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RESUMO 

 

GEOPOLÍTICA CIBERNÉTICA: O SURGIMENTO DE UMA NOVA FORÇA 

ARMADA E A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO EQUILÍBRIO DE PODER 

GLOBAL 

 

AUTOR: Luiz Gustavo Jorge da Silva 

ORIENTADOR: Maj QCO Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

O desenvolvimento da cibernética nos últimos anos e a criação e popularização da Internet 

tornaram o nosso mundo extremamente pequeno, todo conectado, uma pessoa consegue falar 

com a outra em qualquer lugar do mundo desde que tenha acesso a rede e com toda essa 

interação nasceu também uma nova dimensão espacial o ciberespaço. Essa nova dimensão 

espacial, assim como o ar, o mar e a terra, também precisa ser defendida, pois com o avanço da 

internet também houve o avanço dos ataques cibernéticos e até a criação de tipos específicos 

de vírus voltados exclusivamente para determinados sistemas e com capacidade de danificar 

fisicamente os diversos sistemas integrados. Esses vírus são chamados de armas cibernéticas. 

A internet está presente em nossa vida em diversos setores e os órgãos do governo e as Forças 

Armadas não são exceção com isso os ataques cibernéticos podem se tornar não apenas uma 

ameaça aos usuários comuns mas também a países inteiros, uma vez que um invasão pode 

acarretar em roubo de informações secretas e danos a infraestruturas críticas do país, com isso 

o trabalho levanta a questão da importância da cibernética no equilíbrio de poder entre as nações 

e como ela pode equiparar os diferentes níveis de poder bélico. Devido a sua importância a 

Defesa Cibernética tem se tornado cada vez mais uma preocupação dos diversos países, uma 

vez que um ataque cibernético diferente de outros tipos de ataques militares podem ser 

realizados por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e muitas vezes se torna 

praticamente impossível de rastrear, devido a todas essas dificuldades e principalmente devido 

à Guerra cibernética ser provavelmente o tipo de conflito mais irregular existente hoje no 

mundo o trabalho tem como objetivo também analisar alguns países inclusive o Brasil e 

identificar se existe não só a possibilidade, mas também a necessidade de se criar uma nova 

força armada para combater nesse novo espaço que surgiu com o avanço da tecnologia.  

 

Palavras-chave: Internet. Cibernética. Ciberespaço. Forças Armadas.  
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ABSTRACT 

 

CYBERNETIC GEOPOLITICS: THE ARISING OF A NEW ARMED FORCE AND 

THE POSSIBILITY OF CHANGE IN THE BALANCE OF GLOBAL POWER 

AUTHOR: Luiz Gustavo Jorge da Silva 

ADVISOR: Maj QCO Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

The development of cybernetics in recent years and the creation and popularization of the 

Internet have made our world extremely small, the world is all connected, one person can talk 

to the other anywhere in the world as long as they have access to the network and with all this 

interaction a new spatial dimension was born, Cyberspace. This new spatial dimension, as well 

as Air, Sea and Earth, also needs to be defended because with the advancement of the internet 

there has also been the advance of cyber attacks and even the creation of specific types of 

viruses aimed exclusively at certain systems and with the capacity to physically damaging the 

various integrated systems, this virus is called Cyber Weapons. The internet is present in our 

lives in several sectors and government agencies and the Armed Forces are no exception, thus 

cyber attacks can become not only a threat to ordinary users but also to entire countries, since 

an invasion can cause in the theft of secret information and damage to critical infrastructure in 

the country, this raises the question of the importance of cybernetics in the balance of power 

between nations and how it can match the different levels of military power. Due to its 

importance, Cyber Defense has become increasingly a concern for different countries, since a 

cyber attack different from other types of military attacks can be carried out by anyone 

anywhere in the world and is often practically impossible to track, due to all these difficulties 

and mainly because the Cyber War is probably the most irregular type of conflict in the world 

today, the work also aims to analyze some countries including Brazil and identify if there is not 

only the possibility, but also the need to create a new armed force to fight in this new space that 

emerged with the advancement of technology. 

 

Keywords: Internet. Cybernetics. Cyberspace. Armed Forces. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de paz é comum que se pense pouco em defesa. A ausência de conflitos 

armados no nosso País acaba por gerar um sentimento de segurança exacerbado na população, 

por achar que não há ameaças ao nosso País, porém, não é bem assim. 

Atualmente as Forças Armadas do Brasil são responsáveis por três setores estratégicos, 

que são prioridades para serem desenvolvidos e modernizarem a estrutura nacional de defesa. 

Esses setores são o setor cibernético, o nuclear e o aeroespacial, e, neste trabalho, é abordada a 

importância do setor cibernético para a defesa nacional. Como supracitado, as ameaças no nosso 

País são mais constantes do que imaginamos, pois, apesar de não sofrermos ataques bélicos, 

sofremos constantes ataques cibernéticos, segundo um estudo apresentado pela empresa de 

segurança cibernética Fortinet em um evento de segurança de rede o Fortinet Cybersecurity 

Summit (FSC19) o Brasil sofreu cerca de 15 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos apenas 

no segundo trimestre de 2019 . 

Mais à frente nesse trabalho serão explicados de forma mais minuciosa os conceitos de 

defesa cibernética e ataques cibernéticos, mas para exemplificar o quão grave são os estragos 

que pode causar um simples ataque cibernético, uma quebra de senha de e-mail, por exemplo, 

podemos relembrar o caso das eleições americanas de 2016 em que diversos e-mails da 

candidata à presidência americana Hillary Clinton foram vazados, o que afetou não só sua 

imagem pública da candidata, mas também com certeza influenciou o rumo das eleições 

daquele ano. 

 Observando todos estes fatos podemos problematizar da seguinte forma: o que levou 

alguns países a criarem uma nova Força Armada? E qual a importância do ciberespaço para o 

balanço de poder no sistema internacional? 

Esta pesquisa se justifica, por apontar a importância e principalmente a relevância de 

possuir conhecimentos cibernéticos para o atual oficial da linha militar bélica, visando chamar 

a atenção para os riscos dos ataques cibernéticos as unidades militares e estruturas estratégicas 

e principalmente buscar um aprimoramento no atual sistema de defesa cibernética.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar os motivos que levaram alguns países a criarem uma nova Força Armada. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Definir o conceito de cibernética e entender como o ciberespaço pode influenciar a 

projeção de poder. 

 Compreender como funcionam as armas cibernéticas e como eles podem atuar no 

aumento ou diminuição da assimetria de poder no sistema internacional. 

 Entender como alguns países vêm constituindo a Força Cibernética e o motivo que os 

levaram a criá-la. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CIBERNÉTICA 

 

“O termo cybernetics derivado do grego kubernetes, palavra utilizada para denominar o 

piloto do barco ou timoneiro, aquele que corrige constantemente o rumo do navio para 

compensar as influências do vento e do movimento da água.” (KIM, 2007, p. 2). 

Por essa definição nós podemos perceber que a cibernética é uma ferramenta que 

desenvolvemos no mundo contemporâneo,’ que tem por objetivo deixar os processos e 

trabalhos cada vez mais automatizados, poupando assim tempo, mão de obra e dinheiro. 

Mas não só isso, a cibernética por si só constitui também um espaço, o ciberespaço, nos 

levando a pensar não mais apenas nas dimensões convencionais como a terrestre, marítima e 

aeroespacial, mas também no ciberespaço como um meio de projetar poder seja pela Influência 

como podemos observar ao compararmos onde estão localizados os principais servidores de 

internet no planeta, seja pela Força onde países mais desenvolvidos já enxergam a guerra 

cibernética e as armas cibernéticas como uma ameaça real e atual chegando ao ponto de 

desvincularem a Defesa Cibernética das tradicionais três Forças Armadas e criando a Força 

Cibernética. (FERREIRA, 2018). 

