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FUZILEIROS NAVAIS EM CONTRIBUIÇÃO À DEFESA CIBERNÉTICA
NACIONAL
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RESUMO
O presente artigo científico aborda a questão da conscientização dos militares que trabalham
nas organizações militares operativas do Corpo de Fuzileiros Navais, com relação às ameaças
cibernéticas existentes e os riscos à Marinha do Brasil. Visando a uma melhor compreensão do
nível de conscientização desses usuários, foi realizado um questionário sobre o tema. Desta
forma foi  possível  perceber,  em certa  medida,  falhas  e  vulnerabilidades no uso das redes
digitais por parte dos militares em questão. Observam-se, também alguns agentes envolvidos
em  tais  vulnerabilidades,  bem  como  o  tamanho  do  entendimento  dos  usuários  sobre  as
ameaças  cibernéticas  e  os  riscos  envolvidos,  que  vão  além  do  âmbito  do  usuário  e  sua
organização militar.
Palavras-chave: Ameaças  cibernéticas.  Segurança  da  informação digital.  Vulnerabilidades.
Conscientização. Corpo de Fuzileiros Navais.

ABSTRACT
This scientific article addresses the issue of raising awareness of military personnel working in
the Marine Corps operative military organizations, regarding existing cyber threats and risks to
the Brazilian Navy.  In order  to  better  understand the level  of  awareness of  these users,  a
questionnaire was conducted on the subject. Thus, it was possible to perceive, to some extent,
flaws and vulnerabilities in the use of digital networks by the military in question. Also noted are
some agents involved in such vulnerabilities, as well as the extent of users' understanding of
cyber threats and the risks involved, which extend beyond the scope of the user and his military
organization.
Keywords: Cyber  threats.  Security  of  digital  information.  Vulnerabilities  Awareness.  Marine
Corps.
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1 INTRODUÇÃO

Observa-se que nos últimos anos o número de usuários de internet no

Brasil tem crescido rapidamente. Segundo estatísticas do Instituto Brasileiro de

Geografia  e  Estatística  (IBGE),  cerca  de  75%  dos  domicílios  brasileiros  já

possuem, de alguma forma, acesso à rede mundial de computadores (IBGE,

2018). A internet não se limita mais aos computadores, mas alcança celulares,

televisores, automóveis e uma variedade crescente de aparelhos.

Esse crescimento não atinge apenas o usuário individual, mas sistemas

dos  mais  variados  tipos:  serviços  públicos  e  privados,  sistemas  bancários,

comércio  digital,  equipamentos  industriais  e  bancos  de  dados  das  mais

diversas  áreas.  As  Forças  Armadas  não  fogem  a  esse  avanço.  Seja  em

sistemas de armas,  bancos  de dados  ou  mesmo serviços  de  comunicação

social e contato com o público externo, a exposição à internet é visivelmente

presente em nossa realidade.

Em  paralelo  a  isso,  cresce  também  a  preocupação  com  relação  à

segurança cibernética. A Doutrina Militar de Defesa Cibernética, documento do

Ministério  da  Defesa,  expedido  em  2014,  apresenta  o  conceito  de  espaço

cibernético  como  sendo  o  “espaço  virtual,  composto  por  dispositivos

computacionais (...) onde as informações digitais transitam, são processadas e/

ou armazenadas” e que sobre este podem se apresentar ameaças indesejadas

que inflijam “dano ao espaço cibernético de interesse” (BRASIL, p. 18, 2014).

Outro conceito apresentado pelo supracitado documento (BRASIL, p. 21,

2014) é o de que a característica assimétrica da Defesa Cibernética:

“(…)  baseada  no  desbalanceamento  de  forças,  causado  pela
introdução  de  um  ou  mais  elementos  de  ruptura  tecnológicos,
metodológicos ou procedimentais que podem vir a causar danos tão
prejudiciais quanto aqueles perpetrados por Estados ou organizações
com maiores condições econômicas, por exemplo.”

