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RESUMO 

 

INVESTIGAÇÃO SOBRE CAPACIDADE BRASILEIRA EM PROVER A DEFESA 

CIBERNÉTICA DAS SUAS ESTRUTURAS ESTRATÉGICAS 
 

AUTOR: Vinícius Araujo dos Santos 

ORIENTADOR: Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

Após a criação do primeiro computador e a consequente conexão de várias dessas máquinas, 

teve-se início a era das redes, em que seria possível acessar qualquer informação de qualquer 

parte do mundo. Por mais que seja vital tal tecnologia, ela vem com seus problemas, com esse 

encurtamento virtual do globo terrestre, passa a ser possível obter informações sigilosas do mais 

alto nível, sem sequer sair de casa. É impossível pensar em uma sociedade que não tenha suas 

Estruturas Estratégicas baseadas em redes de computadores, até porque seriam necessárias 

milhares de pessoas para exercer a função que uma máquina é capaz de fazer sozinha. 

Tecnologias geralmente são criadas com boas finalidades, mas as vezes podem ser utilizadas 

com outros fins, um bom exemplo disso é a cibernética. Não se sabe de alguma rede 

completamente segura, que não possa ser invadida, pois até o sistema de enriquecimento de 

urânio do Irã já foi invadido, o que se pode fazer é manter suas máquinas atualizadas, seus 

funcionários devidamente instruídos, e em caso de um país não se pode contar com a sorte. 

Felizmente, o Brasil procura aperfeiçoar seus métodos de Defesa Cibernética e assim adquirir 

um estado de Segurança Cibernética, estado esse não muito gozado por países ao sul do 

equador. Nos últimos anos estamos vivenciando uma onda de criação de unidades diretamente 

responsáveis por prover a Segurança Cibernética de nosso país, demonstrando o interesse 

nacional em não ter sua soberania afetada e seus serviços negados à população. A ameaça não 

possui nome nem local definido, pode ser um país ou um agente solitário, o que a torna ainda 

mais complexa e difícil de ser identificada. Para que seja possível alcançar o estado desejado é 

necessário um investimento mais forte na área e uma inserção maior dos diversos órgãos 

brasileiros. O Comando de Defesa Cibernética é o agente em evidência nesse tema e vêm 

exercendo sua função exemplarmente, demonstrando assim a grande capacidade brasileira em 

defender suas estruturas estratégicas. 

 

Palavras-chave: Defesa cibernética. Segurança cibernética. Estruturas estratégicas.  
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ABSTRACT 

 

 

INVESTIGATION ABOUT THE BRAZILIAN CAPACITY ON PROVIDING THE 

CYBER DEFENSE OF ITS STRATEGIC STRUCTURES 
 

AUTHOR: Vinícius Araujo dos Santos 

ADVISOR: Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

After the creation of the first computer and the consequent connection of several of these 

machines, the era of networks began, in which it would be possible to acces any information 

from anywhere in the world. As vital as such technology is, it comes with its problems, with 

this virtual shortening of the globe, it becomes possible to obtain confidential information of 

the highest level, without even leaving home. It is impossible to think of a Society that does not 

have its strategic structures based on computer networks, as thousands of people would be 

needed to perform the function that a machine is capable of doing by itself. Technologies are 

generally created for good purposes, but sometimes they can be used with other means, a good 

example of which is cybernetics. It is not known of a completely secure network that cannot be 

invaded, even Iran’s uranium enrichment system has already been invaded, what can be done 

ir to keep our machines up to date, the employees properly trained, and in case of a country do 

not count on luck. Fortunately, Brazil seeks to improve its methods of cyber defense and thus 

acquire a state of cybersecurity, a state not much enjoyed by countries south of the equator. In 

the past years, we have been experiencing a wave of creation of units directly responsible for 

providing cybersecurity in our country, demonstrating the national interest in not having its 

sovereignty affected and its services denied to the population. The threat does not have name 

or location, it can be a country os a lone agente, which makes it even more complexand difficult 

to identify. In order to be able to reach the desired state, a stronger investment in the área and a 

greater insertion of the various Brazilian agencies is necessary. The Cyber Defense Command 

is the agente in evidence on this issue and has been exercising its role exemplarily, thus 

demonstrating the great Brazilian capacity to defend its strategic structures. 

 

Keywords: Cyber defense. Cybersecurity. Strategic structures.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A informação talvez seja o ativo mais valioso atualmente. É com ela que decisões são 

tomadas, que países declaram guerras e que a sociedade utiliza para se manter em constante 

evolução. Não se trata apenas de obter as informações corretas, mas obter a vantagem ao ser o 

primeiro a conseguir uma informação valiosa.   

Muitas vezes, para que uma organização, ou até mesmo um país, consiga manter  sua 

posição de destaque, utiliza-se de informações obtidas através do campo cibernético. A maneira 

com que consegue essas informações podem, às vezes, ser através de métodos ilegais, afetando 

assim a soberania de uma nação, por exemplo.    

Sendo assim, não se pode falar em país soberano sem que esse seja capaz de realizar sua 

Defesa Cibernética com eficácia, seja defendendo suas estruturas estratégicas, tanto quanto seus 

ativos de informação mais importantes. 

Com a chegada da Era do Conhecimento, a proteção e aquisição de informação tomou 

proporções ainda maiores, tornar-se experiente e difusor de conhecimento no campo cibernético 

nunca foi tão relevante. Após ser alçada ao nível estratégico, foi preciso encontrar maneiras de 

aperfeiçoar a Gestão do Conhecimento e assim proteger as informações mais importantes. Pois 

então, surgem dois conceitos muito relevantes, Defesa e Segurança Cibernética. 

Haja vista o crescente número de ataques cibernéticos pelos quais o Brasil tornou-se 

alvo recentemente, fez-se necessário o desenvolvimento de uma doutrina mais eficiente em 

relação ao assunto. 

No Brasil, na então percepção da real necessidade de se desenvolver uma estratégia mais 

eficaz para a consagração desses dois conceitos, incumbiu-se pela Estratégia Nacional de 

Defesa (END) a responsabilidade ao Exército Brasileiro (EB) pelo setor estratégico da 

cibernética.  

