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RESUMO 

 

A DEPENDÊNCIA DE TECNOLOGIAS IMPORTADAS E OS RISCOS PARA A 

SEGURANÇA CIBERNÉTICA NO EXÉRCITO  

  

AUTOR: Christen Alexander Nascimento 

ORIENTADOR: Walfredo Bento Ferreira Neto  

 

A revolução digital não mudou somente a forma com que nos comunicamos no cotidiano. As 

tecnologias possibilitaram um grande aumento da produtividade nas empresas e nos governos, 

diminuindo o trâmite de papel e facilitando o armazenamento e transporte de informações. A 

Força Terrestre também está inserida nesse processo, vivendo um cenário onde a maior parte 

dos serviços internos são realizado por meio de computadores e de servidores de rede. Apesar 

dos inúmeros benefícios gerados pelas novas tecnologias, estas geraram diversos desafios para 

a segurança, visto que novas ameaças surgiram e novas formas de proteção tiveram de ser 

desenvolvidas. Este trabalho tem o objetivo de analisar o risco gerado pela dependência de 

tecnologias importadas para a segurança das informações do Exército. Por meio de uma 

pesquisa documental foram analisados dados, muitos deles vazados de governos e de grandes 

empresas internacionais, onde são expostos os métodos que estes utilizam para obter as 

informações de seus alvos. Foi feito, também, uma breve análise dos desafios da Base Industrial 

de Defesa para o desenvolvimento de novas tecnologias que, consequentemente, auxiliariam a 

diminuição da dependência de soluções externas. Por meio de uma pesquisa em aquisições do 

Exército, foi procurado quais equipamentos, principalmente de rede, são comumente utilizados 

nos quarteis, buscando saber quais empresas o produziram e se estas possuem histórico de 

inserção de brechas e falhas em seus produtos para a obtenção de informações. Além disso 

foram analisados os dados de ataques cibernéticos, buscando entender quais os tipos mais 

comuns e suas possíveis causas. De posse das informações, foi mostrado um pouco da 

dependência do Brasil de tecnologias de fora, expondo os possíveis riscos que a utilização 

destas podem gerar para segurança. Foi salientado, também, a importância de se desenvolver o 

setor de pesquisa e desenvolvimento, que auxiliaria o mercado interno no fornecimento, de 

forma competitiva e funcional, de soluções nacionais para suprir as necessidades do país. 

 

Palavras-chaves: Cibernética. Tecnologias. Segurança. Cibernética. Vulnerabilidades. 

  



 

 

ABSTRACT  

  

DEPENDENCE OF IMPORTED TECHNOLOGIES AND THE RISKS FOR 

CYBERSECURITY IN THE ARMY 

  

AUTHOR: Christen Alexander Nascimento 

 ADVISOR: Walfredo Bento Ferreira Neto 

 

The digital revolution has not just changed the way that we communicate in everyday life. The 

technologies have enabled a great increase in productivity in companies and governments, 

reducing the paperwork and facilitating the storage and transportation of information. The 

Ground Force is also part of this process, experiencing a scenario in which most of the internal 

services are performed through computers and network servers. Despite the numerous benefits 

generated by new technologies, they generated several security challenges, as new threats have 

emerged and new forms of protection had to be developed. This work aims to analyze the risk 

generated by the dependence on imported technologies for the security of the Army's 

information. Through documentary research, data were analyzed, many of them leaked from 

governments and large international companies, showing the methods they use to obtain the 

information of their targets. A brief analysis was also made of the challenges of the Industrial 

Defense Base for the development of new technologies that, consequently, would help to reduce 

the dependence on external solutions. Through a search in Army acquisitions, it was sought 

which equipment, mainly network equipment, are commonly used in the barracks, seeking to 

know which companies produced it and whether they have a history of insertion of loopholes 

and failures to obtain information. In addition, data from cyber-attacks were analyzed, seeking 

to understand which types of this attacks are most common and their possible causes. In 

possession of the information, it was shown a little of Brazil's dependence on outside 

technologies, exposing the possible risks that the use of these can generate for security. It was 

also emphasized the importance of developing the research and development sector, which 

would assist the domestic market in providing, in a competitive and functional way, national 

solutions to supply the country's needs. 

 

Keywords: Cibernetic. Technologies. Cybersecurity. Vulnerabilities. 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Comparação quanto a capacidade de Segurança Cibernética dos países da América ..... 21 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Dispositivo de vigilância do catálogo ANT .............................................................. 17 

Figura 2 - Script para procura de computadores infectados pelo DoublePulsar ...................... 18 

Figura 5 - Iceberg da Base Industrial de Defesa ....................................................................... 23 

Figura 6 – Programa de transferência de tecnologia junto a SAAB ......................................... 25 

Figura 7 - Parte do catálogo da ANT explicando o funcionamento do JETPLOW ................. 28 

Figura 8 - Parte do catálogo da ANT explicando o funcionamento do IRATEMONK ........... 29 

Figura 9 - Parte do catálogo ANT explicando o funcionamento do NIGHTSTAND .............. 30 

Figura 11 - Resultados da busca por produtos da Intelbras no Portal da Transparência .......... 34 

Figura 12 - Servidores 7° CTA ................................................................................................. 34 

Figura 13 - Suposto vazamento de dados de militares ............................................................. 36 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Quantidade de ataques anuais que foram reportados ao CERT.br ......................... 22 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABIN  Agência Brasileira de Inteligência 

AMAN Academia Militar das Agulhas Negras 

ANT  Advanced Network Technology 

ASA  Adaptative Security Appliance 

CDCiber Centro de Defesa Cibernética 

CERT.br Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 

CITEx  Centro de Telemática do Exército 

CTA  Centro de Telemática de Área 

END  Estratégia Nacional de Defesa 

EUA  Estados Unidos da América 

GCHQ  Government Communications Headquarters 

HD  Hard Disk (Disco Rígido) 

IOT  Internet of Things (Internet das Coisas) 