Neste sentido, a Defesa Cibernética se enquadra adequadamente no

conceito de Guerra de 4ª geração, onde “(…) junto aos Estados, surgem novos

protagonistas,  como as organizações não estatais (…) forças irregulares de

diferentes matrizes.” (RUIVO, p. 7, 2014).

1.1 PROBLEMA

Atualmente, todos os países são vítimas, em maior ou menor grau, de

ataques cibernéticos, em diferentes níveis. As formas mais comuns de ataque



são aqueles  perpetrados por  agentes  não-estatais.  Todo ataque cibernético

requer uma vulnerabilidade em qualquer ponto do sistema para ter sucesso. Tal

vulnerabilidade poder ser uma falha de desenvolvimento do sistema ou mesmo

o mau uso de algum usuário.

Em  termos  de  defesa  cibernética  nacional,  a  preocupação  deve  ser

voltada  para  diferentes  frentes.  Mas  mesmo  os  mais  elaborados  planos

estratégicos e doutrinas de Defesa Cibernética possuirão suas vulnerabilidades

se não houver a correta conscientização dos usuários, inclusive os que não

trabalham diretamente com o assunto.

Como exemplo disso, pode-se citar o ataque realizado por grupos de

hackers a  uma  página  de  internet  de  uma  organização  militar  do  Exército

Brasileiro,  em  2015  (HACKERS,  2015).  Nenhuma  rede  sensível  ou  dados

estratégicos  foram  atingidos,  mas  o  fato  repercutiu  na  mídia  por  diversos

veículos jornalísticos, causando um impacto negativo à imagem da instituição.

Esse evento ilustra como uma falha em qualquer ponto de um sistema pode

causar dano, material ou psicológico, em um nível muito mais alto, até mesmo

estratégico.

Desta  forma,  pode-se  questionar:  os  usuários  do  espaço cibernético,

especificamente  as  redes  digitais,  nas  organizações  militares  operativas  do

Corpo  de  Fuzileiros  Navais,  possuem  e  empregam  o  nível  adequado  de

conscientização  sobre  defesa  cibernética  em suas atividades de  trabalho e

compreendem os riscos advindos das ameaças cibernéticas?

1.2 OBJETIVOS

A fim de contribuir com a identificação de possíveis vulnerabilidades que

impactem a Defesa Cibernética do Brasil, o presente estudo pretende avaliar o

nível  de  conscientização  dos  usuários  do  espaço  cibernético  específico  da

Marinha do Brasil, dentro das organizações militares operativas do Corpo de

Fuzileiros Navais.

Para alcançar a consecução do objetivo geral deste estudo, buscaremos

atingir os seguintes objetivos específicos:

a)  Enunciar  alguns  termos  e  conceitos  importantes  relacionados  à

Defesa Cibernética;

b) Identificar algumas das ameaças mais comuns aos sistemas digitais e

redes em uma organização militar operativa do Corpo de Fuzileiros Navais;



c) Identificar os tipos de vulnerabilidade mais comuns em um sistema

cibernético;

d)  Analisar  os  métodos  de  conscientização  e  segurança  cibernética

atualmente empregados para os usuários de rede em organizações militares

operativas no Corpo de Fuzileiros Navais.

e)  Avaliar  o  quanto  esses  métodos de  conscientização  e  segurança

cibernética  são  efetivamente  empregados  pelos  usuários  de  rede  em

organizações militares operativas no Corpo de Fuzileiros Navais.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Falhas  de  segurança  por  parte  de  usuários  de  sistemas,  por  vezes,

podem  caracterizar-se  como  vulnerabilidades  que  permitirão  o  ataque

cibernético a uma rede. No caso de uma Força Armada, um ataque como este,

mesmo que não atinja bancos de dados ou sistemas críticos, podem gerar um

dano à imagem da instituição, questionando sua segurança e credibilidade.