Para que fosse possível desenvolver de maneira eficaz a Defesa Cibernética, 

primeiramente o EB focou seus gastos em capacitação de pessoal, antes de realizar a aquisição 

de equipamentos de última geração, pois mostrou-se de extrema importância o 

desenvolvimento de seus Recursos Humanos (RH), tendo em vista a volatilidade do campo 

cibernético, que está em constante evolução e passa por grande incerteza (informação verbal)1. 

 

1 Informação fornecida pelo General Carvalho na palestra “The Guardian knot” na Academia Militar das 

Agulhas Negras em 2019. 
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Vale ressaltar que a instituição Exército Brasileiro não assumiu essa função 

isoladamente. Atualmente existem militares tanto da Força Área Brasileira (FAB) quanto da 

Marinha do Brasil (MB) na corrida pelo melhoramento das capacidades brasileiras no que tange 

ao setor cibernético. 

Em seguida, após obter um nível desejado de conhecimento, a instituição passou a 

ministrar cursos e estágios com instrutores militares e civis brasileiros, para que assim pudesse 

dar início a realização de palestras, congressos e atividades voltadas para a difusão de 

conhecimento.  

A partir de 2008 teve início uma onda de investimentos nas áreas mais críticas do país, 

tais como a cibernética. Tal atitude foi planejada tendo em vista os eventos pelo qual o país 

seria sede nos próximos anos, sejam a Copa das Confederações, em 2013, e do Mundo, em 

2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 

Basta ainda verificar se todas essas atividades estão de acordo com o cenário mundial e 

se essa difusão de conhecimento alcança os objetivos pretendidos, para que assim o país não 

possua deficiências nessa área tão relevante atualmente. Área capaz de alterar o curso de uma 

guerra, ou até mesmo de ser o intermédio para o início de uma. 

Tomando como base essas informações, essa pesquisa se faz justificada pelo contexto 

militar em que o tema se encontra, abrangendo informações sobre diversos países assim como 

sua inserção na geopolítica. Procurando sempre utilizar informações atualizadas para que se 

possa entender qual a situação do nosso país, tanto em relação com nossos vizinhos quanto em 

escala global, para que se chegue a uma conclusão sobre quais as capacidades do brasil em 

defender suas estruturas estratégicas. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Compreender a capacidade brasileira em realizar a proteção de suas estruturas 

estratégicas, no que diz respeito à defesa cibernética. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Identificar o conceito de defesa cibernética; 

Identificar o conceito de estruturas estratégicas; 

Investigar na documentação de defesa brasileira como é estruturada a defesa das 

estruturas estratégicas; 

Compreender a forma com que é feita a defesa cibernética das estruturas estratégicas 

brasileiras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESPAÇO CIBERNÉTICO 

 

Diferentemente dos domínios mais antigos - ar, mar, terra e espaço - o cibernético 

apresenta algumas peculiaridades que o diferencia dos demais. Por possibilitar o anonimato e a 

instantaneidade das ações e por estar presente em todos os outros, como fator diferencial, 

apresenta alguns aspectos que serão abordados a seguir.  

Espaço cibernético é o domínio pelo qual qualquer ação cibernética ocorre, é por ele 

que elas se originam e podem, ou não, ter seu resultado final. (SHELDON, 2011). 

Esse domínio atualmente engloba todos os outros porque nossas estruturas, as 

construções feitas pelo homem, levam em sua grande maioria tecnologia de alto nível agregada, 

tecnologia que necessita que seja operada em rede e que possui seus componentes 

automatizados. Um satélite, uma represa, um navio de guerra, até mesmo um carro de combate, 

pode estar conectado à uma rede interna e consequentemente está inserido no espaço 

cibernético. 

Conforme Ventre (2012), uma das características desse espaço é sua transversalidade, o 

ciberespaço passa por todas as outras dimensões, uma ação cibernética pode reverberar em 

todas as outras, assim como sofrer pelas ações em qualquer uma delas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Relação do Espaço Cibernético com os demais espaços geográficos 

 
Fonte: Ventre (2012, p. 34). 
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Caso os foguetes deixassem de existir, se a física necessária para a construção de aviões 

não tivesse sido formulada, ou se todas as construções humanas deixassem de existir, os outros 

domínios permaneceriam. Essa é a diferença para a cibernética, pois ela foi inventada pelo 

homem, os componentes necessários para seu funcionamento dependem das invenções 

humanas, ela exige a presença humana para ser formulada (SHELDON, 2011), mas nem sempre 

precisa do ser humano pra ser operada.  

Sabe-se que não existe rede totalmente segura, não existe computador que não possa ser 

invadido e ter suas informações roubadas. Então, consequentemente, as estruturas feitas pelo 

homem também se tornam vulneráveis, pois elas levam componentes elétricos que exigem 

computadores para funcionar. 

A partir da junção do mundo virtual com o físico, as consequências de um ataque 

cibernético tomaram proporções gigantescas, é possível iniciar uma ação por um computador e 

causar panes enormes no sistema de aposentadoria de um país, por exemplo. Quando ações no 

mundo virtual tem reflexos no mundo real, cresce de importância a proatividade dos 

responsáveis, é necessário estar sempre um passo à frente do inimigo. 

Então, no espaço cibernético existem dois conceitos muito importantes, Defesa 

Cibernética e Segurança Cibernética, que serão tratados a seguir e são essenciais para a 

implementação de um sistema seguro e que garanta o constante funcionamento de nossas 

estruturas estratégicas. Conceitos esses, muito comentados em âmbito nacional, através da 

delegação de responsabilidades e a correta Gestão do Conhecimento, o Brasil exerce sua 

proatividade e procura estar sempre um passo à frente nesse assunto. 