ITU  International Telecommunication Union 

MBR  Master Boot Record 

MD  Ministério da Defesa 

NSA  National Security Agency 

OCDE  Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

OEM  Original Equipament Manufacturer 

PAC  Programa de Avaliação da Conformidade 

SPED  Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos 

TAO  Tailored Access Operation 

TIC  Tecnologia da Informação e Comunicação 

  



 

 

SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 12 

1.1  OBJETIVOS ................................................................................................................... 13 

1.1.1 Objetivo Geral................................................................................................................ 13 

1.1.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................... 13 

2  REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................ 14 

2.1  CIBERNÉTICA .............................................................................................................. 14 

2.2  BACKDOORS ................................................................................................................. 15 

2.3  VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES ........................................................................... 18 

2.4  SEGURANÇA CIBERNÉTICA ..................................................................................... 20 

2.5  BASE INDUSTRIAL DE DEFESA ............................................................................... 22 

3  REFERENCIAL METODOLÓGICO ........................................................................ 26 

3.1  TIPO DE PESQUISA ..................................................................................................... 26 

3.2  MÉTODOS ..................................................................................................................... 26 

3.2.1  Pesquisa dos equipamentos e programas que possuem brechas inseridas de forma 

sistêmica por governos ou pela própria empresa que os produziram ...................... 26 

3.2.2 Análise dos hardwares e softwares utilizados no Exército Brasileiro ........................ 30 

4  RESULTADO E DISCUSSÃO .................................................................................... 33 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 37 

 

  



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O final do século XX e o início do século XXI marcam a popularização da Internet e 

dos equipamentos interligados a ela. A Internet está presente desde as comunicações 

estratégicas de líderes políticos a simples objetos presentes em nosso cotidiano, principalmente 

com o recente fenômeno da Internet das Coisas (IOT, na sigla em inglês). O uso cada vez mais 

frequente desta rede fez com que ela se torne um grande banco de dados com informações 

pessoais de grande parte da população e, não demorou muito, para que estas informações 

fossem visadas por grandes corporações e governos.  

As praticidades que a Internet fornece fez com que governos utilizassem ela, até mesmo, 

para armazenamento e tratamento de dados sensíveis que, se levados a público, podem trazer 

graves consequências políticas, militares e econômicas. Como consequência, a segurança de 

informações tornou-se um assunto cada vez mais abordados nos órgãos governamentais e, no 

Exército, a situação não é diferente.   

Com as revelações ocorridas em 2013 da estrutura norte-americana de vigilância virtual 

pelo ex-agente da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), Edward Snowden,  

o governo intensificou o desenvolvimento de mecanismos e políticas de segurança cibernética. 

Os documentos publicados pelo ex-agente mostraram que o governo dos Estados Unidos da 

América (EUA) ordenava que as empresas acrescentassem em seus produtos brechas, 

conhecidas como backdoors, e que o Brasil foi um dos alvos de espionagem. 

É notório que o Brasil ainda é fortemente dependente de tecnologias produzidas em 

outros países. O cenário dentro das organizações militares não difere da realidade do país. 

Marcas como Cisco, Windows e Dell são facilmente encontradas dentro de instalações 

militares. E o que essas empresas têm em comum? Em 2013 a revista alemã Der Spiegel, que 

teve acesso aos documentos revelados pelo Snowden, revelou que a NSA instalava ou explorava 

backdoors de equipamentos e programas dessas empresas (DER SPIEGEL, 2013). Os 

procedimentos realizados pela agência eram, segundo as próprias empresas, feitos sem o 

conhecimento das mesmas. Essa tática não é utilizada somente pelo governo dos EUA; a China, 

por exemplo, foi acusada de estar inserindo backdoors em celulares produzidos por empresas 

do país e exportados em larga escala para todo o mundo. (LAM, 2016).  

Seria utópico imaginar que, de uma hora para outra, o Brasil se tornará independente de 

tecnologias externas. Para se atingir um cenário próximo ao ideal seriam necessários anos de 

pesquisas, além do desenvolvimento das indústrias de tecnologia, que teriam que enfrentar as 

barreiras comerciais para tornar seus negócios viáveis. Apesar dos esforços do governo para a 
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adequação das indústrias e dos estabelecimentos de ensino ao novo cenário global, o pais 

continua defasado nessas áreas. É natural, portanto, a dependência de tecnologias importadas, 

visto que, internamente, não há alternativas eficientes para suprir as necessidades da população 

e do próprio governo. 

Se a diminuição da utilização de tecnologias importadas é inviável em um curto período 

de tempo, é necessário que sejam tomadas medidas que visem a redução de riscos. A utilização 

de Softwares Livres pode ser uma das soluções, visto que, o acesso ao código do programa 

permite a verificação de brechas e a inserção de novas medidas de segurança no mesmo. Outra 

forma é a certificação de hardwares para verificação se os mesmos estão realizando somente 

as funções para o qual foram desenvolvidos.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os riscos da dependência de tecnologias importadas para a segurança 

cibernética no Exército.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar, por meio de vazamentos de dados governamentais relativos à capacidade de 

monitoramento e outras fontes, os equipamentos e programas, focando nos relacionados a redes, 

que possuem vulnerabilidades inseridas pela própria empresa ou pelo governo do país onde ela 

está sediada. 

Fazer um breve levantamento de alguma das marcas de tecnologia mais utilizadas nas 

organizações militares (OMs) do Exército, buscando identificar aquelas que possuem alguma 

brecha conhecida. 

Propor possíveis soluções para a mitigação de riscos gerados pela utilização de 

hardwares e softwares importados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CIBERNÉTICA 

 

Segundo Portela (2015), a primeira vez que o termo “espaço cibernético” apareceu foi 

no romance “Neuromancer” de William Gibson para explicar como as tecnologias e a Internet 

modificava a estrutura social em sua ficção, fenômeno este que se mostrou próximo a realidade 

atual. Na atualidade, o espaço é definido por Portela (2015 apud CLARKE, 2010) como um 

conjunto de tecnologias que são atreladas à uma rede de computadores, bem como as coisas 

que são controladas por esses equipamentos, sendo o termo espaço cibernético mais amplo que 

o termo Internet propriamente dito. Hoje fala-se na influência de Estados dentro do espaço 

cibernéticos, buscando controle e projeção de poder, gerando, inclusive, disputas entre países 

e, até mesmo, ataques diretos em redes de infraestruturas estratégicas de outros Estados. 