A cibernética atualmente está tão misturada ao cotidiano da vida das pessoas que a 

maioria delas já não consegue mais nem se dar conta da importância e principalmente da 

abrangência que essa ciência tem na vida delas, sistemas de distribuição de luz, água, alimentos, 

linhas de produção são todas automatizadas, sendo assim dependentes do bom funcionamento 

dos sistemas e por sua vez vulnerável a possíveis ataques cibernéticos. 
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Os ataques cibernéticos são muito mais comuns do que possa parecer, a todo momento 

órgãos e estruturas chave de diversos governos sofrem ataques, a maioria desses ataques não 

ganham grande repercussão ou não chegam realmente a se concretizar porém, com o avanço 

dos malwares (vírus de computador) e a criação das chamadas armas cibernéticas, alguns 

ataques podem tomar proporções mundiais e ganham grande repercussão como o STUXNET 

por exemplo, uma arma cibernética usada para causar a destruição das centrífugas de 

enriquecimento de urânio iranianas e que foi descoberta em 2010.   

 

2.2 O CIBERESPAÇO 

 

Toda guerra para ser travada precisa de um espaço para acontecer, um campo de batalha, 

um lugar onde as ações são realizadas e pode-se acompanhar o andamento e a gravidade dos 

ataques. Como já dito anteriormente já não se tem mais apenas os espaços convencionais, 

terrestre, marítimo e aeroespacial, atualmente o ciberespaço é uma dimensão do espaço tão 

importante quanto qualquer outra, porém esse talvez seja o espaço mais difícil de se definir uma 

vez que ele é globalmente interconectado, está sempre em desenvolvimento e é impossível de 

se estabelecer fronteiras eficientes como as que fazemos com os demais espaços geográficos. 

 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

 

O ciberespaço começou a ser formado com a então recém criada ARPANET, uma rede 

de longa distância criada em parceria com as principais universidades americanas e a Advanced 

Figura 1 – Relacionamento entre os Domínios Operacionais 
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Research Agency (Agencia de Pesquisas Avançadas – ARPA), com o objetivo de investigar a 

utilidade da comunicação de dados em alta velocidade para propósitos militares e que em 1969 

deu o ponta pé inicial para o nascimento de todas as redes de computadores e de toda a internet 

do modo que a conhecemos hoje, sendo a primeira vez que foi utilizado o protocolo TCP que é 

usado até hoje na comunicação por redes, conforme a evolução tecnológica outras diversas 

redes foram se integrando e com a criação de diversos protocolos de tráfego de informações a 

Internet ficou cada vez mais complexa e o ciberespaço cada vez mais amplo, porém não foi 

apenas o tamanho desse espaço que aumentou mas também seu valor em termos de projeção de 

poder. Quem controla a internet, controla a informação. (SENTILEONE, 2018). 

Devido ao seu grande potencial o ciberespaço rapidamente se tornou alvo das primeiras 

violações de privacidade, ainda no final dos anos 80 o espião alemão Marcus Hess invadiu um 

terminal de acesso em Berkley, a partir desse acesso ele acessou a ARPANET e conseguiu 

invadir 400 computadores militares, incluindo mainframes do Pentágono, com a intenção de 

vender seu segredos a KGB. A partir desse ponto da história os vírus de computador deixaram 

de ser apenas uma brincadeira acadêmica e se tornaram um problema verdadeiro de segurança 

informacional.  (SENTILEONE, 2018). 

 

O ciberespaço é uma fusão de todas as redes de comunicação, bancos de dados e fontes 

de informação, em um vasto e diverso emaranhado intercâmbio eletrônico. Assim, um 

ecossistema de rede é criado, um lugar que não faz parte do mundo físico normal. É 

virtual e imaterial, um ambiente bioeletrônico que é literalmente universal e que existe 

em toda parte onde há fios telefônicos, cabos coaxiais, linhas de fibra ótica ou ondas 

eletromagnéticas. O ciberespaço não é apenas virtual, mas também é baseado na 

realidade física composta de servidores, cabos, computadores, satélites e outros meios 

tecnológicos. Tendemos a usar os termos ciberespaço e Internet de forma quase 

intercambiável, mesmo que a Internet seja apenas uma parte do ciberespaço, embora 

certamente a mais importante nos dias de hoje. (GALOYAN, 2019, p. 8) 

 

 

Normalmente usamos o termo “Internet”, para nos referir ao ciberespaço porém achar 

que o ciberespaço é um ambiente separado e que as mudanças, acontecimentos e evoluções que 

acontecem nele não afetam o mundo físico é um erro, pois o ciberespaço abrange também 

aquele conectados aos computadores e a sua evolução afetou toda a forma que conhecemos de 

nos comunicarmos. Por ser fabricado pelo homem as percepções são importantes, uma vez que 

ele é formado pelos domínios físico cognitivo e digital, isso faz com que os nomes de endereços 

atribuídos ao ciberespaço sejam daqueles que possuem, usam ou alimentam suas estruturas. 

(SINGER, 2014). 

A divisão por nomes do ciberespaço leva a uma segunda parte que por vezes gera um 

grande mal entendido entre os usuários mais comuns, por mais que o ciberespaço seja 
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interligado globalmente ele não é um espaço sem fronteiras ou então um “bem global”, assim 

como no mundo físico nós criamos as linhas imaginárias, latitudes, longitudes, meridianos e 

fronteiras no ciberespaço não funciona de forma diferente, uma vez que ele depende da  

infraestrutura física e de usuários humanos que estão ligados à geografia e, portanto, também 

está sujeito às nossas noções humanas como espaço, soberania, nacionalidade e propriedade. 

(SINGER, 2014). 

 

2.3 GUERRA CIBERNÉTICA 

 

 Assim como as outra dimensões espaciais, terrestre, marítima e aeroespacial, o 

ciberespaço também não demorou a se tornar um campo de batalha, porém com algumas 

peculiaridades que o tornam um desafio muito maior quando se trata de Defesa, incapaz de se 

traçar fronteiras bem delimitadas o ciberespaço é autônomo e apesar de estarmos começando a 

tentar controlar e a criar regras para o uso desse novo espaço, ainda é impossível controla-lo da 

mesma forma que fazemos com os outros três. 

 A guerra cibernética é talvez o formato de combate mais novo e por consequência o 

mais irregular de todos, e por ser algo tão novo a sua definição ainda não é exata, porém, 

segundo o Glossário das Forças Armadas, ela é o “Conjunto de ações para uso ofensivo e 

defensivo de informações e sistemas de informações para negar, explorar, corromper ou destruir 

valores do adversário baseados em informações, sistemas de informação e redes de 

computadores.” (BRASIL, 2015, p. 134).  

 A guerra tradicional focava-se principalmente em obter e controlar recursos limitados, 

porém a guerra cibernética não segue exatamente esse mesmo padrão, pois hoje o poder da rede 

não está ligado aos recursos que ela possui e sim a quantidade de nós que ela possui, cada nó 

significa um terminal de acesso à rede, quanto mais nós possui uma rede maior é a informação 

e influência que essa rede possui. A capacidade de reagir rapidamente é também tão importante 

quanto possuir recursos, acesso a informações pessoais, redes sigilosas, interconexões de uma 

rede social, aplicativos e dados sobre clientes ou sistemas de infraestruturas críticas, fazem com 

que quanto mais conectada seja uma rede maior seja o seu valor. 