 

2.1.1 Segurança Cibernética 

 

Segurança Cibernética pode ser explicada como: 

 

Refere-se à proteção e garantia de utilização de ativos de informação estratégicos, 
principalmente os ligados às infraestruturas críticas da informação (redes de 
comunicações e de computadores e seus sistemas informatizados) que controlam as 
infraestruturas críticas nacionais. Também abrange a interação com órgãos públicos e 
privados envolvidos no funcionamento das infraestruturas críticas nacionais, 
especialmente os órgãos da Administração Pública Federal (APF). (BRASIL, 2011, 

p. 18) 

 

A diferenciação entre Defesa e Segurança Cibernética faz-se para ter um referencial de 

quem são os responsáveis por prover um ou outro e quais suas diferenças. Ao falarmos de 

Segurança não podemos deixar de fazer alusão à Segurança Nacional, onde aquela integra essa. 
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Para que se chegue a um estado condizente de segurança, são necessárias diversas medidas, 

previstas na política do Estado-Nação em questão.  

Outra definição para o conceito de segurança cibernética, evidenciado no Glossário das 

Forças Armadas é a “Arte de assegurar a existência e a continuidade da sociedade da informação 

de uma nação, garantindo e protegendo, no Espaço Cibernético, seus ativos de informação e 

suas infraestruturas críticas.” (BRASIL, 2015, p. 249) 

Entende-se que para se alcançar um estado de segurança em relação a cibernética, não 

é suficiente somente proteger seus ativos, mas sim, negar ao inimigo a capacidade de obtenção 

de informação. Como explica Mandarino: 

 
Grosso modo, a segurança cibernética preocupa-se em reduzir ou eliminar 

vulnerabilidades da sociedade da informação do País e suas infraestruturas críticas da 
informação e em fazê-las voltar à condição de normalidade em caso de ataque, 
enquanto a defesa cibernética se preocupa em resguardar de ameaças (externas) e 
reagir, se for o caso, aos ataques ao “nosso” espaço cibernético. (MANDARINO 
JUNIOR, 2011, p. 45) 
 

Essa área vem crescendo de forma estonteante nos últimos anos, fazendo com que os 

maiores responsáveis por prover tanto a Defesa quanto a Segurança Cibernética foquem seus 

esforços e deleguem responsabilidades de maneira inteligente e coordenada. Como determinado 

pela END, Decreto Nr 6.703/2008, o EB é a força líder no setor estratégico da cibernética, que 

em conjunto com o Ministério da Defesa (MD), busca estar sempre atualizado e capacitando 

seu pessoal, tendo em vista a incerteza de ataques cibernéticos pelos quais o Brasil é alvo 

diariamente.  

 

2.1.2 Defesa Cibernética 

 

A Defesa Cibernética é conceituada no Glossário das Forças Armadas como: 

 
Conjunto de ações defensivas, exploratórias e ofensivas, no contexto de um 
planejamento militar, realizadas no espaço cibernético, com as finalidades de proteger 

os nossos sistemas de informação, obter dados para a produção de conhecimento e 
inteligência e causar prejuízos aos sistemas de informação do oponente. (Brasil, 2015, 
p. 85) 

 

Sendo assim, a Defesa Cibernética não é uma ação definitiva que busca proporcionar o 

sentimento de Segurança, mas um conjunto de diversas ações, que juntas e organizadamente 

efetivadas, irão providenciar essa situação, seja para uma infraestrutura, seja para um país 

inteiro. 
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2.1.2.1 Defesa Cibernética no Brasil 

 

Com os diversos eventos que ocorreram no país, tais como a Copa das Confederações 

em 2013, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa América de 2019, 

naturalmente, o Brasil seria alvo de diversos ataques cibernéticos. 

Durante esses eventos, foi registrado pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de 

Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) um aumento expressivo na quantidade de ataques 

cibernéticos que possuíam como alvo o país. O gráfico a seguir exemplifica a situação: 

 

Gráfico 1 - Total de incidentes reportados ao CERT.br por ano 

 
Fonte: CERT.br (2020) 

 

Verifica-se que em 2014, ano de Copa do Mundo, houve uma quantidade muito grande 

de incidentes, porém em 2016, durante as Olimpíadas, esse dado foi relativamente muito menor, 

o que evidencia a capacidade brasileira em aprender com o tempo e melhorar sua capacidade 

de resposta aos diversos tipos de ataque cibernético. 
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Para melhor desempenhar a Defesa Cibernética algumas medidas precisam ser tomadas, 

portanto, algumas ações são priorizadas ante outras. A figura a seguir evidencia como foi a 

visão inicial para a organização dos projetos fundamentais à Consolidação do Setor Cibernético 

na Defesa: 

 

Figura 2 - Visualização do Setor Cibernético na Defesa 

 
Fonte: Carvalho (2011b, p. 23). 

 

É importante ressaltar que o foco da organização são os RH, pois somente com o 

aprimoramento desse será possível a devida mobilização dos outros 4 vetores – Inteligência; 

Doutrina; Ciência, Tecnologia e inovação e Operações (CARVALHO, 2011b). 

Ainda segundo Carvalho, assim que foram delimitadas as responsabilidades de cada 

Força sobre seu setor estratégico, foi criado o Centro de Defesa Cibernética do Exército 

(CDCiber), junto com seu núcleo, Núcleo do Comando de Defesa Cibernética (NuComDCiber), 

que visava consolidar esse setor. Posteriormente foi realizado o I Seminário de Defesa 

Cibernética do Ministério da Defesa, abrangendo duas fases. 

A primeira fase constituiu-se de uma sequência de palestras, contando com a 

participação de pessoal acadêmico, de representantes de infraestruturas críticas e de diversos 

setores públicos e privados. Denominou-se a primeira fase como “Perspectiva Político-

Estratégia”; 

Logo após, tendo angariado conhecimentos importantes e necessários para o 

prosseguimento da formulação da doutrina, realizou-se uma reunião restrita ao MD e às Forças 
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Armadas, em que se passaram palestras e debates. Essa segunda fase foi identificada como 

“Perspectivas Estratégica e Operacional-Militar”. 