É  importante  verificar  se  as  medidas  de  conscientização  sobre

segurança cibernética,  adotadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais causam o

efeito  esperado  nos  usuários  não  diretamente  envolvidos  com  o  tema,

especificamente os militares que servem nas organizações militares operativas.

2 METODOLOGIA

A  pesquisa  iniciou-se  com  o  levantamento  de  conceitos  importantes

sobre  o  assunto,  baseando-se  especialmente  nos  manuais  doutrinários  do

Ministério da Defesa e da Marinha do Brasil.

Além  disso,  foi  feita  uma  pesquisa  bibliográfica  e  levantamento  de

informações  em  trabalhos  científicos  e  publicações  acadêmicas  sobre  o

assunto, no Brasil e no mundo.

Foi feito, também, um questionário com a finalidade de avaliar o nível de

conscientização  dos  militares  usuários  dos  sistemas  cibernéticos,  nas

organizações militares operativas do Corpo de Fuzileiros Navais e o quanto

essa conscientização é convertida em efetivas práticas em prol da segurança

cibernética.



2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A Defesa Cibernética é um tema de crescente importância para qualquer

nação.  Grupos  criminosos,  com  o  adequado  conhecimento  podem  realizar

ataques  cibernéticos  que  rivalizam  com  muitas  nações  em  sofisticação,

caracterizando-se como verdadeiras ameaças à segurança nacional (USA, p.

11, 2018).

O Brasil possui sua própria doutrina sobre o assunto, de onde pode-se

citar:

Na  atual  conjuntura  mundial,  caracterizada  por  incerteza,
mutabilidade e volatilidade das ameaças potenciais, bem como pela
presença  de  novos  atores  não  estatais  nos  possíveis  cenários  de
conflito, a sociedade brasileira, em particular a expressão militar do
Poder  Nacional,  deverá  estar  permanentemente  preparada,
considerando  os  atuais  e  futuros  contenciosos  internacionais
(BRASIL, p. 13, 2014).

Com a evolução da tecnologia, a “informática passou a permear quase

todos  os  aspectos  do  cotidiano  moderno  permitindo  o  surgimento  de  um

ambiente computacional conhecido como Espaço Cibernético” (BRASIL, p. 22.

2013). Todo sistema digital pode possuir vulnerabilidades. Esses pontos frágeis

podem ser explorados por ameaças externas ou internas (BRASIL, 2010a). 

“Nenhum sistema computacional  é  totalmente seguro,  tendo em vista

que  as  vulnerabilidades  nos  ativos  de  informação  serão  sempre  objeto  de

exploração por ameaças cibernéticas” (BRASIL,  p.  21, 2014).  Toda ameaça

cibernética é uma função entre potenciais vulnerabilidades, a possibilidade de

exploração de tais vulnerabilidades e o impacto de tal exploração (JABBOUR,

p. 79, 2017). Desta forma, nota-se a importância da busca pela redução das

vulnerabilidades para a quebra dessa cadeia.

Parte  essencial  no processo de fortalecimento da Defesa Cibernética

nacional  passa  pela  conscientização  da  população  (BRASIL,  2010a)  e,  no

âmbito das Forças Armadas, a conscientização dos militares sobre a relevância

do tema.

A questão da conscientização dos militares usuários do ciberespaço é

abordada no manual de Normas de Tecnologia da Informação da Marinha:

O esforço  para  as  atividades de  Segurança  da  Informação Digital
(SID)  deve  ser  de  todos  e  não  somente  do  pessoal  diretamente
envolvido com o setor de informática da organização militar. O fator
mais importante para a SID é a existência de uma mentalidade de



segurança  incutida  em  todo  o  pessoal.  Pouco  adiantará  o
estabelecimento  de rigorosas  medidas  de segurança se o  pessoal
responsável pela sua aplicação não tiver delas perfeita consciência
(BRASIL, p. 92, 2010b).