 Um ataque cibernético é uma das melhores formas de se danificar estruturas ou obter 

dados e informações importantes sobre um determinado alvo, ele não respeita limites territoriais 

e é praticamente impossível de se atribuir a responsabilidade de um ataque cibernético a 

determinado país uma vez que os ataques em sua maioria são desferidos por hackers autônomos 

e que em sua maioria fazem algo como um tipo de assinatura nos vírus que criam, isso gera 
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uma forma de prestígio e respeito no mundo hacker, quanto mais ataques bem sucedidos mais 

famoso se torna o hacker.  

Em guerras anteriores, usinas de energia, sistemas de comunicação, sistemas de 

tratamento de água, ferrovias e aeroportos se tornaram alvos pelo fato de destruindo uma dessas 

infraestruturas era possível desestabilizar e até mesmo paralisar uma nação, porém, com o 

advento da guerra cibernética, já não é mais necessário realizar esses ataques fisicamente, uma 

vez que esses sistemas são todos automatizados por computador. 

 As infraestruturas críticas de hoje são os principais alvos de ataques cibernéticos porque 

cresceram a ponto de executar os sistemas de comando e controle, gerenciar a logística, permitir 

o planejamento das operações e são a base dos recursos de inteligência. Os sistemas de comando 

e controle assim como muitos sistemas de armas de diversos governos ao redor do globo estão 

todos conectados em redes ou possuem chips de computador incorporados, atualmente temos 

aviões que são roteadores voadores que recebem e enviam informações constantemente, como 

fotos e vídeos, mísseis e sistemas de defesa antiaérea controlados por computador e que 

disparam munições capazes de se orientar por GPS até o alvo. A perda desse tipo de poder de 

resposta por meio de um ataque cibernético seria capaz não apenas de transformar a vantagem 

de uma nação em uma fraqueza, como também poderia significar a decisão de um conflito 

(ANDRESS et al., 2013). 

A guerra cibernética é então capaz de levar o inimigo ao estado de “Paralisia 

Estratégica”, que nada mais é que o uso combinado dos antigos princípios de guerra de Sun 

Tzu, visando derrotar o inimigo praticamente sem ter de combater, e a grande assimetria da 

guerra cibernética a torna o elemento perfeito pra realizar esse tipo de ataque uma vez que um 

hacker com um notebook na China por exemplo, é capaz de desferir um ataque cibernético a 

qualquer infraestrutura de qualquer país no globo, bastando apenas este estar conectado à 

internet. 

Um dos grandes problemas atuais no que tange o assunto da guerra cibernética é a 

questão de se as leis de conflitos armados valem ou não para essa nova forma de conflito, se 

guerra cibernética for encarada a luz da justiça como uma nova arma que tem por objetivo a 

vantagem no campo dos conflitos militares as atuais leis de conflitos podem sim  ser aplicadas, 

porém mesmo assim com algumas ressalvas principalmente nos assuntos como soberania, 

combatentes e demais questões de guerra (LEWIS, 2010). 

A guerra cibernética hoje se define basicamente em crimes de invasão de privacidade e 

quebra de sigilo além de espionagem, porém nem crimes nem espionagem podem ser 
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considerados como um ato de guerra. Até mesmo o reconhecimento feito antes de um possível 

ataque armado posterior não pode por lei ser considerado um ato de guerra que possa servir de 

base para deflagrar um conflito armado. Nem os indivíduos e nem as nações que participam 

desse tipo de ações se consideram envolvidos em uma guerra efetivamente, como a legislação 

internacional define, e a ausência de uma norma bem definida de como os países devem se 

comportar no espaço cibernético e o que pode ou não ser considerado ato de guerra no que 

envolve ataques cibernéticos faz com que essa percepção de não guerra seja reforçada  (LEWIS, 

2010). 

Portanto a guerra cibernética é, em resumo, o uso de sistemas computacionais 

interconectados em rede, em um ambiente de conflito de computadores elaborando operações 

militares como ofensivas e defensivas, porém em um ambiente cibernético com o objetivo de 

conquistar, destruir ou capturar recursos, mas principalmente informações, que possam ser úteis 

em um conflito não apenas no domínio cibernético, mas também nos demais domínios 

geográficos. 

 

2.4 ARMAS CIBERNÉTICAS 

 

As invasões cibernéticas são feitas por softwares intencionalmente elaborados para criar 

vulnerabilidades no sistema a qual se deseja invadir, esses softwares maliciosos são chamados 

de Malwares, os malwares, também conhecidos como vírus, são inserido de maneira silenciosa 

em um sistema para que uma pessoa externa possa acessar aquele sistema com a intenção de 

obter dados e informações da vítima ou comprometer aplicativos e até mesmo o próprio sistema 

operacional (DE MELO et al., 2012). 

As armas cibernéticas por sua vez são softwares de segurança e defesa específicos, eles 

têm o objetivo de atacar ou proteger um determinado sistema específico e isso faz com que os 

gastos para a criação de uma arma cibernética sejam muito maiores (pessoal, inteligência 

embarcada, tempo para desenvolvimento, dinheiro, etc.) sendo que quanto mais específica a 

Arma maiores serão esses gastos e menores a chances dela ser reutilizada em um novo ataque 

a um sistema diferente (CRUZ JUNIOR, 2013). 

Os vírus normalmente são desenvolvidos com a finalidade de alcançar e infectar o maior 

número de sistemas possíveis, eles se espalham indiscriminadamente e praticamente não 

possuem mecanismos de camuflagem sendo assim muito mais baratos de serem produzidos e 

muitas vezes alcançam seus objetivos devido à falta de conhecimento e proteção de alguns 
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usuários; “Todavia, armas de ataque cibernético a alvos generalizados normalmente não 

conseguem invadir e manipular sistemas críticos. O que comumente é noticiado como invasão 

a sistemas de instituições relevantes no cenário mundial são, quase sempre, ataques 

direcionados.” (CRUZ JUNIOR, 2013, p. 7). 

 Porém, existem aquelas armas que são desenvolvidas especificamente para atacar um 

determinado sistema, armas na qual são realizados grandes investimentos com a finalidade de 

aumentar ao máximo a chance de sucesso do ataque e mantê-lo em sigilo o máximo possível 

camuflado no sistema atacado. 

 

Um exemplo típico de arma direcionada é o STUXNET. Este vírus foi projetado 

especificamente para atacar o sistema operacional SCADA5, utilizado para controlar 

as centrífugas de enriquecimento de urânio iranianas. Há diferenças enormes entre 

vírus como o ILOVEYOU e o STUXNET. Este, ao contrário do primeiro, possuía um 

alvo específico, com estratégia de abordagem própria e mecanismos de interferência 

nos sistemas físicos, além de sistemas de autoproteção e camuflagem para que não 

fosse descoberto até atingir os objetivos. Apesar disso, não contava com mecanismos 

de aprendizagem, ou inteligência autônoma, nem auto-mutação, características 

esperadas nas próximas gerações de vírus. Este tipo de sofisticação faz com que os 

recursos necessários e os custos de produção dessas duas classes de vírus sejam 

absolutamente distintos. (CRUZ JUNIOR, 2013, p. 7). 