Após o término dessas duas fases, foi elaborado uma Nota de Coordenação Doutrinária 

pelo Grupo de Trabalho Inter-Forças, que seria coordenado pelo Estado Maior do Exército e 

tem como finalidade servir de subsídio para eventuais operações conjuntas a serem realizadas. 

Portanto, ao analisarmos os conceitos de Defesa e Segurança Cibernética, podemos 

verificar que aos níveis estratégico e tático cabe prover a Defesa Cibernética, enquanto ao nível 

político recai o estado de Segurança, conforme a tabela: 

 

Tabela 1 - Níveis de decisão previstos na Estrutura Militar de Defesa 

NÍVEL DENOMINAÇÃO ÓRGÃO DE COORDENAÇÃO 

Político 

Segurança da Informação e 

Comunicações (SIC) 

Segurança Cibernética 

Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da 

República (GSI-PR) 

Estratégico Defesa Cibernética Ministério da Defesa 

Operacional 
Guerra Cibernética Forças Armadas (FA) 

Tático 

Fonte: Carvalho, 2011a. 

 

 Ainda dentro do escopo de Defesa Cibernética, encontra-se a Guerra Cibernética que 

possui a seguinte definição, de acordo com o Manual Doutrina Militar de Defesa Cibernética:  

 

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, 2014a, p. 
19). 

 

 

2.2 ESTRUTURAS ESTRATÉGICAS 

 

Também conhecidas como infraestruturas críticas, são caraterizadas pelo Livro Branco 

de Defesa Nacional (LBDN) como “Instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou 
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destruição, total ou parcial, provocará sério impacto no plano social, econômico, político, 

ambiental e internacional ou na segurança do Estado e da sociedade.” (BRASIL, 2012, p. 262).  

Segundo Carvalho, foram eleitas algumas áreas que demandam prioridade ao serem 

protegidas, sejam elas: energia, telecomunicações, transportes, água, finanças e informação.  

Portanto, uma rede de distribuição de energia possui potencial para ser considerada uma 

das estruturas críticas do país, haja vista sua essencial necessidade para o transcurso diário de 

milhares de pessoas e suas respectivas funções na sociedade. Um complexo de distribuição de 

energia que possui todo seu sistema monitorado por computadores pode ser invadido e ter suas 

informações alteradas, ao passo que um problema pode ser mascarado ciberneticamente e 

acarretar em um apagão generalizado. 

No caso da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que fornece cerca de 17% de toda a energia 

consumida em território nacional, não pode existir espaço para que a vulnerabilidade 

aproveitada através de engenharia social, ou seja o fator humano, se sobressaia. Esse exemplo 

é valido para outras estruturas também, tais como as Usinas Nucleares instaladas em Angra dos 

Reis, que através de um ataque podem ter seus sistemas eletrônicos desligados, vindo a causar 

um acidente nuclear em território nacional. 

Atualmente, a utilização de satélites por países possui diversas finalidades, podem ser 

utilizados com diversas funções genéricas, tais como sensoriamento remoto, pesquisa e 

desenvolvimento, comunicação, educacional e científico, conforme afirma a Agência Espacial 

Brasileira. Qualquer desligamento intencional dos satélites brasileiros pode resultar em 

problemas de comunicação, um grande afetado seria o Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON), que utiliza um satélite para interligar as estações e prover as 

comunicações necessárias. 

Outro setor também elencado como estratégico é o setor financeiro, que além de ser 

muito protegido no país, possui uma quantidade baixa de instituições que realizam essa função. 

Todos os semestres o Banco Central disponibiliza um relatório que apresenta os principais 

riscos que o setor enfrenta e medidas de mitiga-los, no ano de 2018 foi disponibilizado um 

relatório que versa sobre o Risco Cibernético. De cordo com esse relatório, nos últimos anos 

esse setor aumentou consideravelmente seus investimentos em Tecnologia da Informação, 

automatizando e trazendo a interdependência de diversos sistemas. Alguns dos ataques 

cibernéticos mais comuns, como phishing, spoofing ou negação de serviço têm capacidade de 

alcançar uma grande quantidade de pessoas e causar inúmeros danos financeiros, ainda mais 

em uma população que não possui uma tradição de se envolver com cibernética. 
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Proteger eficientemente essas e todas as outras estruturas que podem ser caracterizadas 

como estratégicas é vital para que o Brasil possa se desenvolver com eficácia e segurança. 

Podemos considerar como uma grande ameaça ao país os ataques cibernéticos que buscam 

alterar o funcionamento dessas estruturas, quando alguma dessas ameaças se concretiza, pode 

por consequência, afetar a vida de milhares de brasileiros. 

Sendo assim, a implementação de sistemas automáticos que exigem cada vez menos a 

presença de humanos e são cada vez mais controlados por computadores acarretam no 

crescimento do risco potencial que uma infraestrutura crítica representa, pois, a dependência 

nesses sistemas os torna mais passíveis de vulnerabilidades. Demonstrando, assim, o imperativo 

que é investir na segurança dessas estruturas. 

Essa situação é conhecida como o paradoxo tecnológico, que o Manual Doutrina Militar 

de Defesa Cibernética explica muito satisfatoriamente como: 

 

Quanto mais tecnologicamente desenvolvido estiver um sistema, mais dependente da 
TI estará e consequentemente mais vulnerável às ações cibernéticas. Contudo, 

paradoxalmente, este mesmo oponente possuirá mais condições de se defender dos 
ataques cibernéticos, em virtude de seu alto grau de desenvolvimento tecnológico. 
(BRASIL, 2014a, p. 21). 

 

A automatização de sistemas e a inserção de tecnologia no ambiente de trabalho não 

deve ser visto como um problema por causa da vulnerabilidade que isso acarreta, mas sim como 

algo benéfico e eficiente, pois somente assim torna-se viável lidar com a grande quantidade de 

informações necessárias para o correto funcionamento de uma grande estrutura.  

 

2.3 AMÉRICA DO SUL 

 

Quanto mais desenvolvido for um Estado, maior a facilidade em obter informações 

sobre suas capacidades cibernéticas, os Estados Unidos, por exemplo, possuem grande 

quantidade de pesquisas sendo realizadas na área, haja vista seu avançado desenvolvimento. 