Ferreira Neto (2014) traz o ciberespaço como mais um domínio espacial autônomo, de 

forma igual a como é designado os domínios comuns, como o terrestre, o marítimo, o aéreo e o 

extra-atmosférico, porém estando presente e influenciando em todos os outros. Tratado por 

muitos como de uso comum, o ciberespaço possuí formas de ser parcialmente controlado, 

principalmente por países que possuem maiores conhecimentos e recursos dentro desse 

território. “[...] apesar de formalmente considerado um espaço de uso comum[...] esse espaço 

tem seu controle realizado apenas por alguns atores mais aptos.” (FERREIRA NETO, 2014, p. 

8). 

Com a crescente utilização e importância da Internet, o espaço cibernético virou palco 

de guerras com “Inimigos Invisíveis”. Silva diz:  

 

O inimigo não é mais um alvo definido e visível, podendo ser um Estado, uma aliança  

de Estados, um grupo terrorista, organizações criminosas ou hackers, por exemplo. 

Os atores não-estatais surgem no papel de protagonistas importantes no novo cenário 

mundial junto com os Estados [...]. (SILVA, 2012 apud MARINZECK, 2018, p. 35) 

 

 Um ataque a infraestruturas críticas, como hidroelétricas e empresas de 

telecomunicações, pode trazer impactos severos ao cotidiano das pessoas e para a segurança de 

um país. Para realizar um ataque deste tipo, em um cenário de guerra convencional, 

provavelmente, seria necessário utilizar tropas especializadas, enviando, normalmente, homens 

ou empregando grande poder de fogo para o cumprimento da missão. O problema desta linha 

de ação é que se pode, facilmente, apontar um responsável pela ofensiva. Como já citado, no 

espaço cibernético o cenário é diferente, pois, mesmo não garantindo total anonimato, apontar 
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um culpado por algum ataque cibernético não é a mais simples das tarefas e, por isso, o termo 

“Inimigos Invisíveis” passou a ser cada vez mais empregado. 

A guerra cibernética ganhou tanta relevância que o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos criou uma divisão especializada no combate cibernético. No Brasil, em resposta à 

Política Nacional de Defesa e à Estratégia Nacional de Defesa, que julgaram necessário o 

domínio dos setores espacial, cibernético e nuclear para o desenvolvimento nacional, foi 

determinado ao Exército a responsabilidade pelo setor estratégico cibernético. A Força 

Terrestre criou, por meio da Portaria n.º 666, de 4 de agosto de 2010, o Centro de Defesa 

Cibernética (CDCiber), que iniciou suas operações em um local físico específico em 2012 

(BRASIL, 2010). O centro tem como responsabilidade a “[...] coordenação e integração das 

atividades de defesa cibernética, no âmbito do Ministério da Defesa[...]” (BRASIL, 2012, p.8.). 

Para se entender as medidas adotadas para a proteção contra ataques no ciberespaço é 

importante saber a diferença entre a defesa e a segurança cibernética. Segundo Gonzales e 

Portela (2018), a defesa cibernética consiste nas ações realizadas para a proteção de sistemas e 

informações, e que, não necessariamente, as ações serão somente defensivas, podendo, também, 

serem exploratórias e ofensivas. O termo defesa teria, então, um sentido mais voltado a ideia 

de guerra, tomando um aspecto militar. A segurança cibernética, por sua vez, tem um sentido 

mais voltado a segurança pública, tendo como principal objeto de análise os delitos 

cibernéticos. Como nesta pesquisa analisaremos vulnerabilidades dentro de organizações 

militares, trataremos, na maior parte do tempo, de questões sobre a defesa cibernética. 

 

2.2 BACKDOORS 

 

Um backdoor é um método que, propositalmente inserido, permite burlar uma 

autenticação ou criptografia, dando ao seu autor acesso remoto ao computador infectado 

(KASPERSKY LAB, 2016). Esse tipo de mecanismo também pode ser utilizado para se obter 

um feedback de determinado produto. “As chamadas backdoors (portas dos fundos), em geral 

criadas por desenvolvedores de programas de computador sob o argumento de que o fabricante 

precisa reunir estatísticas para avaliar o desempenho do software e atuar para corrigir defeitos.” 

(EM DISCUSSÃO!, 2014, p. 21). O problema reside quando um backdoor é projetado com 

finalidade de se obter informações do usuário, sem seu consentimento, ou de criar uma brecha 

para que seja explorada em caso oportuno. 

Os backdoor são utilizados por diversas organizações estatais no mundo inteiro como 

ferramenta de vigilância e espionagem. A revista Der Spiegel (2013), que teve acesso a 
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documentos vazados da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA), afirma 

que a agência implementava esse tipo de vulnerabilidade em equipamentos de empresas como 

a Cisco e a Dell, além de possuir acesso a relatórios de falhas de computadores que utilizam o 

Windows como sistema operacional. Tal fato confirma que os backdoors também podem ser 

implementados por imposição de políticas de governos para a obtenção de informações. 

Diversas são as denúncias que acusam a agência americana e as de outros países de estarem 

inserindo backdoors em softwares e hardwares com fins de espionagem. 