 

 

Porém uma arma cibernética não atinge apenas os bens materiais, ela também tem 

consequências tanto políticas quanto sociais, e para responder isso o melhor exemplo é analisar 

o caso do Iran após o STUXNET, a primeira consequência a nível nacional é a perda da 

confiança da população em relação a capacidade do governo em conseguir proteger uma área 

tão estratégica como a nuclear, e apesar das negações do governo iraniano. Outra consequência 

é a incapacidade de retaliação por parte do Irã uma vez que a origem do ataque era desconhecida 

ou não estava clara o suficiente, fazendo com que o Iran parecesse fraco e um alvo fácil para 

ataques desse tipo. O STUXNET, apesar de não ter afetado diretamente a população iraniana e 

não ter tido efeitos colaterais, criou um sentimento de insegurança na população que se sentia 

traída pelo seu país devido falta de eficiência em prover a Defesa Cibernética. (BAEZNER et 

al., 2017) 

 

2.4.1 Wannacry 

 

 Esse que pode sim ser considerado como uma arma cibernética foi um dos mais famosos 

casos de cyber ataque do mundo, ele é um crypto-ransomware, um tipo de vírus que infecta o 

computador da vítima e criptografa todos os dados daquela máquina, além de infectar inúmeras 
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máquinas inclusive de grandes empresas e órgãos públicos o wannacry exigia um pagamento 

para que os dados fossem recuperados, uma espécie de sequestro de dados dos usuários, porém 

esses mesmo pagando não tinham garantia nenhuma de que teriam seus dados devolvidos 

novamente (PROOF, 2017). 

 Esse vírus usou uma falha de segurança dos sistemas operacionais da Microsoft que 

pouco tempo antes tinha sido divulgado por um grupo de hackers, a falha chamada de 

Eternalblue era uma falha já corrigida por uma atualização da própria Microsoft mas como nem 

todos os usuários tem a preocupação de atualizar constantemente seus sistemas operacionais, 

essa falha foi a base para a grande propagação do vírus, que diferente de outros vírus comuns 

não necessitava de interação com o usuário para se propagar, não era necessário executar 

nenhum programa ou clicar em nenhum e-mail malicioso ou spam para ser vítima do Wannacry, 

e esse fato em específico foi uma das principais causas de notoriedade dessa arma cibernética 

que em pouquíssimo tempo conseguiu infectar um número gigantesco de máquinas. 

 

Figura 2 – Propagação do Wannacry nos 5 primeiros dias do ataque. 

 

Fonte: Proof (2017). 
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 A falta de preocupação com a segurança cibernética apesar de parecer um problema 

apenas de usuários comuns se mostrou muito mais abrangente do que se pensava e o wannacry 

mostrou isso em seus resultados, como exemplo disso temos as consequências que ele causou 

em grandes empresas como Honda e Renault, está última inclusive foi obrigada a fechar uma 

de suas fábricas na França por conta do ataque cibernético. Os impactos do ataque não se 

limitaram ao setor privado, no Brasil o vírus infectou computadores do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) interrompendo assim o atendimento (RODRIGUES, 2018). 

 

2.4.2 STUXNET 

 

O Oriente Médio é uma região conturbada já a muitos séculos, berço das maiores 

religiões da humanidade o cristianismo e o islamismo essa região é desde sempre afligida por 

uma grande instabilidade principalmente política devido aos diversos conflitos envolvendo 

principalmente a detenção de recursos naturais, como petróleo e até mesmo água. Nesse 

contexto o Irã se destaca como um dos maiores países não só em território, mas também em 

desenvolvimento do Oriente Médio (CIA, 2013). 

No ano de 2005 com a chegada ao poder do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad 

o irã retomou suas políticas externas, porém com a intenção de combater os Estados Unidos, 

atual superpotência, e combater Israel um inimigo antigo não só do Irã, mas como de vários 

países do Oriente médio. Ahmadinejad também se aproximou do grupo terrorista Hezbollah 

apoiando assim algumas atividades do grupo terrorista (PENNA FILHO, 2009). 

Com os ataques do 11 de setembro aos Estados Unidos da América realizados pela  Al-

Qaeda o governo do então presidente George W. Bush declarou uma guerra ao terror global, 

que culminou nas guerras do Iraque e do Afeganistão além de outras diversas ações militares 

encobertas e ações diplomáticas que visavam coibir o avanço do terrorismo no mundo.  

Uma consequência inesperada da Guerra ao Terror foi a ascensão do Irã como uma 

potência no Oriente Médio, sem o Talibã e sem Saddam Hussein dois dos principais inimigos 

iranianos retirados do poder pelos Estados Unidos o Irã se viu livre para poder projetar seu 

poder político pela região, tornando-se assim nos últimos anos do governo Bush (filho) uma 

ameaça crescente ao Estados Unidos principalmente pelo seu sistema nuclear, apesar do Irã 

afirmar que investia em seu projeto nuclear apenas para fins pacíficos de geração de energia a 

ideia de um país que apoia grupos terroristas possuir uma bomba nuclear causa grande 

desconfiança principalmente nos países do Ocidente. 
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Nesse contexto foi observado que uma guerra aberta ao Irã seria algo muito arriscado 

uma vez que poderiam haver diversas retaliações, desde ataques a tropas americanas que 

estavam situadas no Iraque e no Afeganistão até ataques a alvos globais como as embaixadas e 

consulados americanos e israelenses além-mar. Devido então a incapacidade de desdobrar uma 

guerra aberta ao Irã e após já ter imposto diversas sanções econômicas ao país, Washington e 

Teerã realizavam então uma guerra de inteligência que apesar de não poder ser confirmada 

existem diversos indícios que apontam para isso. (JORGE, 2012). 

Desgastado das guerras do Afeganistão e Iraque política e economicamente os Estados 

Unidos não poderiam então arcar com mais um conflito armado para invadir o Irã e destruir 

suas usinas nucleares, foi aí então que se surgiu uma terceira linha de ação, utilizar o poder 

cibernético para realizar um ataque de frente única as instalações nucleares iranianas, de forma 

inédita e então inesperada pelo governo iraniano. 

Nesse contexto surgiu então a arma cibernética que depois seria conhecida como 

STUXNET, um malware do tipo worm que foi desenvolvido em conjunto com os especialistas 

de computação e física nuclear dos EUA e de Israel que utilizando das informações de 

inteligência que possuíam mapearam as instalações para assim explorar as vulnerabilidades das 

máquinas iranianas. O vírus foi então desenvolvido com o objetivo único de fazer com que as 

centrífugas de enriquecimento de uranio iraniano parassem de funcionar, tudo deveria parecer 

uma falha acidental e os engenheiros não deveriam desconfiar imediatamente que se tratava de 

um ataque cibernético. Para a sorte dos EUA e de Israel parte das infraestruturas iranianas 

explodiram dificultando mais ainda a descoberta de que se tratava de um ataque cibernético 

(LOPES; OLIVEIRA, 2014). 
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Fonte: IEEE Spectrum (2013). 

 

2.5 FORÇA DE DEFESA CIBERNÉTICA 

 

 Essa é uma questão que vem se tornando tendência em defesa ao redor do globo. Países 

como China, Alemanha e Síria já vem se preparando para criar uma 4ª Força Armada, para 

proteger e controlar o seu ciberespaço. Apesar de ser algo novo a guerra cibernética já é uma 

realidade. Em 2017 nas primeiras nove semanas a Alemanha já tinha sofrido mais de 280 

Ataques Cibernéticos profissionais e complexos buscando coletar informações militares, o 

STUXNET que é considerado uma das maiores armas cibernéticas já criadas e toda a comoção 

causada pelo caso Snowden ao divulgar todo o aparato da NSA em coleta, análise e 

processamento de dados, mostram claramente que a guerra cibernética não se trata de algo 

isolado e muito menos uma ameaça futura, ela já acontece e acontece a muito tempo. Desde a 

criação da ARPANET os computadores em rede possuem informações relevantes e com isso 

possuem valor para qualquer um que possa coletar esses dados (GALOYAN, 2019). 