Enquanto que na América do Sul, esses dados tornam-se mais escassos. 

Outro fator importante a se levar em consideração é que quanto maior a população de 

um país, mais suscetível ele será a ataques cibernéticos. O Brasil possui cerca de metade dos 

usuários de internet do subcontinente, representando, assim, um grande canal de acesso às 

ameaças externas, o que ressalta nossa preocupação em prover a segurança das instituições. 

Deve-se levar em conta que esse dado é originário da grande participação do Brasil na 

população da América do Sul. 
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Segundo o Guia de Defesa Cibernética da América do Sul (GDCAS), o subcontinente 

possui apenas 1,7% dos servidores seguros do mundo, sendo que o Brasil representa 60% desse 

número. Isso significa que estamos um pouco mais interessados na nossa Defesa Cibernética 

do que nossos vizinhos. 

Ainda segundo o GDCAS, ao analisarmos os documentos referentes à Defesa 

Cibernética, identificam-se duas maneiras pelas quais os países sul americanos pautam o tema. 

Na primeira o espaço cibernético é tratado como setor estratégico e ressaltada sua importância, 

como o Uruguai. Enquanto que na segunda, além de abordar o espaço cibernético como setor 

estratégico, ainda definem estruturas de defesa cibernética, ações e investimentos, que é o caso 

do Brasil. 

Existem acordos e conferências entre os países da América do Sul no que tange à Defesa 

Cibernética, porém, como se trata de assunto sensível existem algumas diferenças na maneira 

como cada Estado age sobre o tema. Em 2008 foi criado o Conselho de Defesa Sul Americano, 

que rege sobre assuntos militares no subcontinente, que revisa todo ano seu plano de ação, 

porém que somente em 2012 versou sobre o assunto defesa cibernética. (OLIVEIRA et al., 

2017). 

 

2.3.1 Brasil 

 

Não se pode discursar a respeito de Defesa Cibernética no Brasil sem citar alguns 

documentos e programas, sejam esses a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia 

Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa, o manual do Ministério da Defesa intitulado 

Doutrina Militar de Defesa Cibernética e o Programa de Defesa Cibernética na Defesa Nacional 

(PDCDN). 

O próprio manual Doutrina Militar de Defesa Cibernética faz referência à necessidade 

brasileira em contrapor às ameaças externas: 

 

O Brasil, como nação soberana, necessita possuir capacidade para se contrapor às 
ameaças externas, de modo compatível com sua própria dimensão e suas aspirações 

político-estratégicas no cenário internacional. Isso possibilita ao país a consecução de 
objetivos estratégicos e a preservação dos interesses nacionais, além do exercício do 
direito de defesa assegurado pela Constituição Federal e pelo ordenamento jurídico 
internacional. (BRASIL, 2014a, p. 13). 

 

No país não faltam fontes de pesquisa a respeito do tema, à medida que a nação procura 

sua maior inserção como referência da região, no quesito Defesa Cibernética, é necessário 
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implementar algumas medidas, medidas essas que só ocorrem através da formulação de 

programas.  

Primeiramente, com a formulação da PND em 2005, sendo atualizada em 2012, coloca-

se em pauta o setor cibernético, fez-se necessário a delimitação de responsabilidades, que viria 

a ocorrer com a publicação da END em 2008 e sua revisão em 2012, estabelecendo diretrizes 

para as Forças Armadas com o intuito de melhor preparar seus efetivos e garantir a segurança 

do país, haja vista o estabelecimento do setor cibernético como estratégico. 

Como ressaltado anteriormente, o Sistema de Segurança e Defesa Cibernética Brasileiro 

possui níveis de responsabilidade, a figura a seguir demonstra esse fato:  

 

Figura 3 - Sistema de Segurança e Defesa Cibernética Brasileiro 

 
Fonte: BARROS, GOMES (2011) 

 

Podemos notar que a Segurança Cibernética se encontra no nível político, com grandes 

responsabilidades para o Conselho de Defesa Nacional (CDN) e o Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI), o primeiro por ser responsável pela Segurança Cibernética e à Segurança 

das Infraestruturas Críticas e o GSI, que possui alguns órgãos que também são responsáveis 

pela Segurança, tais como o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações 

(DSIC) e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). 

Enquanto que ao nível estratégico recai a Defesa Cibernética, tendo como principal ator 

o MD, que em conjunto com o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) procura 

atuar de forma a prover a Defesa, mas que também age no nível político.  
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Porém estamos em uma região do continente em que a dissuasão é de extrema valia, 

pois então foi formulado em 2012 o LBDN, documento de livre acesso a qualquer interessado, 

que detalha sucintamente as estruturas de defesa do país, abordando também estruturas 

inseridas no espaço cibernético, tais como o SISFRON, o Sistema de Comunicações Militares 

por Satélite (SISCOMIS) e o Instituto Pandiá Calógeras que é responsável por estimular estudos 

na área da Defesa Nacional, inclusive defesa cibernética. 

Sendo assim o MD, com o intuito de potencializar a inserção do país no campo 

cibernético, criou o Programa de Defesa Cibernética na Defesa Nacional, que viria a ser o 

responsável pela criação de dois órgãos muito importantes para o país. 

Através da portaria normativa nº 2777, de 27 de outubro de 2014 é criado o Comando 

de Defesa Cibernética (ComDCiber) e a Escola Nacional de Defesa Cibernética (ENaDCiber). 

(BRASILb, 2014). Ambas instituições diretamente subordinadas ao EMCFA que serão 

constituídas por membros das três forças, evidenciando, assim, o interesse nacional em difundir 

o conhecimento e capacitar seu pessoal. 

O PDCDN possui diversos objetivos, todos eles visando a inserção do país no espaço 

cibernético, entre eles se destacam a promoção da capacitação dos RH do Setor Cibernético, o 

desenvolvimento da atuação de forma interoperável no campo cibernético tanto das FA quanto 

do MD, a certificação de produtos Defesa Cibernética de emprego dual, ou seja, que podem ser 

empregadas tanto por civis quanto por militares e a interação de programas e projetos militares 

com similares em instituições civis, públicas e privadas, assim como a aproximação com a 

sociedade acadêmica.  

