da Defesa tenha 

recebido R$ 400 milhões de reais em investimentos até 2015. Segundo o general 
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José Carlos dos Santos, chefe do CDCiber em 2012, a previsão é que cerca de dez 

projetos iriam receber esses recursos. Criado oficialmente em 2012, o CDCiber 

consumiu apenas R$ 190 milhões de seu orçamento previsto até 2015. Apesar das 

restrições nos gastos, o CDCiber aprovou as operações nos grandes eventos — 

Rio+20, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações e Copa do Mundo 

(FRAGOLA, 2016). 

A previsão dos investimentos previstos para defesa cibernética para pelo 

menos as próximas duas décadas é de menos de 0,5% dos R$ 208 bilhões a serem 

gastos. Com a projeção de gastos de apenas R$ 840 milhões até 2035, o valor não 

chegaria a R$ 40 milhões anuais até 2035. Comparado com os esforços cibernéticos 

norte americano, o investimento brasileiro na área é bastante inferior, só em 2014 o 

orçamento norte americano foi de US$ 4,7 bilhões (cerca de R$ 18 bilhões de reais). 

Os gastos brasileiros englobam operações de capacitação, criação dos núcleos de 

defesa cibernética e a construção da sede definitiva do Centro de Defesa 

Cibernética (CENTRO DE DEFESA CIBERNÉTICA, WIKIPÉDIA). 

 

 

GRÁFICO 2 – Distribuição da verba destinada ao CDCiber 
Fonte: Gen José Carlos dos Santos, chefe do CDCiber, em entrevista ao site Olhar Digital. 

No gráfico número 2, é possível observar como é feita a distribuição da verba 

destinada ao CDCiber, informação transmitida pelo general José Carlos dos Santos 

em entrevista ao site Olhar Digital, segundo ele, 41% da verba é destinada a 

melhoria de estruturas e segurança de rede, 30% é destinado ao treinamento e 

R$ 400 Milhões

Estrutura e melhoria de rede

Treinamento e capacitação de 
efetivo

Inteligência 
cibernética/Pesquisa
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capacitação dos efetivos, além do desenvolvimento de ferramentas, como o 

simulador de defesa cibernética, os outros 29% são distribuídos em divisões 

menores, como pesquisa, inteligência cibernética, sistema de criptografia, gestão de 

pessoas e arcabouço documental (BERNARDO, 2013). 

Sendo assim, com o aumento nos investimento em defesa cibernética no 

Brasil, o país mostrou ser capaz de conduzir um evento dessa magnitude sem 

maiores problemas, mostrando cada vez mais estar preparado para receber eventos 

dessa importância. Para isso, a manutenção de repasses orçamentários específicos 

para a defesa cibernética e aprimoramento do Centro de Defesa Cibernética são 

primordiais para controlar possíveis ataques futuros. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente análise atendeu ao pretendido, ampliando a compreensão 

sobre a atuação do Centro de Defesa Cibernética nos jogos Olímpicos de 2016 

realizado na cidade do Rio de Janeiro. 

A revisão de literatura possibilitou compreender a importância do espaço 

cibernético nas Relações Internacionais, principalmente na área de Segurança 

Internacional através da análise dos casos e estruturas apresentados. Por meio da 

discussão é possível observa a estrutura de Defesa Cibernética brasileira e sua 

evolução através das leis que determinam sua importância além da Estratégia 

Nacional de Defesa. 

A área de Segurança Internacional no ambiente cibernético é recente 

caracterizada por sua emergência no final do século XX e sua maior ampliação no 

século XXI. Assim ainda é um espaço pouco explorado e rico em informações 

fundamentais para as Relações Internacionais, demandando novos estudos 

direcionados a esse tema. 

A compilação de dados permitiu identificar que, como já se era esperado, o 

Brasil, durante a realização dos jogos olímpicos no Rio de janeiro, a quantidade de 

ataques cibernéticos teve um grande crescimento, coincidido com o período em que 

o país ganhou protagonismo, em virtude da realização desse grande evento de 

repercussão internacional. 