 Esses tipos de incidentes são o ponto de partida para a criação e o investimento cada vez 

maior na defesa cibernética, esses ataques estão cada vez mais complexos e profissionais 

apontando é claro para o envolvimento de governos na elaboração dessas armas cibernéticas, 

Figura 3 – Como o STUXNET funcionou 
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uma vez que para criar uma potente e eficiente arma cibernética é necessário muito dinheiro, 

tempo e recurso humano altamente capacitado. 

 Em 2009 o Google sofreu um grande ataque cibernético, porém esse era apenas uma 

parte de um ataque maior que afetou diversas outras companhias também todas ligadas à 

administração dos Estados Unidos, fornecedores do Pentágono e até mesmo alguns membros 

do congresso americano, pela análise do ataque pelo governo americano e posteriormente um 

relatório do FBI o malware foi desenvolvido por um hacker sem ligação com o governo, porém 

oficiais de Pequim tinham o que foi descrito como “acesso especial” às programações desse 

hacker, o relatório do FBI no caso Google também confirmava a existência de um Exército 

Cibernético Chinês e divulgou o nome de 30.000 espiões cibernéticos chineses, além de outros 

150.000 espiões do setor privado (HJORTDAL, 2011). 

 

2.5.1 Força Cibernética Americana 

 

Os Estados Unidos da América é atualmente a superpotência marcante no mundo. Sua 

influência em todos os campos é notável, seja na parte militar com seu gigantesco poderio bélico 

ou em seu poder econômico de guiar os rumos das relações internacionais é inegável que eles 

ocupam uma posição estratégica no mundo, e para isso eles investem bilhões de dólares em 

defesa não apenas para proteger seu próprio território, mas para continuar exercendo poder em 

outros pontos estratégicos assim como as bases no Iraque por exemplo que foram e suma 

importância na guerra contra o Estado Islâmico. 

Nesse ponto os Estados Unidos possuem senão a hegemonia, grande influência em 

praticamente todos os domínios espaciais, porém estavam começando a ficar para trás em 

relação ao domínio cibernético, o que não poderia ser aceitado, o combate entre nações mudou 

e dessa forma muitos países começaram a realizar ataques de outras formas que não 

caracterizam a guerra aberta e um desses modos é o ataque cibernético. Com isso os Estados 

Unidos criaram o Comando Cibernético dos EUA, o USCYBERCOM. Com a missão de dirigir, 

sincronizar e coordenar o planejamento e as operações cibernéticas visando defender e 

promover os interesses americanos, os guerreiros cibernéticos do USCYBERCOM operam 

diariamente no ciberespaço contra adversários capazes, alguns dos quais agora são concorrentes 

mais próximos nesse domínio (USCYBERCOM,2018). 

O domínio cibernético é extremamente dinâmico e está em constante mudança e se 

aprimorando seja em termo de proteção cibernética ou em ataques cibernéticos, hoje em dia o 

ciberespaço já não é mais como quando o USCYBERCOM foi criado, novos adversários muitas 
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vezes sem conexões diretas com países mas financiados por estes de forma indireta, se aproveitam 

da enorme quantidade e velocidade de dados e processos para tornar esse domínio mais hostil. Para 

isso os Estados Unidos adotaram uma nova abordagem, parar o ataque antes dele penetrar as defesas 

americanas. Operações integradas e persistentes buscam influenciar o inimigo e introduzir 

incertezas em seus cálculos, de forma ágil, contínua e capaz de acompanhar a velocidade dos 

eventos cibernéticos o USCYBERCOM visa então integrar as operações com a inteligência a 

fim de manter a vantagem decisiva e estar sempre preparado para lidar com os diversos ataques 

presentes e futuros (USCYBERCOM,2018). 

 Apesar de ter sido criado apenas em 2009 data considerada recente se comparada a de 

criação de outras unidades como CIA e NSA, tradicionais no setor de inteligência americana, o 

USCYBERCOM foi criado com grande responsabilidade responsável pela coordenação, 

prevenção e defesa cibernética norte americana. O USCYBERCOM é um dos 11 comandos 

unificados americanos, estando no mesmo patamar do Comando de Operações Especiais e 

Comando Estratégico, ele está subordinado diretamente ao Departamento de Defesa sendo 

comandado por um general de quatro estrelas a maior patente do Exército Americano, ele conta 

com o apoio e cooperação não só das Forças Armadas como também das Agências de 

Inteligência. O comandante do USCYBERCOM exerce uma função tripla, além de comandar 

o Comando Cibernético, ele é diretor da Agência de Segurança Nacional (NSA) e chefe do 

Serviço Central de Segurança, assim uma só pessoa é responsável tanto pela segurança quanto 

pela defesa daquele país (CRUZ JÚNIOR, 2013). 

 Os Estados Unidos diferentemente do Brasil começaram a separar a cibernética também 

dentro das forças armadas e não apenas com a criação do USCYBERCOM, em West Point, a 

academia militar do exército americano, a especialidade de cibernética já é uma área totalmente 

separada das demais, ela não se mistura com a especialidade de comunicações como é no Brasil. 

Cyber diferente do Signal Corps é voltada para a cibernética e apenas para ela, se preocupando 

em defender e explorar o espaço cibernético enquanto que o Signal Corps, que seriam as 

comunicações na realidade do exército brasileiro, se preocupa com o espectro eletromagnético 

e em garantir a consciência situacional o comando e o controle das mais diversas operações 

(WEST POINT, 2020). 

  As ameaças no ciberespaço estão constantemente crescendo. Elas transcendem as 

fronteiras geográficas e geralmente são de natureza transregional. Os Estados possuem os  

recursos e o tempo necessário para executar campanhas cibernéticas sofisticadas para roubar 

dados, destruir redes e manipular softwares. Atores não-estatais agressivos, como terroristas, 

criminosos e hacktivistas, representam ameaças menores que os estados, porém ainda são 
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perigosos pois podem comprometer estruturas estratégicas cusando prejuízo não só ao Estado 

mas também a população. (USCYBERCOM,2018). 

Organizações extremistas violentas, como o Estado Islâmico do Iraque e Síria, Al Qaeda 

e grupos afiliados, usam o ciberespaço para promover sua ideologia e inspirar seguidores,  

apoiados por grupos criminosos organizados  que oferecem cobertura para sua ações e possuem 

capacidades significativas para roubar dados e interromper as funções do governo. Os 

hacktivistas trabalham divulgando informações sigilosas ou para prejudicar os serviços 

governamentais, um exemplo disso é o caso Snowden em que foram divulgados diversos e-

mails interceptados pela NSA de líderes mundias inclusive a presidente do Brasil na época 

Dilma Rousseff (USCYBERCOM, 2018). 