Ainda sobre o programa, esse já realizou algumas entregas, tais como o Comando de 

Defesa Cibernética e a Escola Nacional de Defesa Cibernética e a criação do Observatório de 

Defesa Cibernética (ODC). O ODC trata-se da concepção de um banco de dados com o objetivo 

de compartilhar informações sobre defesa cibernética com o intuito de promover e incentivar 

pesquisas nacionais no setor. 

 Outro programa extremamente importante, é o Programa PROTEGER, estratégico do 

Exército, que consiste em um sistema complexo cujo objetivo é ampliar a capacidade do 

Exército em proteger a sociedade, com ênfase em Infraestruturas Críticas. O programa é 

composto por dois projetos, o Projeto Sistema de Coordenação de Operações Terrestres 

(SISCOT) e o Projeto de Proteção Integrada. 

O SISCOT consta com infraestruturas e equipamentos que visam prover a consciência 

situacional na tomada de decisão dos comandantes militares, que através de um software 

chamado INTEGRADOR, permitirá a integração dessas estruturas diversas, vale ressaltar que 
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esse software permitirá a integração de instituições civis e empresas, incrementando as 

capacidades do programa. 

O Projeto Proteção Integrada possui seu foco na proteção das Estruturas Estratégicas, 

que através da capacitação e adestramento de pessoal proverá recursos humanos capazes de 

atuar e planejar em situações de risco, tais como na prevenção e combate a atividades 

criminosas. 

A criação de diversos programas acompanhados com a regulamentação das fronteiras 

virtuais está sendo fortemente explorada no país. Essas atitudes, somadas ao desenvolvimento 

da capacidade humana brasileira converge em um país desenvolvido e referência no assunto 

defesa cibernética, principalmente na América do Sul. 

 Segundo Ferreira Neto (2013), o controle cibernético em países como China, Irã e 

Coreia do Norte é realizado de maneira muito mais acirrada, as fronteiras são bem definidas e 

nítidas, o agente estatal exerce um alto grau de monitoramento e censura. Seguindo esse 

pensamento, para que o Brasil pudesse realizar a defesa cibernética de suas estruturas de 

maneira mais eficiente, seria necessário que abdicasse da liberdade que permite à população 

nos meios de comunicação, porém uma atitude como essa refletiria em problemas que não são 

almejados pela nação. 

Em 2009 o Estados Unidos criou seu Comando Cibernético, órgão responsável por gerir 

as atividades relacionadas a defesa cibernética no país, sendo relacionado com diversas outras 

estruturas, sejam estatais ou particulares. Já no Brasil o ComDCiber também exerce essa 

função, assim como relaciona-se com instituições civis. 

O melhor exemplo que podemos citar dessa relação Exército Brasileiro com instituições 

civis responsáveis por grandes estruturas, sejam críticas ou não, é o acordo firmado entre EB e 

a Fundação Parque Tecnológico Itaipu. O acordo firmado no Quartel-General do Exército visa 

a ampliação das pesquisas relacionadas a defesa cibernética, principalmente com o intuito de 

fortalecer as ações para a segurança das estruturas estratégicas vitais para o país.  

Como resultado desse acordo ocorre o fortalecimento do Laboratório de Segurança 

Eletrônica, de Comunicações e Cibernética, localizado no Parque Tecnológico de Itaipu e que 

procura identificar vulnerabilidades. Esse acordo é benéfico tanto para Itaipu, quanto para o 

Exército, pois fortalece ambas as instituições, fornece uma base de dados que será crucial na 

busca de vulnerabilidades. 

Devido a quantidade de programas sendo executados pela Força líder no campo 

cibernético, muitos recursos são destinados ao Exército, que por sua vez investe na aquisição 

de equipamentos novos, como simuladores e softwares. Pela grande difusão de conhecimento 
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que é realizada pelo pessoal especializado no assunto e pelo espalhamento de novas tecnologias 

advindas desses investimentos, possuímos nas FA um grande pilar de referência na Defesa 

Cibernética. 

Dessa forma, estamos acelerados nessa caminhada rumo ao estado de segurança no país, 

adquirindo equipamentos novos e aperfeiçoando nossos recursos humanos, aproximamos cada 

vez mais o resultado esperado. Lembrando que não existe um objetivo fixo e linear, haja vista 

a transversalidade e o caráter intangível do espaço cibernético.  

 

2.4 TENDÊNCIA GLOBAL 

 

Indubitavelmente, é de extrema relevância desenvolver os sistemas nacionais de defesa 

em busca da condição relativa de segurança, porém se perde a noção do que realmente deve ser 

feito quando não se compara os nacionais aos estrangeiros. Por mais que a nação esteja 

preocupada com o desenvolvimento próprio, devemos ter ciência e buscar sempre a 

superioridade, pelo menos em comparação com aqueles países que competem a influência na 

América do Sul quando o assunto está relacionado à Defesa Cibernética. 

Desde décadas atrás, países desenvolvidos estão preocupados em inteligência do sinal e 

obtenção e proteção de informação. Como é o caso dos Estados Unidos da América, que já em 

1952 criou a “National Security Agency” (Agência Nacional de Segurança), que de acordo com 

a agência tem a missão de: 

 
 Liderar o governo do EUA em criptografia, que abrange serviços de inteligência de 
sinais e garantia de informação, além de permitir operações de redes de computador 
com a intenção de dar uma vantagem decisiva à Nação e nossos aliados sob todas as 
circunstâncias. (NSA, 2020, tradução nossa). 

 

Enquanto no Brasil, apenas em 1999 foi criada a ABIN, conforme a lei 9883, de 7 de 

dezembro de 1999, que tem a finalidade de “fornecer subsídios ao Presidente da República nos 

assuntos de interesse nacional.” (BRASIL, 1999). 