Nos documentos em que a revista teve acesso foi possível ter um breve entendimento 

do funcionamento de uma das divisões da NSA, a TAO (Operações de Acesso Adaptado, em 

português). Essa divisão é responsável pela coleta de inteligência por meio de acesso das redes 

e dos equipamentos utilizados pelo alvo da operação. Sua área de atuação vai desde medidas 

contraterroristas, ataques cibernéticos até a espionagem. Para se obter as informações que 

desejam são utilizadas diversas ferramentas que podem ser físicas, por meio da inserção de 

algum componente em determinado equipamento, gerando um backdoor que pode ser utilizado 

futuramente, ou até mesmo pela exploração de brechas já existentes nos produtos das indústrias 

de tecnologia da informação (APPELBAUM; HORCHERT; STÖCKER, 2013). Um dos 

métodos de inserção de Backdoors utilizado pela agência é a interceptação em encomendas de 

eletrônicos e a inserção de um software e/ou hardware que irão permitir a realização da 

espionagem. Esse processo, chamado de interdição, muitas vezes é realizado sem o 

conhecimento do comprador e do vendedor. Entre os documentos vazados está o Catálogo 

Advanced Network Technology (ANT) que lista os dispositivos criados pela agência para 

espionagem (APPELBAUM; HORCHERT; STÖCKER, 2013). Os dispositivos tem finalidades 

que podem ir da exploração eletromagnética em computadores até pequenos hardwares que são 

inseridos em cabos USB e VGA para vigilância e inserção de novas brechas. 
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Figura 1- Dispositivo de vigilância do catálogo ANT 

 
Fonte: DER SPIEGEL (2013) 

 

Em outro vazamento, desta vez feito por um grupo chamado de Shadow Brokers, foi 

revelado que a NSA poderia estar implementando um backdoor em computadores que 

utilizavam o sistema operacional da Microsoft. Pesquisadores de uma empresa de segurança da 

Suíça, BinaryEdge, realizaram uma pesquisa e encontraram este avançado backdoor da agência 

americana, chamado Double Pulsar, em mais de 100.000 máquinas (GOODIN, 2017). O 

Windows é o segundo sistema operacional mais utilizado em todo mundo, sendo o primeiro 

entre os computadores de mesa e laptops e, por isso, uma enorme quantidade de informações 

de diversas pessoas e organizações podem ser obtidas por uma brecha neste sistema. 
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Figura 2 - Script para procura de computadores infectados pelo DoublePulsar 

 
Fonte: GOODIN (2017) 

 

Mesmo com os esforços do governo brasileiro com a finalidade da migração para 

softwares livres, ainda é possível encontrar diversas máquinas rodando software proprietário, 

até mesmo o já citado Microsoft Windows. A substituição dos softwares proprietários, além de 

ser uma medida que pode resultar no aumento na segurança, visto que, na maioria dos casos, as 

alternativas a estes softwares são programas de código aberto, fato esse que resulta na maior 

facilidade na descoberta de brechas no código dos mesmos e a implementação de novas medidas 

que buscam aumentar a proteção contra possíveis ataques. 

 

 

2.3 VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES 

No dia 05 de junho de 2013 foi divulgada, pelo jornal The Guardian, a primeira, de 

muitas outras, notícia do que se revelou ser uma grande estrutura de vigilância operada, 

principalmente, pelos EUA e a Inglaterra (GREENWALD, 2013). O jornal teve acesso a 

informações vazadas dos órgãos de inteligência britânicos e americanos, como a NSA e o 

Government Communications Headquarters (GCHQ), que mostrava um sistema de vigilância 

em massa que é realizado em cidadãos dos Estados Unidos, estrangeiros e até mesmo aliados 

próximos, incluindo o Brasil (LYON, 2016). As informações, que foram vazadas por um ex-

consultor da Agência de Segurança Nacional Americana chamado Edward Snowden, 

continuaram a aparecer nas mídias durante um grande período de tempo em que outros jornais 
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e emissoras começaram a divulgar novos vazamentos e, até os dias atuais, suas ações   

continuam em foco. 

As revelações de Snowden não foram as únicas que aconteceram nesses últimos tempos. 

A organização Wikileaks, fundada por Julian Assange, ficou famosa por publicar grande 

quantidade de documentos confidenciais que revelaram ao mundo coisas como os 

procedimentos realizados com os prisioneiros de Guantánamo ou um vídeo de ataque aéreo em 

Bagdá que matou duas crianças e dois jornalistas, que tiveram as câmeras confundidas com 

armamentos. Além disso, foi revelado também, após os vazamentos de Snowden, 29 números 

de telefones, dentre eles o da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff e de integrantes do 

governo, que estavam sendo grampeados pela NSA (CARVALHO, 2019). 

 

Quadro 1 - Telefones de políticos brasileiros grampeados pela NSA 

Telefone Identificador Cargo Telefone Identificador Cargo 

+55613248

XXXX 

BL DILMA 

ROUSSEFF LIAISON 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+55615215

XXXX 

BL DILMA 

ROUSSEFF OFFICE 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+55613412

XXXX 

BL MIN FIN EXEC 

SCTY BARBOSA 

Multi-country: 

International 

Finance 

Developments 

+55617813

XXXX 

BL PRES CHIEF OF 

STAFF PALOCCI 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+55613414

XXXX 

BL CENTRAL BANK 

INLT AFFAIRS 

PEREIRA 

Multi-country: 

International 

Finance 

Developments 

+55618119

XXXX 

BL MFA DFIN CHIEF 

BALDUINO CELL 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+55619249

XXXX 

BL MIN FIN INTL 

RELS MEIRELLES 

DE AZEVEDO 

PIMENTEL 

Multi-country: 

International 

Finance 

Developments 

+55618139

XXXX 

BL PRESIDENTIAL 

OFFICE MARCOS 

RAPOSO CELL 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+87057100

XXXX 

BL PLANALTO PRES 

AIRPLANE 

INMARSAT 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+55618157

XXXX 

BL MFA SGEAT 

AMADO CELL 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+4122346

XXXX 

BL AMB MACEDO 

SOARES GENEVA 

RESIDENCE 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+55618197

XXXX 

BL MFA SGAP III 

CORDEIRO CELL 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+49307262

XXXX 

BL AMB IN BERLIN 

EVERTON VARGAS 

Brazil: 

Political 

Affairs 

+55618197

XXXX 

BL MFA DME CHIEF 

AMB FIGUEIREDO 

MACHADO CELL 

Brazil: 

Political 

Affairs 

Fonte: Adaptado de WIKILEAKS (2015) 
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Os vazamentos são algo que todos os governos buscam evitar, pois podem gerar grandes 

instabilidades em suas relações com outros países e até afetar fortemente a opinião pública. 