A  Cartilha  de  Segurança  da  Informação  Digital,  da  Diretoria  de

Comunicações  e  Tecnologia  da  Informação  da  Marinha  (DCTIM),  é  um

documento  que  visa  a  conscientizar  os  usuários  de  sistemas  digitais  da

Marinha sobre os riscos e corretos procedimentos a serem adotados. Neste

intuito, logo no início da cartilha, um diagrama indica os níveis de risco nos

diversos pontos de acesso ao espaço cibernético da Marinha (ver figura 1).

FIGURA 1 – A Rede de Comunicações Integrada da Marinha (RECIM)

Fonte: BRASIL (2016, p. 5) 

Este mesmo documento apresenta, de forma clara e voltada ao usuário,

os diversos tipos de ameaças às quais estão expostos os sistemas digitais nas

organizações militares da Marinha do Brasil. Relaciona os diferentes tipos de

ataques na internet, além dos códigos maliciosos, como “vírus, vermes (worms)

e cavalos de Tróia (trojan).” (BRASIL, p. 9-10, 2016).

Além  disso,  a  citada  cartilha  traz  orientações  sobre  segurança  que

devem ser do conhecimento de todos os militares que fazem uso dos sistemas

digitais  em  uma  organização  militar.  As  orientações  vão  desde  cuidados

básicos em redes sociais a regras para gestão de senhas (BRASIL, p. 15-16,

2016), explorando as responsabilidades e atribuições de cada usuário, como

“utilizar em sua Estação de Trabalho (ET) somente programas homologados



para uso na Marinha do Brasil” ou “estar ciente de que toda informação digital

armazenada,  processada  e  transmitida  no  ambiente  computacional  da

organização militar pode ser auditada” (BRASIL, p. 22, 2016).

2.2 TERMOS E CONCEITOS IMPORTANTES

Para que o presente trabalho alcance seus objetivos sendo, para tal, de

compreensão de todos os leitores, faz-se necessário apresentar alguns termos

e definições importantes:

a) Informação digital: “É um conjunto de informações codificadas, sob

forma digital, manipulado por dispositivos digitais, ao qual se pode atribuir um

significado” (BRASIL, p. 11, 2013).

b)  Segurança  das  informações  digitais:  “É  o  conjunto  de  conceitos,

técnicas e medidas tecnológicas e/ou administrativas, utilizado para proteger a

informação digital contra o uso indevido e oposto aos interesses da Marinha do

Brasil” (BRASIL, p. 12, 2013).

c) Segurança cibernética: “É a segurança do espaço cibernético, ou seja,

a  segurança  das  redes  de  computadores  e  de  seus  equipamentos  de

conectividade correlatos” (BRASIL, p. 12, 2013).

d)  Ameaça:  “Causa  potencial  de  um incidente  indesejado,  que  pode

resultar em dano para um sistema ou organização” (BRASIL, p. 64, 2010b).

e) Vulnerabilidade: “Fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode

ser explorada por uma ou mais ameaças” (BRASIL, p. 65, 2010b).

2.3 AMEAÇAS

A Cartilha de Segurança da Informação Digital e o manual de Normas de

Tecnologia da Informação da Marinha trazem alguns exemplos de ameaças às

quais os sistemas digitais estão sujeitos:

a)  Spam: “mensagem não solicitada mas que foi enviada a um usuário

da Internet  (…) é  a  técnica  mais  empregada para  disseminação de código

malicioso” (BRASIL, p. 8, 2016).

b) Ataques na internet: em geral ação humana, intencional, praticada por

agentes externos (BRASIL, 2016).

c) Código malicioso: “Código malicioso ou Malware (Malicious Software)

é um termo genérico que abrange todos os tipos de programa especificamente

desenvolvidos para executar ações maliciosas em um computador” (BRASIL, p.

65, 2010b).



d)  A  Engenharia  Social:  “conjunto  de  técnicas  para  se  obter  ou

comprometer  informações  sobre  uma  organização  ou  seus  sistemas

computacionais, utilizando-se como ferramenta de ataque a interação humana”

(BRASIL, p. 93, 2010b).