À medida que tecnologias cada vez mais avançadas, com grande valor agregado, 

possuidoras de diversas finalidades vão sendo criadas, aqueles que as possuem passam a deter 

o controle dessa guerra virtual. Algumas capacidades são vistas como exclusivas de potências 

superdesenvolvidas, tem-se em vista a capacidade de controlar drones por todo o globo, algo 

que os EUA dominam com clareza. Porém deve-se ter em mente que, ao se empregar tamanha 

quantidade de armamentos que levam a cibernética no seu funcionamento, aumentam-se as 

frentes pelas quais podem ser encontradas brechas para possíveis ataques cibernéticos.  
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Existem diversas maneiras de se defender aos possíveis ataques cibernéticos, mas está 

virando consenso entre os países mais desenvolvidos que a melhor defesa é o ataque 

(CYBERWAR, 2010). Atualmente, para que um espião convencional invada uma instalação e 

se aproprie de algum material sensível, é necessário muito esforço e risco. Diferente de uma 

invasão cibernética, que pode ser realizada de qualquer lugar do mundo, além de possuir o 

potencial de adquirir muito mais informação instantânea e não deixar rastro algum. 

Armas nucleares tornaram-se armas de dissuasão, que quem as possuísse, também teria 

a capacidade de influenciar direta e indiretamente outros países. Acontece que, armas 

cibernéticas, ou seja, a capacidade de se apossar de ativos de informação de outra nação, ou de 

causar grandes danos em suas estruturas críticas, estão se tornando armas de dissuasão, pois, 

assim como ogivas nucleares, quem as possui, pode atacar e defender-se, porém quem nada 

possui, pode apenas ser influenciado (CYBERWAR, 2010).  

Enquanto a tendência global está voltada para a capacidade de causar danos ao inimigo 

através da cibernética, seja formando pessoal ou criando um “cyber-army” (Exército 

Cibernético), mais do que a defesa em si. O Brasil possui um programa interessante e em 

constante evolução para a defesa própria, porém ainda disponibiliza pouco espaço para as 

medidas de prevenção, tais como atacar para se defender.  

 

 

  



29 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com obtenção de dados para investigar a 

capacidade brasileira em defender suas estruturas estratégicas no campo cibernético. Os dados 

restringem-se aos documentos fornecidos pelos Órgãos de Defesa, instituições brasileiras e 

pessoas com grande conhecimento na área. 

Essa pesquisa foi desenvolvida tomando como base manuais e documentos brasileiros 

que versam sobre o assunto Defesa Cibernética e Estruturas Estratégicas. Também foram 

utilizados manuais miliares e artigos confeccionados por pessoas inseridas no assunto. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foi realizado uma investigação acerca das capacidades brasileiras em se contrapor às 

ameaças externas no campo cibernético, assim como se ocorre a interação entre órgão 

responsáveis pela Defesa com as estruturas estratégicas do país. 

 

3.2.1 AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

Todas as informações recolhidas para a confecção da pesquisa serão realizadas através 

de fontes confiáveis e atuais. Será feito uma coleta bibliográfica por meio de sites e livros 

disponibilizados pelo governo ou por pessoas muito bem-conceituadas no campo abordado pela 

pesquisa. As informações obtidas serão reunidas e organizadas de modo que sejam utilizadas 

de acordo com sua relevância. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados serão analisados e, posteriormente, evidenciados aqueles de maior relevância, 

após isso, tomando por base as limitações do Brasil, em comparação com outros países, será 

elencada a capacidade brasileira de prover a defesa cibernética de suas estruturas estratégica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As ameaças que nossas Estruturas Estratégicas enfrentam diariamente representam um 

grande problema pelo qual necessitamos estar propriamente preparados. Cresce de importância 

a delimitação de fronteiras no espaço cibernético, haja vista a grande exposição a qual estão 

inseridas nossas estruturas enquanto não são delimitadas fronteiras virtuais. Essa fronteira 

“seria definida como o conjunto de capacidades e poderes de fiscal ização, filtragem, bloqueio, 

vigilância dos fluxos, em pontos que marcam a delimitação entre o interior e o exterior do 

território nacional.” (VENTRE, 2019, p. 76). 

Não se trata apenas de delimitar fronteiras físicas entre nações, até porque a grande 

maioria dos incidentes reportados pelo CERT.br tem como origem o próprio Brasil, conforme 

o gráfico a seguir, que demonstra os 10 países que mais possuem ataques com alvos no Brasil 

em 2019: 

 

Gráfico 2 – Incidentes reportados ao CERT.br – janeiro a dezembro de 2019 

    

Fonte: CERT.br (2020) 

 

 Conforme os dados apresentados acima, o grande problema brasileiro reside na sua 

própria população, que representa um grande ponto de acesso as diversas vulnerabilidades que 

possam vir a existir. Esse fato traduz o grande escopo que os órgãos de segurança possuem para 

realizar seu trabalho. 
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  Outro aspecto importante a ser ressaltado é a realização de eventos em que se colocam 

a prova as capacidades cibernéticas das Estruturas Estratégicas. Em 2019 o ComDCiber 

realizou o Exercício Guardião Cibernético 2.0, que em parceria com essas estruturas e com 

Órgãos Parceiros, realizou, através do Simulador de Operações Cibernéticas (SIMOC), uma 

simulação com vistas a implementar seus sistemas. 

 A grande maioria das infraestruturas críticas do país possui seu próprio pessoal 

especializado em Segurança de Redes e procura estar sempre presente em exercícios simulados 

organizados pelo Ministério da Defesa. Porém, a maior vulnerabilidade normalmente é  o 

usuário. 

 Suponha-se que uma infraestrutura crítica seja alvo de um ataque e tenha seus sistemas 

desligados, atingindo a vida de milhares de brasileiros, interrompendo serviços essenciais 

causando diversos impactos. Após esse ataque, é extremamente importante que essa estrutura 

seja capaz de reestabelecer seus serviços o mais rápido possível. Esse é um conceito que fica 

evidenciado na Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, aprovada pelo 

Decreto Nº 9573, de 22 de novembro de 2018. 