Além disso, um vazamento significa que alguma medida de segurança falhou e alguém, que 

não deveria, teve acesso a determinada informação confidencial. Uma consequência dos 

vazamentos de Snowden no Brasil, por exemplo, foi a aceleração da aprovação do Marco Civil 

da Internet, que, na época, foi considerado a resposta do Brasil a espionagem, apesar de ter 

gerado, na época, grandes polêmicas em algum de seus tópicos (EM DISCUSSÃO!, 2014). Os 

documentos da NSA mostraram, também, que ministros, grandes empresas estatais, como a 

Petrobras, e a então presidente da república estavam sendo monitorados pela agência. Tal 

situação, gerou a urgência na necessidade de proteção de informação de governo e de grandes 

empresas nacionais. Por outro lado, é estratégico o estudo dos vazamentos de outros países, 

pois estes permitem que se tenha um panorama das ações e das capacidades deles e, 

consequentemente, auxilia na adoção de medidas que visam aumentar a segurança ou fazer 

frente as possíveis ameaças externas. 

 

2.4 SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

 

Os avanços das tecnologias, e a crescente participação destas no cotidiano das pessoas, 

veio acompanhado de novos problemas, e, questões como a privacidade e segurança das 

informações nas redes, passaram a receber cada vez mais atenção. A evolução das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) fizeram com que os ataques cibernéticos aumentassem 

exponencialmente, aumentando, também, os gastos de governos e empresas com Segurança 

Cibernética. O desafio então tornou-se assegurar a disponibilidade, a integridade, a 

confidencialidade e a autenticação das informações. (CANONGIA; MANDARINO JUNIOR, 

2009).  

A preocupação com este tema é demonstrada pelas discussões de uma reunião da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada em 2002. 

Nesta reunião foram abordados temas como o aumento do uso da Internet, o avanço das 

tecnologias e o aumento das ameaças e vulnerabilidades neste meio, além da necessidade 

urgente no desenvolvimento da Cultura de Segurança, definindo esta cultura como vetor 

estratégico das nações. Sobre a Segurança Cibernética, os países membros da OCDE estariam 

desenvolvendo suas estratégias baseadas em nove princípios, cujos quais vale destacar a 

sensibilização sobres riscos, a avaliação dos riscos, que permite determinar um nível de risco 

aceitável e facilitar na adoção de medidas de segurança e, por fim, a gestão da segurança, que 
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é a união da avaliação de riscos com a capacidade de resposta e resolução de incidentes. 

(CANONGIA; MANDARINO JUNIOR, 2009) 

Um estudo feito pela União Internacional de Telecomunicações (ITU, na sigla em 

inglês) comparou as capacidades em Segurança Cibernética de vários países, tendo como uma 

das fontes de informação, dados fornecidos pelos próprios. Segundo o estudo, o Brasil ocupa a 

posição de número 70 no índice de segurança cibernética, em uma comparação a nível global.  

No continente americano, o Brasil é o sexto país mais preparado, atrás de países vizinhos como 

o Paraguai e o Uruguai (ITU,2018).  

Tabela 1 - Comparação quanto a capacidade de Segurança Cibernética dos países da América 

 
Fonte: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (2019) 

 

O Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de Incidentes e Segurança (CERT.br) 

realiza o levantamento da quantidade de incidentes que ocorrem durante os anos e os categoriza 

de acordo com os tipos de ataque. Pelos dados é possível observar um grande crescimento do 

número de incidentes com o passar dos anos, fato esse que pode ser explicado, também, pela 

popularização da Internet e a maior acessibilidade da mesma pelas pessoas. Em 1999 foram 

registrados 3.107 incidentes, enquanto, em 2014, ano com maior número de casos, foram 

registrados 1.047.031 incidentes, quase 337 vezes mais ocorrências (CERT.BR, 2020). 

Segundo dados do ITU, o Brasil teve, em uma análise nos anos de 2017 e 2018, um prejuízo 

advindo de ataques cibernéticos de mais de 20 bilhões de dólares (ITU, 2018). 
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Gráfico 1 - Quantidade de ataques anuais que foram reportados ao CERT.br 

 
Fonte: CERT.BR 

 

 

2.5 BASE INDUSTRIAL DE DEFESA 

 

O Ministério da Defesa do Brasil definiu a base industrial de defesa como: 

 

[...] o conjunto das empresas estatais ou privadas que participam de uma ou mais 

etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de 

produtos estratégicos de defesa – bens e serviços que, por suas peculiaridades, possam 

contribuir para a consecução de objetivos relacionados à segurança ou à defesa do 

país. (BRASIL, 2005, p. 1) 

 

A BID está diretamente ligada a capacidade do país de exercer sua defesa e, entre os 

principais benefícios de se ter uma base industrial competitiva, está a independência e a 

capacidade de atender as demandas de uma força durante um conflito (PESSANHA, 2013). 

Porém, para que a indústria de defesa desenvolva, toda a infraestrutura de Ciência, Tecnologia 

e Inovação deve estar estabelecida e funcionando de forma integrada com a estratégia de defesa 

(AMARANTE, 2012). 

“A modernidade trouxe o avanço da ciência e da tecnologia aplicada aos instrumentos 

de uso da força. Antes manufaturas simples de escudos, espadas e lanças, a complexificação 

das armas demandou sistemas de produção crescentemente sofisticados [...]” (MEDEIROS; 

MOREIRA. 2018.  p. 190.). Os conflitos atuais estão cada vez mais complexos e demandando 

um maior emprego de tecnologia. A presença de uma indústria de defesa desenvolvida e capaz 

de suprir as necessidades imediatas de um país tornou-se um fator determinante em um conflito. 
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Ao contrário de cem anos atrás, tempo do Barão do Rio Branco, quando o Brasil 

comprava do exterior praticamente todos seus principais equipamentos de defesa sem 

a capacidade de nacionalizar sua produção, hoje o desenvolvimento de capacidades 

autônomas na indústria de defesa é um objetivo fundamental de nossa política. A 

Estratégia Nacional de Defesa, cuja segunda edição foi lançada no ano passado e agora 

acaba de ser apreciada pelo Congresso Nacional, define três áreas prioritárias desse 

esforço: a nuclear, a cibernética e a espacial.  (AMORIM, 2013, pp. 308-309). 