Unindo todos esses fatores fica notável a importância que os Estado Unidos dão a defesa 

cibernética, que apesar de ainda não ser uma força armada a parte é diretamente subordinado 

ao Comando Estratégico dos Estados Unidos e vem ganhando grande visibilidade, cada vez 

mais sendo útil não apenas para prevenir como também para impedir ataques, adquirir 

informações importantes e obter vantagens em negociações diplomáticas, sempre buscando 

atingir suas cinco missões principais:  

a) Alcançar e sustentar a superação dos recursos adversos. 

b) Criar vantagens no ciberespaço para aprimorar as operações em todos os domínios. 

c) Criar vantagens de informações para apoiar os resultados operacionais e obter impacto 

estratégico 

d) Operacionalizar o espaço de batalha para manobras ágeis e responsivas. 

e) Expandir, aprofundar e operacionalizar parcerias. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: 45th Space Wing (2018) 

 

Figura 4 – Componentes do USCYBERCOM 
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2.5.2 Força Cibernética Russa 

 

 A Força Cibernética Russa é uma das mais interessantes e uma das mais importantes de 

se tratar sobre, devido ao seu constante e histórico embate com os Estados Unidos a Rússia se 

desenvolveu em muitos aspectos sendo talvez um dos mais notáveis o campo militar, porém 

devido ao seu modo de governo e, principalmente, ao regime socialista, essa grande potência 

ainda se encontra desatualizada em relação a algumas áreas, e isso é um dos fatores que tornam 

interessante a análise de como a Rússia enxerga a cibernética e como ela usa esse recurso para 

impor sua vontade nos campos políticos e diplomáticos (CONNELL, 2017). 

 Diferente da visão ocidental, a Rússia não trata a cibernética como um campo totalmente 

separado, mas sim uma extensão, sendo a cibernética apenas uma parte do campo 

informacional. Os russos não usam o termo “cibernética” ou “guerra cibernética”, apenas em 

exceções quando se referem a textos ocidentais ou outros escritos estrangeiros sobre o assunto, 

ao invés disso eles usam o termo informatização incluído a cibernética com outros fatores 

dentro do escopo da guerra da informação.  Embora as Forças Armadas russas demorem a 

adotar a cibernéticapor razões estruturais e doutrinárias, o Kremlin já sinalizou que pretende 

reforçar as capacidades cibernéticas ofensivas e defensivas de suas forças armadas (CONNELL, 

2017).  

 O termo informatização, como é utilizado pelos teóricos militares russos, é uma forma 

mais ampla de ser analisar o campo informacional que compreende as operações na Internet, 

guerra eletrônica, operações psicológicas e operações de inteligência, em outra palavras a 

cibernética é um meio para que o Estado domine todo o cenário informacional, que por si só é 

considerado um domínio estratégico. Idealmente a guerra cibernética deve ser empregada como 

parte de um grande esforço do governo, juntamente com técnicas mais tradicionais de guerra 

da informação que qualquer estudante da doutrina militar russa estaria bem familiarizado, como 

as operações de desinformação, operações psicológicas, guerra eletrônica e subversão política 

(CONNELL, 2017).  

 As diferenças conceituais se devem por dois fatores principais: o modo como os russo 

utilizam a cibernética em suas operações e principalmente sob que circunstâncias eles o fazem, 

seguindo como base a Doutrina Militar da Federação Russa de 2010, uma das principais 

características dos conflitos modernos é a prévia implementação de medidas de guerra 

informacional para que possam ser atingidos os objetivos políticos sem o uso de força militar, 

para que posteriormente seja possível moldar uma resposta favorável da comunidade mundial 

ao uso da força militar sem correr o risco de sofrer represálias da mesma. 
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 Dessa forma as ferramentas de guerra da informação são aplicadas antes do início das 

operações militares, com o objetivo de utilizar ao mínimo a força militar, e se ainda sim for 

necessário o uso da força, utilizar essas ferramentas para desmoralizar e desorientar o 

adversário, mas principalmente obter o apoio dos órgãos internacionais e da opinião pública. 

Assim a guerra da informação e por consequência a guerra cibernética é uma ferramenta 

legítima de defesa em tempos de paz e de coerção em tempos de guerra (CONNELL, 2017). 

Atualmente a Rússia tem adotado uma série de documentos para regulamentar diversos 

aspectos da segurança da informação, entre eles a Doutrina de Segurança da Informação da 

Federação Russa e Visões conceituais sobre a atividade das forças armadas da Federação Russa 

no espaço da informação e a Estratégia para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

na Federação Russa. O principal problema é que o regulamento não abrange de forma ampla o 

suficiente o regulamento das relações que surgem devido ao uso do ciberespaço, um dos pontos 

negativos da visão russa de enxergar a cibernética como uma parte do campo informacional e 

não como uma nova dimensão estratégica é seu atraso em delimitar efetivamente sua fronteira 

informacional e principalmente legislar com eficiência as ações que ocorrem no ciberespaço, 

indo assim de encontro com a linha de pensamento internacional. Para que a Rússia consiga 

executar sua Estratégia para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ela deve antes 

ter total consciência de seu espaço informacional delimitando com eficiência quais os 

problemas e como estes serão resolvidos (GALOYAN, 2019). 

 
A estratégia deve basear-se em três conceitos principais. Primeiro, no espaço de 

informação, que é um campo de atividade relacionado à formação, criação, 

transformação, transferência, ao uso e armazenamento de informações que têm 

impacto na consciência individual e pública. Segundo, na segurança da informação, 

que é o estado de proteção de um indivíduo, organização e estado, seus interesses de 

ameaças destrutivos e outros impactos negativos no Ciberespaço. Terceiro, deve 

basear-se na Segurança Cibernética efetiva, que é um conjunto de condições sob as 

quais todos os componentes do ciberespaço são protegidos de quaisquer ameaças, 

impactos e ataques com meios mais eficazes possíveis. (GALOYAN, 2019, p. 35) 
 

  

A Rússia apesar de ter começado a divulgar oficialmente suas estratégias no campo da 

cibernética apenas recentemente, com a divulgação principalmente da sua Estratégia de 

Desenvolvimento da Informação, já vem realizando atividades cibernéticas a um bom tempo 

sendo inclusive considerada a responsável por um dos ataques cibernéticos mais famosos e de 

maior repercussão no cenário global, considerado o nascimento da Guerra cibernética um 

ataque de Negação de Serviço (DDoS) contra a Estônia, no que ficou conhecido como a Noite 

de Bronze. 
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 Em 26 de abril de 2007 uma série de trabalhadores do governo estoniano estavam 

trabalhando na retirada de uma estátua de um soldado de bronze e os corpos de soldados do 

Exército Vermelho de um parque em Tallinn. O monumento era uma forma de comemorar a 

libertação do Exército Vermelho de Tallinn na Segunda Guerra, porém para muitos estonianos 

nacionalistas que viam a Rússia e os russos como invasores indesejados aquele monumento era 

uma afronta a Estônia independente, o que gerou um conflito com os russos presentes no país 

e outros que se sentiam privados de seus direitos, foi então que na noite do dia 26 começaram 

uma série de tumultos na cidade que duraram por mais dois dias, ficando conhecida como a 

Noite de Bronze (KAISER, 2015). 

 No dia 27 de abril então a Noite de Bronze foi levada ao campo cibernético, uma série 

de ataques cibernéticos foram lançados contra o pequeno país, uma série de ataques DDoS 

invadiram a Estônia, sites do governo, mídia, bancos, partidos políticos em um esforço das 

forças cibernéticas Russas em interferir no acontecimentos da Noite de Bronze. A mídia e as 

autoridades militares da Estônia responsabilizaram a Rússia e um grupo de russos que vivem 

no país pelos ataques e pelos tumultos, com isso o ataque da Rússia ganhou grande repercussão 

mundial sendo amplamente aclamados como a primeira guerra cibernética do mundo. 

(GALOYAN, 2019). 