2.4 VULNERABILIDADES

O já citado manual de Normas de Tecnologia da Informação da Marinha

relaciona  alguns  tipos  de  vulnerabilidades  na  segurança  das  informações

digitais:

a)  Vulnerabilidade  dos  equipamentos  e  servidores:  “inerentes  aos

protocolos utilizados e à configuração implementada, decorrentes da falta de

atualização dos programas ou pela não instalação das correções (...)” (BRASIL,

p. 83, 2010b).

b)  Vulnerabilidade  dos  dispositivos  de  conectividade:  dispositivos  de

conectividade, como os roteadores vem de fábrica com configurações padrões,

incluindo senhas de acesso. Tal fato é amplamente explorado por atacantes

(BRASIL, 2010b).

c)  Vulnerabilidade das estações de trabalho:  a estação de trabalho é

apenas  o  meio  por  onde  se  acessa  os  programas  disponibilizados.  É  a

plataforma de interação do usuário e, por meio deste, um importante ponto de

vulnerabilidade (BRASIL, 2010b).

2.5 INSTRUMENTOS

Um  dos  instrumentos  empregados  neste  projeto  foi  um  questionário

sobre  a  conscientização dos usuários  de sistemas digitais  da  Marinha,  nas

organizações  militares  operativas  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais.  O

questionário  foi  respondido  por  sessenta  e  três  militares  de  diferentes

graduações. As perguntas aplicadas foram as seguintes:

1. Qual seu posto/graduação?

2. O Sr, em sua organização militar, já recebeu orientações sobre os

corretos procedimentos de segurança digital determinados pela DCTIM?

3. Sua organização militar  utiliza mecanismos de proteção digital  nos

computadores, como antivírus e anti-malware?

4. O Sr, em sua organização militar, adota procedimentos de segurança

digital, como a troca regular de senhas e o não compartilhamento destas?



    5. O Sr acredita que a falta de atenção do usuário aos procedimentos de

segurança digital  pode causar impactos negativos à Marinha do Brasil  e ao

país, de alguma forma?

3 RESULTADOS

O presente capítulo tem por objetivo analisar o resultado do questionário

aplicado, entendendo o significado do conjunto de respostas de cada pergunta

isoladamente e o contexto geral de tais respostas combinadas.

3.1. PERGUNTA 1 – ENTENDENDO O USUÁRIO

Dos entrevistados,  trinta  são  oficiais  (47,6% do  total),  sendo  vinte  e

quatro oficiais subalternos e intermediários. Das praças que responderam ao

questionário  temos  dezoito  suboficiais  ou  sargentos  (28,5% do  total),  onze

cabos (17,46% do total) e apenas quatro soldados (6,3% do total).

Esta é uma amostragem condizente com a realidade das organizações

militares operativas do Corpo de Fuzileiros Navais, onde os oficiais, por suas

diversas atribuições, inevitavelmente tornam-se usuários das redes digitais de

seus quartéis. Os quadros de oficiais destas organizações militares são, via de

regra, compostos em sua maior parte por oficiais subalternos e intermediários,

como é possível confirmar nos resultados.

Entre  as  praças  a  distribuições  de  resultados  é  diferente.  Nestas

organizações  militares,  apesar  de  a  quantidade  de  praças  ser  maior  nas

menores  graduações,  o  contato  com  as  redes  digitais  cresce  conforme  a

antiguidade.  Sendo  assim,  como  é  possível  observar  no  resultado  do

questionário, a maior parte das praças é de sargentos ou suboficiais, que, ao

longo da carreira, passam a assumir funções nas secretarias das companhias e

nas seções de Estado-Maior. 