 

 Porém, como já dito anteriormente, a indústria de defesa por si só não atinge sua 

plenitude, sendo necessário todo um planejamento de ciência e tecnologia. Amarante (2012) 

comparou a produção tecnológica militar a estrutura de um iceberg, onde a ponta representa o 

produto propriamente dito, enquanto a parte submersa representa todo o processo para o 

desenvolvimento deste mesmo produto. 

 

Figura 3 - Iceberg da Base Industrial de Defesa 

 
Fonte: AMARANTE (2012) 

 

O desenvolvimento da BID necessita da relação entre o público e o privado. Porém, a 

tarefa de convencer a empresa que a produção e desenvolvimento de determinado produto trará 

lucros e será sustentável com o tempo é árdua. O desenvolvimento de equipamentos de defesa 

é extremamente complexo e demanda grande quantidade de tecnologias e recursos. Além disso, 

é necessário que o produto seja competitivo, tanto em preço quanto em funcionalidades, para 

que exista comércio pós-produção, ou para que o país onde está sendo realizado o 

desenvolvimento compre o produto final em quantidades suficiente para justificar os custos da 

produção. Casos de desenvolvimentos que se mostraram inviáveis ou pouco competitivos no 
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Brasil não são incomuns e, um dos maiores exemplos é o Carro de Combate Osório1, produzido 

pela brasileira Engesa. 

A complexidade do processo de desenvolvimento de novas tecnologias torna a ideia de 

se procurar produtos prontos no mercado externo muito atrativa. Amarante disse que: 

 

Nos dias atuais, menos de duas dezenas de nações possuem competência para projetar, 

construir e equipar, autonomamente, os mais modernos materiais de defesa existentes 

no mundo. Neste cenário, cresceu o número de forças armadas nacionais dotadas de 

equipamento militar importado ou mesmo fabricado localmente por empresas 

estrangeiras ou por firmas nacionais sob licença, caracterizando uma situação de 

extrema dependência de tecnologia externa. (AMARANTE, 2012, p. 38) 

 

 

No caso do Brasil, onde a base científica e tecnológica ainda não está bem estruturada, 

o processo de desenvolvimento torna-se ainda mais complexo. Diante desta realidade, as Forças 

Armadas, com um orçamento limitado em relação a outros países, optam, muitas vezes, pela 

aquisição de diversos de seus equipamentos de empresas do exterior. Porem este cenário vem 

sofrendo alterações. Hoje já é possível vermos produtos da Base Industrial de Defesa do Brasil 

sendo, de fato, empregado pelas Forças Armadas, como é o caso do Fuzil de Assalto IA2, 

fabricado pela Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), e do avião de transporte KC-

390, produzido pela Embraer. 

Uma alternativa utilizada por alguns países, quando necessitam de determinada 

tecnologia e não possuem tempo hábil para o desenvolvimento da mesma, é o acordo Offset. 

Também conhecidos como acordos de compensação, este tipo de negociação determina que a 

aquisição de um determinado produto só será realizada mediante a alguns benefícios que 

deverão ser ofertados pela empresa interessada na venda. Dentre os benefícios mais comuns 

podemos destacar os de transferência de tecnologia, da produção em território nacional e da 

capacitação do pessoal para a utilização do produto adquirido. Para Pessanha (2013, p, 75), os 

acordos Offset “além da oportunidade caracterizada pelo acesso à tecnologia, a geração de 

emprego e renda, com mão de obra extremamente qualificada [...]”. Um exemplo amplamente 

divulgado de um acordo Offset é o que ocorreu entre a sueca SAAB com a Força Área Brasileira 

 
1 O EE-T1 Osório foi um carro de combate desenvolvido nos anos 80 pela Engesa. O blindado era muito bem 

equipado e conseguia fazer frente a maioria de seus concorrentes. A falta de investimento do Exército no projeto, 

e até mesmo de interesse, aliados a um alto custo de produção, devido à grande parte dos componentes serem 

importados, e a desistência da compra dos veículos pela Arábia Saudita, contribuiu para que a empresa, que 

gastou grande parte do seus próprios recursos no desenvolvimento do blindado, falisse. 
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para a aquisição das aeronaves Grippen que, dentre outros benefícios, prevê a transferência de 

tecnologias para o Brasil. 

 

Figura 4 – Programa de transferência de tecnologia junto a SAAB 

 

Fonte: SAAB (2016) 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa documental com a finalidade de listar as 

empresas que já foram acusadas de acrescentar brechas ou falhas em seus programas e 

equipamentos para futura exploração. Foi pesquisado, também, em documentos 

governamentais vazados, quais empresas tiveram brechas inseridas pelos próprios governos.   

Listadas as empresas que já tiveram alguma citação relativa a brechas em seus produtos, 

foi realizado um levantamento, em organizações militares (OMs) ou setores do Exército 

Brasileiro, de quais tipos de equipamento de TIC são utilizados, dando enfoque aos que se 

referem a redes. Para evitar que as informações sejam utilizadas por pessoas mal intencionadas 

e evitar comprometer a segurança das OMs, serão utilizados nomes fictícios ao se referir a estas. 

Após serem levantadas as empresas e os equipamentos utilizados em algumas 

organizações, foi feito um cruzamento de dados. Foi observado quais OMs utilizam 

equipamentos e programas de empresas que já foram citadas em algum documento sobre 

brechas.  

As informações obtidas foram grupadas pelo equipamento ou programa, a empresa que 

produziu, se há ou não informações sobre brechas e pelo tipo de brecha que pode estar presente 

no produto. 