 Portanto, a capacidade da referida estrutura em antecipar e prevenir ataques é de 

fundamental importância para que evite ao máximo ter suas funcionalidades afetadas, caso isso 

venha a acontecer, deve ser resiliente e voltar a operacionalidade mínima no menor  tempo 

possível. 

 Os aspectos aferidos sobre algumas das grandes infraestruturas críticas do país destacam 

sua eficácia contra ataques oriundos de pessoas físicas com recursos limitados. Porém quando 

se trata de uma entidade sem limitações, como uma Estado, talvez nossos sistemas não estejam 

tão resguardados como pensamos.  

 Com a descoberta que os líderes de nosso país estavam sendo espionados pelos Estados 

Unidos, tendo seus celulares grampeados, inclusive o telefone via satélite instalado no avião 

presidencial, percebemos que não estamos tão prevenidos assim.  

 Conforme as competências do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, aprovada pelo Decreto 9668, de 2 de janeiro de 2019, o GSI-PR tem como função 

coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações. Porém muitas vezes 

o problema reside na tecnologia utilizada na fabricação da tecnologia, que podem ter algum 

backdoor instalado, exigindo um controle mais cerrado sobre os materiais adquirido. 

 Devido a dependência do país em adquirir material estrangeiro para que possa efetivar 

seus serviços, estamos sendo constantemente expostos à essas outras nações que podem ou não 
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ter intenções secretas, tais como programas que monitoram o tráfego de informações e 

permitem o acesso remoto por esses agentes. 

 Aparentemente a melhor maneira de evitar esse problema seria o Brasil desenvolver 

tecnologia própria e ter suas estruturas estratégicas construídas completamente com 

equipamentos brasileiros, porém ainda não chegamos nesse nível e talvez demore um pouco 

para que o alcancemos. Enquanto isso cabe aos órgãos de segurança e as próprias instituições 

fiscalizar adequadamente o tipo de material que estão adquirindo e continuar investindo em 

seus recursos humanos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o passar do tempo, as capacidades tecnológicas aumentam e tornam-se mais 

eficientes, os agentes estatais possuem armas, muitas vezes impossíveis de serem rastreadas, 

com possibilidades cinéticas imensas.  

O domínio do espaço cibernético é extremamente difícil de ser medido, pois não existem 

fronteiras, não existem limites bem definidos, o que torna possível que agentes bem menores 

que nações possuam a capacidade de causar danos devastadores. Para que seja possível marcar 

presença nesse território é evidente a necessidade de desenvolver uma doutrina atual e eficaz, 

que esteja em constante mudança de acordo com as evoluções do ambiente. 

Baseado nisso, a seguinte afirmativa torna-se ainda mais relevante: “O paralelo com as 

armas nucleares é inevitável, pois já se pensa em um Tratado de Não-Proliferação de Armas de 

Informação, à semelhança do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.” 

(CARVALHO, p. 18). 

Os instrumentos que o Brasil possui para realizar a defesa de suas Estruturas 

Estratégicas são, analisando-as como um todo, muito eficientes. Conforme o gráfico 1, a 

quantidade de incidentes reportados parece alta, porém se levarmos em conta que grande parte 

desses ataques não apresentam resultados significantes, veremos que estamos relativamente 

protegidos. 

Em um país continental como o nosso, a quantidade dessas estruturas, que podem ser 

consideradas críticas, é muito grande. Para que se possam providenciar todos os serviços 

básicos à população é necessário um número elevadíssimo de construções e sistemas 

envolvidos. Tal situação reflete em o Brasil estar entre os maiores investidores em Defesa do 

mundo, mas somente uma pequena parcela desse gasto é voltado diretamente para ações 

relativas à cibernética. 

Existem diversos projetos e programas em andamento que evidenciam o interesse 

nacional, principalmente no nível político, em prover o estado de segurança ao nosso país. Já 

no nível Estratégico/Operacional destaca-se a criação do Comando de Defesa Cibernética, 

órgão responsável por coordenar ações que busquem elevar o nível de capacitação dos 

interessados por prover a defesa cibernética às nossas estruturas estratégicas. Sem tais 

instituições estaríamos em grande desvantagem, face aos nossos países vizinhos, que também 

apresentam programas de mesma finalidade. 

Parece que o Brasil não está deficiente na formulação de um bom sistema de defesa que 

seja referência no assunto, sendo ressaltado algumas vezes por grandes países e procurado com 
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a intenção de formar parcerias entre nações. Pode-se afirmar que não estamos em desvantagem 

nem em relação aos grandes agentes dessa área, quando se trata sobre nossos recursos humanos 

e nossas capacidades tecnológicas apresentamos excelentes resultados. 

Porém, não deve ser motivo para que se crie um pensamento que já alcançamos o nível 

desejado, pois essa área tão incerta e em constante mudança exige que estejamos sempre em 

busca de conhecimento e investindo cada vez mais, para que assim seja possível realizar a 

defesa de nossas estruturas estratégicas da melhor maneira possível. 

 A partir do momento em que o setor estratégico da cibernética foi atribuído ao Exército, 

esse passou a ser o responsável por difundir a informação e capacitação de pessoal. Tal fato 

ocorreu na situação em que a grande maioria dos agentes cibernéticos do país são militares do 

Exército, existem militares de outras Forças e inclusive civis, porém em números não tão 

relevantes. Cabe a própria Fora Terrestre incentivar a inserção de outros agentes e expandir 

suas capacidades, ainda mais do que já ocorre. 

 Com o passar do tempo os equipamentos ficam mais caros e as tecnologias mais 

complexas, isso não deve ser motivo para um distanciamento brasileiro em relação às nações 

mais desenvolvidas, e de fato não é. Sendo assim, nossas estruturas estratégicas contam com 

uma ampla gama de possibilidades para aperfeiçoar seus sistemas e ampliar sua resiliência. 

Fazendo com que o elo mais fraco de seus sistemas estejam cada vez mais fortes, prevenindo 

ataques, entregando seus serviços e mantendo a soberania nacional. 
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