3.2.  PERGUNTA 2 –  SOBRE O PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO

USUÁRIO

Quando  perguntados  se  já  haviam  sido  orientados,  em  suas

organizações militares, sobre os corretos procedimentos de segurança digital

necessários e determinados pela DCTIM, apenas trinta e seis (57,1% do total)

responderam que sim. Os outros vinte e sete (42,9% do total) afirmaram nunca

ter recebido qualquer orientação nesse sentido.



Este resultado já  revela um problema de conscientização do usuário,

que poderia acarretar em falhas de segurança e possíveis vulnerabilidades a

ameaças cibernéticas.

O já citado manual de Normas de Tecnologia da Informação da Marinha

determina que compete ao Titular da organização militar “manter um programa

de adestramento de segurança da informação digital para todo o pessoal” e

“designar  o  Oficial  de  Segurança  das  Informações  Digitais  (OSID)  da

organização militar” (BRASIL, p. 69, 2010b). E cabe ao OSID “estabelecer e

divulgar,  por  meio  de  Ordem  Interna,  a  Instrução  de  Segurança  das

Informações Digitais (...)  bem como verificar sua implementação” e “garantir

que  todos  estejam  cientes  das  instruções  em vigor  para  a  segurança  das

informações digitais do ambiente computacional” (BRASIL, p. 70, 2010b).

3.3.  PERGUNTA  3  –  SOBRE  OS  PROCEDIMENTOS  DA  ORGANIZAÇÃO

MILITAR

O primeiro item listado como configuração mínima a ser implementada

em  todos  os  computadores  das  organizações  militares  é  “utilização  dos

programas  de  proteção  (...)  contra  atividades  e  programas  maliciosos  e

homologados pela DCTIM, tais como antivírus e anti-spyware” (BRASIL, p. 85,

2010b).

O  resultado  do  questionário  indica  que  tal  medida  é  plenamente

cumprida  em trinta  e  seis  casos  (57,1% do  total).  Vinte  e  quatro  militares

(38,1% do total)  responderam que apenas parte  dos computadores de sua

organização militar  está de acordo com a citada determinação.  Apenas três

(4,8% do total) afirmaram que nenhum computador de sua organização militar

está protegido programas determinados pelas DCTIM.

Destas  respostas  podemos  interpretar  que  há  certo  grau  de

preocupação com o cumprimento das normas de segurança digital da DCTIM,

por  parte  dos  administradores  de  rede  e  dos  demais  militares  diretamente

responsáveis pelo assunto. No entanto, tal preocupação ainda não é suficiente

para garantir o pleno cumprimento das medidas necessárias.

3.4. PERGUNTA 4 – SOBRE OS PROCEDIMENTOS DOS USUÁRIOS

Quando  questionados  sobre  o  cumprimento  de  regras  de  segurança

digital  por parte do usuário,  como o não compartilhamento de senhas ou a

troca regular  destas,  apenas nove militares  (14,3% do total)  afirmaram não



seguir qualquer desses procedimentos. O mesmo número de entrevistados, no

entanto, afirmou seguir todas as determinações de segurança digital. Quarenta

e  cinco  militares  (71,4%  do  total)  alegaram  cumprir  parcialmente  as

determinações.

Neste  ponto  é  possível  perceber  que  a  maioria  dos  entrevistados

demonstra algum nível de cuidado com as medidas de segurança digital dentro

de  suas  organizações  militares.  Ainda  que  não  sejam  cumpridas  todas  as

orientações da DCTIM, é interessante perceber que há muito mais militares

cumprindo  de  alguma  forma  recomendações  de  segurança  do  que  a

quantidade  que  afirma  ter  recebido  orientações  a  esse  respeito  em  sua

organização militar, como visto na pergunta 2.