Além disso, foi pesquisado junto as mesmas organizações, quais medidas de segurança 

estavam sendo adotadas para proteger as informações de possíveis ataques. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Pesquisa dos equipamentos e programas que possuem brechas inseridas de forma 

sistêmica por governos ou pela própria empresa que os produziram 

 

Foi realizada uma pesquisa documental em vazamentos recentes que se referiam a 

instalação por parte de empresas e governos de brechas em equipamentos e programas, de forma 

sistêmica, para se obter formas futuras de acesso as informações presentes no mesmo.  

O catálogo ANT da NSA, vazado pelo ex-agente Edward Snowden, e divulgados pela 

revista alemã, Der Spiegel, mostram que a agência acrescentou brechas em diversos 

dispositivos de empresas de tecnologia estrangeiras e. até mesmo, do próprio país. Diversos 
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equipamentos das empresas citadas no catálogo são utilizados por órgãos públicos no Brasil, 

podendo comprometer a segurança das informações. Dentre as grandes corporações citadas 

estão nomes como Cisco, Juniper, Dell, Huawei, Western Digital, Seagate, Maxtor e Samsung. 

A Cisco, grande empresa sediada na Califórnia, focada em oferecer soluções para redes 

e comunicações, foi uma das quais cuja agência desenvolveu tecnologias para a instalação de 

backdoors, Os documentos divulgados não são conclusivos quanto a cooperação das empresas 

junto a NSA ou, até mesmo, do conhecimento dos métodos de espionagem utilizado em seus 

equipamentos. A Cisco na época chegou a anunciar após os vazamentos que não trabalha junto 

a qualquer governo para modificar seus produtos ou instalar algum tipo de brecha neles 

(APPELBAUM; HORCHERT; STÖCKER, 2013).   

A solução da TAO para interferir nos produtos da Cisco foi chamada JETPLOW. O 

catálogo explica que a ferramenta funciona pela sua implementação de forma persistente nos 

firmwares de firewall utilizados pela empresa, conhecidos como PIX e ASA (Adaptative 

Security Appliance). A ferramenta também tem a função de inserir um backdoor persistente nos 

produtos da empresa. A ferramenta modifica e implementa brechas no sistema operacional 

utilizado pelos firewalls da Cisco durante sua inicialização, por meio de uma estrutura de 

comunicação chamada de BANAGLEE. Caso esta estrutura não esteja disponível durante a 

inicialização do sistema operacional, o JETPLOW consegue instalar brechas que permite a 

comunicação com ela. O documento diz que o programa já foi lançado e que foi amplamente 

distribuído. 
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Figura 5 - Parte do catálogo da ANT explicando o funcionamento do JETPLOW 

 
Fonte: LEAK SOURCE (2013) 

 

Outro mecanismo listado no catálogo é chamado de IRATEMONK. Essa ferramenta tem 

a função de instalar brechas em computadores e laptops por meio de sua implementação no 

firmware do disco rígido (HD), permitindo, assim, modificações no Master Boot Record 

(MBR)2. Após implantado, o programa é iniciado quando a máquina do alvo é ligada. O 

catálogo cita que a ferramenta funciona em grande parte dos HDs produzidos por empresas 

como a Western Digital, Samsung, Seagate e Maxtor. O documento diz que o produto, na época 

estava desenvolvido e pronto para o envio imediato. 

 
2 O Master Boot Record (MBR) é a informação presente no setor primário de qualquer disco rígido. Ele identifica 

onde o sistema operacional está localizado e como ele será inicializado no armazenamento principal do 

computador. No MBR encontra-se, também, a tabela das partições do disco rígido. 
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Figura 6 - Parte do catálogo da ANT explicando o funcionamento do IRATEMONK 

 
Fonte: LEAK SOURCE (2013) 

 

O sistema operacional da Microsoft, o Windows, teve duas soluções, exclusivamente 

desenvolvida para o sistema da gigante empresa de softwares, cujas finalidades vão desde a 

inserção de vulnerabilidades até o controle de forma remota do computador infectado. O 

software chamado de SOMBERKNAVE foi criado para ser implantado no Windows XP de forma 

remota para se obter conectividade à uma máquina específica. Outro mecanismo criado foi o 

NIGHTSTAND, um programa que funciona em um laptop com uma antena externa e com o 

sistema Linux instalado. O objetivo do dispositivo é a inserção de vulnerabilidades e/ou inserção 

de arquivos na máquina do alvo por meio de um sistema sem fio e, normalmente, é empregado 

quando não é possível se ter acesso físico de cabos a máquina do alvo. Além das duas soluções 

já citadas, ainda há duas outras que podem afetar sistemas da Microsoft: o SWAP, que também 
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atinge o Linux e outros sistemas de código aberto, e o TOTEGHOSTLY, que tem como alvo o 

sistema para celulares da empresa.  

 

Figura 7 - Parte do catálogo ANT explicando o funcionamento do NIGHTSTAND 

 

Fonte: LEAK SOURCE (2013) 

 

3.2.2 Análise dos hardwares e softwares utilizados no Exército Brasileiro 

 

Foi realizado um levantamento dos equipamentos de rede, computadores, softwares e 

outros dispositivos que são utilizados comumente em setores e organizações do Exército 

Brasileiro.  

Já citada anteriormente, a Cisco possui em seu portifólio uma ampla variedade de 

produtos e soluções para redes. Não é incomum encontrarmos equipamentos da empresa, como 

roteadores, switches e, até mesmo, telefones VoIP, sendo utilizados nas mais variadas 

organizações militares. A empresa está inserida na Força Terrestre de tal forma que foi realizada 

uma parceria junto a Escola de Comunicações do Exército (EsCom), com o programa Cisco 
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Network Academy (CNA), que tem como um de seus objetivos fornecer a capacitação em gestão 

de redes para os militares. Essa parceria com a EsCom faz parte de um acordo Offset com a 

empresa que visa a capacitação de pessoal para operar nos centros de comando e controle do 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). 