 O ataque cibernético contra a Estônia chamou a atenção principalmente da Aliança 

Oriental, a OTAN enviou então seus melhores especialistas em terrorismo cibernético ao 

pequeno país báltico para reforçar suas defesas cibernéticas que estava sofrendo pesadas 

investidas, foi então que os estonianos rapidamente isolaram o país fechando os endereços alvos 

dos ataques na internet e deixando-os acessíveis apenas ao público doméstico. Os especialistas 

envolvidos em analisar os ataques informaram então que principalmente durante o início dos 

ataques era muito fácil identificar a fonte dos pacotes que estavam sendo lançados contra a 

Estônia sendo a maioria destes de origem russa e até mesmo de instituições estatais russas 

(TRAYNOR, 2007). 
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Fonte: InformNapalm (2015). 

         

2.5.3 Força Cibernética Brasileira 

 

 No Brasil as Forças Armadas compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, 

dividiram entre si os novos possíveis domínios estratégicos de grande importância, sendo esses 

denominados setores estratégicos. Esses setores além dos domínios convencionais de 

responsabilidade de cada uma das forças, terrestre, marítimo e aéreo, são os novos possíveis 

campos de batalha, sendo o domínio espacial de responsabilidade da Aeronáutica, o domínio 

nuclear de responsabilidade da Marinha e o domínio cibernético de responsabilidade do 

Exército, todas essas divisões e responsabilidades estão discriminadas detalhadamente no Livro 

Branco de Defesa Nacional. 

O Exército ficou responsável por umas das partes mais sensíveis e provavelmente a que 

mais evoluiu nos últimos anos, tanto a tecnologia nuclear quanto a espacial demandam um alto 

custo e principalmente pessoal e conhecimento muito específicos sendo esses setores 

hegemonicamente dominados por governos, é muito menos comum de se observar uma 

empresa civil atuando em qualquer um desses ramos, porém quando falamos do domínio 

cibernético essa realidade muda drasticamente. 

O ciberespaço é um lugar que permite acesso de todos e principalmente garante a rapidez 

de acesso a todos os seus pontos, diferente dos demais setores a internet é muito mais popular 

do que militarizada, o ciberespaço é um ambiente aberto em que a identidade real da pessoa 

pode ser facilmente mascarada ou até mesmo escondida sendo assim o lugar perfeito para todo 

Figura 5 - Custos da Guerra Informacional Russa 
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tipo de crime, sejam eles cometidos por governos, por pessoas ou por governos que fingem ser 

pessoas isoladas, como acontece em alguns grupos terroristas que possuem financiamento de 

governos mas justificam suas ações como sendo independentes. 

Nesses cenário o Brasil infelizmente fica muito atrás dos demais países que possuem a 

mesma riqueza que possuímos. Em 2019, de acordo com a FUNAG, nós estávamos como o 

oitavo maior PIB do mundo, ficando à frente da Rússia por exemplo que estava em nono lugar, 

contudo a Rússia está muito além do Brasil no que se trata de defesa cibernética, mas analisando 

a nossa realidade de projeção de poder seguimos sendo uma das referências em defesa 

cibernética da América do Sul, assim como somos um dos melhores exércitos de todo o 

continente principalmente do que se refere a recurso humano (FUNAG, 2019). 

Por ser um país de proporções continentais com uma grande economia e principalmente 

um população que ultrapassa os 200 milhões de habitantes o Brasil é alvo constantes de ataques 

cibernéticos, sejam eles de origem do próprio território nacional ou vindos de outros países, 

como China, Rússia e EUA, a grande maioria desses ataques tem principalmente como objetivo 

roubar dados da vítima ou então implantar vulnerabilidades em suas máquinas para que possam 

ser usadas e acessadas remotamente. No cenário da geopolítica a cibernética se comporta da 

mesma maneira, ataques a órgãos federais são comuns e acontecem em todos os escalões, desde 

o Wanacry infectando computadores de prefeituras e de postos do INSS até o vazamento de e-

mails da antiga presidente da república Dilma Rousseff no que ficou conhecido como o caso 

Snowden. 

No Brasil a cibernética ainda é pouco explorada, o governo, o Itamaraty e as forças de 

segurança são constantemente alvos de ataques porém se preocupam somente com o roubo e 

divulgação de infrmações sensíveis, sendo que esse é apena um dos muitos perigos que um 

ataque cibernético pode acrarretar. As principais causas desses tipos de ataque além de 

obviamente o lucro monetário de vender as informações roubadas, as desigualdades sociais 

entre os países da América Latina e a manipulçaão de informações (GALOYAN, 2019). 

A ações operacionais em cibernética do Brasil no âmbito do Governo Federal são 

realizadas pelo Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC) do 

Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República (PR). A Defesa 

Cibernética propriamente dita é realizada por um comando conjunto das Forças Armadas que é 

o Comando de Defesa Cibernética (Com D Ciber), um marco tanto em questão de doutrina 

como em interoperabilidade das Forças Armadas brasileiras, onde pela primeira vez oficiais-

generais assumem cargos em outra Força. 



30 

 

O Com D Ciber é um comando conjunto de todas as três forças armadas, ele nasceu a 

partir do C D Ciber o Centro de Defesa Cibernética que tinha como missão coordenar as 

atividades no setor cibernético do Exército e Promover ações que atendam ao preconizado na 

Estratégia Nacional de Defesa, com ênfase na atuação em rede e na redução das 

vulnerabilidades contra ataques cibernéticos. Mas como já abordado anteriormente o espaço 

cibernético é amplo e necessita um grande esforço para que seja mantido em segurança então 

logo observou-se a necessidade de integrar as demais forças na busca pela segurança 

cibernética. (C D Ciber, 2013).  

A ideia de ter todas as forças armadas mais órgãos do governo e demais agências de 

segurança, bem como universidades e empresas privadas todas juntas colaborando para o 

desenvolvimento da cibernética no país fez com que nascesse o Com D Ciber, um órgão acima 

do C D Ciber que engloba além do Centro de Defesa Cibernética o Departamento de Gestão e 

Ensino e o Estado Maior do Conjunto, o Com D Ciber tem como missão, aglutinar  as iniciativas 

do Setor Cibernético na área de Defesa Nacional e Contribuir para  dotar a Defesa Nacional 

com a infraestrutura necessária para desenvolver todo o espectro de ações cibernéticas, visando 

a proteger e defender os ativos de informação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas 

(BRASIL, 2018).  

O Com D Ciber tem sua função principal facilitar as relações e principalmente a troca 

de informações e recursos de diversos órgãos estatais e privados, porém subordinado ao Com 

D Ciber, o C D Ciber mantém sua missão de realizar ações para sanar vulnerabilidades 

cibernéticas. Para realizar sua missão da melhor forma possível o C D Ciber trabalha 

coordenado e integrado a outros centros que auxiliam este em sua missão principalmente 

fornecendo informações e conhecimentos necessários ao bom cumprimento da missão. 

Dentre os órgãos principais estão presentes o Centro Integrado de Telemática do 

Exército (CITEX), que gerencia toda a estrutura física e lógica de tecnologia da informação nos 

sistemas do Exército, sempre garantindo sua disponibilidade. O Centro de Desenvolvimento de 

Sistemas (CDS), que desenvolve os sistemas de tecnologia da informação do Exército e 

ferramentas de segurança da informação para a proteção e defesa dos sistemas da Força. O 

Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX), que é responsável por 

capacitar pessoal e gerenciar todo o sistema de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. 