3.5 PERGUNTA 5 – SOBRE A COMPREENSÃO DOS RISCOS

Quando questionados sobre seu entendimento dos possíveis impactos

negativos, diretos ou indiretos sobre a Marinha do Brasil, advindos de falhas do

usuário com relação aos procedimentos de segurança digital, um número bem

pequeno afirmou não visualizar tais perigos: três militares (4,8% do total).  A

maioria, composta por quarenta e dois militares (66,7% do total) respondeu que

percebe  grande  potencial  negativo  e  outros  dezoito  (28,6%  do  total)

responderam que percebem um potencial negativo pequeno à instituição.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ameaças cibernéticas já são uma realidade presente. A preocupação

com tais questões deve manter-se entre as prioridades na defesa de nossa

nação. Em paralelo,  ao longo deste trabalho foi  possível  entender que toda

ameaça consolida-se na exploração de algum tipo de vulnerabilidade. E uma

das vulnerabilidades mais  comuns é  a  das estações de  trabalho,  que  está

diretamente  ligada  à  interação  do  usuário  com os  sistemas  de  informação

digital.

Diante  disso,  e  com  a  interpretação  dos  dados  obtidos  através  do

questionário  utilizado  como  ferramenta  neste  artigo  científico,  foi  possível

compreender  mais  claramente  o  atual  cenário  de  segurança da informação

digital  nas  organizações  militares  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais,

especificamente  no  que  diz  respeito  ao  processo  de  conscientização  dos

usuários do espaço cibernético.



O Corpo de Fuzileiros Navais,  sendo parte  integrante  da Marinha do

Brasil, segue as determinações desta. Em relação aos assuntos de segurança

digital, as orientações provém particularmente da Diretoria-Geral do Material da

Marinha  (DGMM).  Desta  forma,  há  sólidas  orientações  às  organizações

militares sobre a segurança da informação digital, os agentes envolvidos e suas

responsabilidades,  bem  como  os  procedimentos  definidos  para  a  melhor

proteção dos sistemas digitais.

Com  o  presente  trabalho,  foi  possível  perceber  que  boa  parte  das

citadas recomendações não são plenamente postas em prática. Especialmente

as que visam a orientar e conscientizar os usuários de suas responsabilidades.

Uma  vez  que  os  militares  que  utilizam  o  espaço  cibernético  através  das

estações de trabalho de suas organizações militares  não possuem o pleno

entendimento  de  suas  responsabilidades,  a  tendência  é  que  erros  de

procedimento ocorram com mais frequência, aumentando as vulnerabilidades

às ameaças diversas.

Assim  sendo,  conclui-se  que  deve  ser  dedicado  maior  esforço  nas

organizações  militares  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais  para  garantir  que  os

procedimentos de segurança da informação digital definidos pela Marinha do

Brasil sejam do conhecimento de todos, e que sejam cumpridos pelos militares.

Dessa  forma,  serão  minimizadas  as  vulnerabilidades,  tornando  a Rede  de

Comunicações  Integrada  da  Marinha  mais  segura  diante  das  ameaças,

contribuindo, em maior nível, para a segurança cibernética do Brasil.
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ANEXO A

A  presente  pesquisa  concluiu  que  a  evolução  das  tecnologias  traz

consigo a evolução e o crescimento do número de vulnerabilidade nos diversos

sistemas  digitais.  Parte  sensível  dessas  vulnerabilidades  está  relacionada

direta ou indiretamente com o usuário e sua conduta diante das normas de

segurança da informação digital.

Para reduzir as vulnerabilidades dos sistemas digitais nas organizações

militares operativas do Corpo de Fuzileiros Navais é importante que:

-  Os  comandantes  de  organização  militar  devem buscar  fortalecer  a

mentalidade de segurança digital em seus subordinados.

- O OSID, além de assessorar o comandante de sua organização militar

sobre os assuntos de segurança digital, deve envidar esforços para que seja

criado e posto em prática um plano de adestramento sobre o assunto.

- Os usuários devem tomar conhecimento das normas vigentes sobre

segurança da informação digital, zelando pelo cumprimento destas, a fim de

reduzir as vulnerabilidades existentes.


	DECEx - DESMil
	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
	(EsAO/1919)
	DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
	APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______