Na ocasião, o CDCiber atuou como ponto de contato unificado entre órgãos 

governamentais e empresas privadas no que tange à defesa cibernética do evento e 
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do país. O contato com elementos externos e estruturas de monitoramento de 

grande porte possibilitaram ao CDCiber reafirmar sua relevância estratégica, 

recebendo e colaborando com informações de inteligência, que permitiram a 

realização do evento com sucesso. 

Inclusive, as diversas reuniões de coordenação com representantes da 

Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, GSI/PR (CTIR.gov e 

ABIN), Serpro, DPF, Anatel, ANEEL, FURNAS, Usina Nuclear de Angra dos Reis, 

ANAC, entre outras agências, contribuíram para o estabelecimento da confiança 

mútua entre as diversas agências.  

A manutenção do plano utilizado pelo CDCiber na Copa do Mundo de 2014 

para os Jogos Olímpicos de 2016 demonstrou o sucesso do órgão em sua atuação. 

Não à toa, os investimentos feitos na segurança cibernética durante o Mundial foram 

elogiados pelo então chefe do Ministério da Defesa. 

Sendo assim, com o aumento nos investimento em defesa cibernética no 

Brasil, principalmente por meio das Forças Armadas, o país mostrou ser capaz de 

conduzir um evento dessa magnitude sem maiores problemas, mostrando cada vez 

mais estar preparado para receber eventos e se proteger dos ataques virtuais. Para 

isso, a manutenção de repasses orçamentários específicos para a defesa cibernética 

e aprimoramento do Centro de Defesa Cibernética são primordiais para controlar 

possíveis ataques futuros. 

Conclui-se, portanto, que o Brasil deve aperfeiçoar suas táticas de defesa 

cibernética de modo a estruturar medidas sistemáticas e articuladas voltadas à 

proteção de dados de interesse nacional, baseando-se no sucesso das ações 

passadas, principalmente aquelas relacionadas aos grandes eventos ocorridos no 

país anteriormente, bem como nos exemplos de outros países, e assim, buscar ao 

máximo o aproveitamento das potencialidades tecnológicas em proveito da 

segurança nacional. 
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ANEXO A - SOLUÇÃO PRÁTICA 

 A presente pesquisa concluiu que ―...o Brasil deve aperfeiçoar suas táticas de 

defesa cibernética de modo a estruturar medidas sistemáticas e articuladas voltadas 

à proteção de dados de interesse nacional, baseando-se no sucesso das ações 

passadas, principalmente aquelas relacionadas aos grandes eventos ocorridos no 

país anteriormente, bem como nos exemplos de outros países, e assim, buscar ao 

máximo o aproveitamento das potencialidades tecnológicas em proveito da 

segurança nacional‖ Dessa forma, o Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) deve 

manter no foco, no intuito de aumentar as capacidades cibernéticas. 

Entretanto, para que sejam ampliadas as capacidades cibernéticas, no 

tocante a realização de grandes eventos, é fundamental que: 

- As forças de segurança estejam sempre atentas às ameaças cibernéticas. O 

conhecimento teórico e aplicado concernente à defesa cibernética deve estar 

sempre adiantado, com constante trabalho de pesquisa e desenvolvimento.  

- Sejam aperfeiçoados os dispositivos de segurança adotando procedimentos 

que minimizem a vulnerabilidade dos sistemas que possuam suporte de tecnologia 

da informação e comunicação ou ainda permitam seu pronto restabelecimento; 

- Sejam mantidos os repasses orçamentários específicos para a defesa 

cibernética para combater e controlar possíveis ataques futuros; 

- Seja estabelecido um relacionamento salutar com os demais integrantes das 

diversas agências que colaboram com a manutenção da defesa cibernética, 

possibilitando assim ter um acesso mais rápido às informações na hora de 

esclarecer questionamentos durante os eventos próximos eventos que por ventura 

venham a ocorrer; e 

- O Ministério da Defesa, por intermédio do CDCiber aperfeiçoe a 

capacitação, o preparo e o emprego dos setores cibernéticos operacional e 

estratégico, em prol das operações conjuntas. 

 