Por fim o Centro de Inteligência do Exército responsável pelas ações de inteligência no âmbito 

da Força Terrestre. (C D Ciber, 2013). 
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No Brasil a legislação sobre cibernética é relativamente recente se comparado ao longo 

histórico de crime cibernéticos, o ponto principal da legislação foi o “Marco Civil da Internet” 

ele foi elaborado de forma conjunta e aprovado pelo congresso em 2014, é basicamente uma 

declaração de direitos da internet, ele garante a neutralidade da rede, liberdade de expressão e 

proteção da privacidade. Um dos pontos ainda sendo discutidos é o registro de Log, uma 

ferramenta muito importante para a investigação de crimes, o que está sendo decidido é se os 

provedores de serviços de internet poderão manter os registros de conexão em seus sites para 

serem analisados posteriormente pelas autoridades (DINIZ, 2014). 

O Marco Civil da Internet foi a base legal que não só amparou o seu uso no território 

nacional, mas também fomentou a criação de novas legislações que versam sobre os crimes 

cibernéticos no país, o apelo popular e da mídia ao que ficou conhecido com o caso Carolina  

Dieckmann fez com que o congresso aprovasse uma série de leis inclusive algumas que já 

estavam a muito tempo paradas dentre elas a lei 12.737/12 que tipifica como crime “[...] obter, 

adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do 

dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita” (BRASIL, 2012), porém 

esta lei tem uma pequena falha, só é considerado crime se houver a violação do mecanismo de 

segurança, ou seja computadores sem senha ou que por ventura venham ser acessados sem 

violação do sistema de segurança não se encaixariam nessa lei. 

Resumindo, o Brasil tem muito a evoluir no que se trata de segurança cibernética, 

devemos aumentar o investimento e principalmente capacitar mais os usuários que 

normalmente são o elo mais fraco na proteção ode qualquer sistema, porém estamos no caminho 

certo e apesar da dificuldade devido a constante mudança e evolução do espaço cibernético os 

órgãos do governo e as Forças Armadas estão sempre procurando se adaptar para defender e 

proteger o país de todas as ameaças hoje e sempre. 
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Figura 6 - Com D Ciber e as instituições parceiras 

 

Fonte: Ministério da Defesa, 2018. 

 

 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica buscando adquirir informações que possam 

justificar ou não a criação de uma 4ª força armada no Brasil e esclarecer a importância da 

Cibernética no contexto atual da Defesa Nacional, utilizando artigos científicos, documentos 

oficiais das forças armadas brasileiras e de órgãos de defesa estrangeiros.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Levantamento de Dados 

 

Foram levantados dados com base nas bibliografias pesquisadas buscando esclarecer a 

importância da cibernética para a Defesa, os riscos de uma Guerra cibernética e de ataques 
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cibernéticos bem como se há ou não a necessidade da criação da 4ª Força Armada, a Força de 

Defesa Cibernética no atual contexto em que se encontra situado o Brasil. Para isso foram 

retirados dados de artigos, livros, e demais publicações científicas que tiveram a devida 

credibilidade e estavam atualizadas e coerentes com os objetivos do trabalho. 

 

3.2.2 Análise de Conteúdo 

  

Com base nos dados levantados pelas pesquisas bibliográficas, foram analisados a sua 

veracidade, atualidade e relevância para o trabalho, e atendendo aos requisitos essas 

informações foram adicionadas ao projeto para fundamentar as afirmações feitas, responder as 

questões levantadas e justificar os pontos de vista apresentados. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou verificar os motivos que estão levando os países a criarem uma 

nova força armada, a Defesa Cibernética, e verificar a importância do espaço cibernético no 

balanço de poder, com o que foi apresentado podemos verificar que o espaço cibernético é de 

grande importância para a soberania de um país, o domínio cibernético deixou de ser apenas 

uma questão de roubo de informações e de guerra informacional e passou a ser uma séria 

ameaça não só as relações internacionais entre os países como também as suas estruturas 

críticas. 

No trabalho foi citado o exemplo do Irã, que sofreu um grande atraso em seu projeto 

nuclear devido aos ataques sofridos pela arma cibernética STUXNET. Isso é um dos exemplos 

de como o poder de ataque cibernético é eficaz na projeção de poder de uma nação sobre a 

outra, nesse exemplo vemos os Estados Unidos atrasando em anos um dos principais projetos 

iranianos sem ter de mobilizar nenhuma tropa, sem baixas de seus soldados e sem nenhum tipo 

de conflito armado, inclusive por um bom tempo nem se sabia que as falhas nas centrífugas das 

usinas nucleares tinha sido um ataque externo. 

A cibernética pode e já está sendo empregada para demonstrar força e não somente isso 

mas igualar países com poderio bélico muito diferentes, uma vez que no ciberespaço o que 

conta é a qualidade do recurso humano empregado e o nível de investimento em hardwares de 

ponta, sendo um único hacker capaz de fazer um grande estrago como já aconteceu em diversas 

ocasiões. Hoje a defesa cibernética deve ser encarada com muita responsabilidade uma vez que 



34 

 

os ataques cibernéticos hoje em dia são em termos de ameaça a soberania de um país 

comparados a ataques de grupos terroristas como o Estado Islâmico. 

A questão abordada por esse trabalho é o porquê de se criar uma nova Força Armada 

para a defesa do ciberespaço e a resposta é simples, pois assim como o ar, o mar e a terra nós 

também estamos em constante ameaça no nosso domínio cibernético, sendo constantemente 

atacados por inimigos internos e externos. Esse espaço não pode ser negligenciado pois ele é a 

materialização da guerra informacional e as armas que estão sendo desenvolvidas para serem 

usadas nesse novo ambiente tem efeitos tão eficazes quanto qualquer outro ataque convencional 

uma vez que abala a confiança do povo no Estado, expõe o país a incertezas geopolíticas e afeta 

relações internacionais. 

A ideia da Força Cibernética como sendo uma nova realidade de Força Armada já está 

bem visível, os países líderes no avanço cibernético já empregam um esforço conjunto de todas 

as Forças Armadas junto de colaboradores civis, os Estados Unidos por exemplo uma potência 

não só econômica mas também militar já conta como visto anteriormente neste trabalho com o 

USCYBERCOM que é um dos 11 comandos unificados do país sendo diretamente subordinado 

ao Departamento de Defesa americano e contando com integrantes de todas as forças armadas 

unidos para combater no ciberespaço. 

O Brasil já vem realizando esforços na defesa cibernética, sendo talvez o mais 

importante de todos a criação do Com D Ciber, que veio para integrar e unir não apenas os 

órgãos de inteligência do Exército mas também as forças armadas, as demais agências de 

segurança e as universidades buscando principalmente capacitar as Forças Armadas para 

combater nesse novo domínio estratégico que surgiu nos últimos anos, porém, assim como 

USCYBERCOM nos Estados Unidos o Comando de Defesa Cibernética Brasileiro deveria ser 

subordinado diretamente ao Ministério da Defesa ou ao menos ser equiparado em importância 

aos demais comandos militares de área que temos em nosso país. 

Contudo a mudança não espera que nós estejamos preparados para acontecer, ela 

continuará ocorrendo e depende de nossa adaptabilidade ao novos tempos e as novas guerras a 

segurança do país, a guerra cibernética existe e suas consequências vão muito além de apenas 

vazamento de e-mails e espionagens diversas, países com menos capacidade bélica já estão se 

capacitando para usar a cibernética a seu favor, para se equiparar aos mais desenvolvidos não 

apenas para se proteger, mas também para projetar poder e influência. 
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