 

Quadro 2 - Acordos Offset realizado com empresas para o SISFRON 

 
Fonte: PESSANHA (2013) 

 

Apesar da existência do plano de migração para software livre no Exército Brasileiro, 

que determina que as unidades do EB devam buscar o índice máximo de utilização de soluções 

livres, sem que haja ônus as capacidades operativas (BRASIL, 2007), ainda é comum 

encontrarmos, em organizações militares, máquinas utilizando o sistema operacional da 

Microsoft. O plano de migração prevê que “Em princípio, o Sistema Operacional adquirido no 

formato Original Equipment Manufacturer (OEM), ou licenciado, deverá ser mantido em 

condições de utilização.” (BRASIL, 2007, p. 4) indicando que, mesmo substituído, o sistema 

proprietário ainda estará disponível para uso. Um dos maiores problemas enfrentados pelo 

Exército é a resistência do usuário à utilização dos softwares livres. Acostumados com as 

interfaces dos softwares proprietários, o usuário demora a se adaptar ou a de fato utilizar as 

alternativas livres. Uma prática comum, no cotidiano do trabalho, é o ato de levar algumas 

tarefas para se concluir em casa, utilizando seus próprios equipamentos. Os dois sistemas 

operacionais mais utilizados em computadores pessoais, no mundo todo, são proprietários 

(STATCOUNTER, 2020) e essa realidade não é muito diferente no meio militar. Ao utilizar 

seu próprio PC, com o sistema proprietário, para visualizar e manipular informações sensíveis 
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oriundas das OMs, o militar pode estar as botando em risco, devido as vulnerabilidades já 

apresentadas aqui. 

 

Gráfico 2 - Percentual de utilização dos sistemas operacionais. 

 
Fonte: STATCOUNTER (2020) 

 

Outra marca fortemente presente nas organizações militares é a Dell, empresa focada 

no desenvolvimento de hardwares e também citada nos catálogos da NSA como alvo de 

dispositivos de espionagem. Na AMAN os computadores da Dell estão presentes em diversas 

seções e setores da Academia. Em uma licitação de 2013, para aquisição de equipamentos para 

salas de aula e laboratórios da AMAN, especificou um dos 17 itens como “Microcomputador 

do tipo Dell Vostro 270 [...].” (BRASIL, 2013, p. 1). A licitação, pelo sistema de Registro de 

Preços, prevê a eventual compra de 21 máquinas da empresa com o sistema operacional 

Windows 8 mostrando que, de fato, os equipamentos são amplamente utilizados. 

 

Quadro 3 - Discrição do item da licitação para compra de material 

 
Fonte: BRASIL (2013) 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Com uma base de pesquisa e desenvolvimento enfraquecida, o Brasil carece de 

empresas e produtos nacionais que possam suprir as próprias necessidades ou fazer frente as 

opções externas. Frente a um cenário onde os combates estão cada vez mais incertos e 

demandando o uso de tecnologia de ponta, o Exército Brasileiro necessita de produtos de alta 

tecnologia para fazer frente as ameaças externas. Na falta de soluções no mercado interno, a 

Força Terrestre, em diversos casos, busca soluções no exterior, ficando refém dos interesses e 

da disponibilidade do país que produziu aquilo que é desejado.  

Hoje quase todas as informações tramitam por meio de redes lógicas, podendo elas 

serem internas ou a Internet. No Exército termos como EBNet, Sistema de Protocolo Eletrônico 

de Documentos (SPED) e Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército (SiCaPEx), por 

exemplo, estão cada vez mais comuns. Nesses sistemas circulam diversas informações sensíveis 

e são armazenados uma enorme quantidade de informações pessoais, e todos eles são 

conectados por redes, internas e externas. É verdade, porém, que as informações de caráter mais 

sigilosos são, normalmente, tratadas na EBNet, para evitar que essas sejam transmitidas pelas 

redes externas, muito menos seguras. 

Porém, como já abordado, ainda somos muito dependentes de tecnologias não nacionais 

e, na parte de equipamentos de rede, essa dependência ainda é enorme. Em uma rápida pesquisa 

na ferramenta de busca do Google por Switches se obtém como resultado que uma das únicas 

empresas brasileira que produz esse equipamento de rede é a Intelbras. Quando pesquisado no 

Portal da Transparência, na parte de despesas, os termos “Intelbras Exército” foram fornecidos 

154 resultados sendo, em sua grande maioria, de produtos relacionados a telefonia e a soluções 

para segurança (câmeras e sensores). Ao procurar, nesses resultados, equipamentos de rede, 

foram encontrados: 01 roteador wi-fi, 01 switch 16 portas e 03 switches de 24 portas. Um 

número pequeno de produtos da empresa. 
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Figura 8 - Resultados da busca por produtos da Intelbras no Portal da Transparência 

 
Fonte: BRASIL (2020) 

 

Grande parte dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) do 

Exército são providos e gerenciados pelo Centro Integrado de Telemática do Exército e suas 

OMs subordinadas, como os Centros de Telemática de Área (CTA). Para isso, essas 

organizações, contam com grande quantidade de equipamentos de rede, além de servidores 

robustos. Devido à escassez de soluções genuinamente nacionais no mercado, é natural que 

nesses centros haja uma grande quantidade de equipamentos importados e que grande parte dos 

serviços e das informações do EB estão passando por eles, inclusive a própria EBNet. 

Informações sobre pessoal, dados sensíveis, catálogos, procedimentos e outros dados estão 

sendo gerenciados por tecnologias produzidas por outros países. Diversos procedimentos de 

segurança para a proteção das informações são empregados pelos centros, mas, como já citado, 

existem empresas que possuem em seus produtos brechas inseridas por elas próprias ou por 

governos, gerando uma necessidade de se desenvolver novos procedimentos de segurança.  

Figura 9 - Servidores 7° CTA 

 
Fonte: 7° CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA (2020) 
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O atual Comandante de Defesa Cibernética do Exército, general Guido Amin, expôs os 

potenciais riscos da implementação da quinta geração de telefonia celular (5G). A revista Valor 

afirmou que o general informou sobre a existência de países que, em sua legislação, obriga as 

empresas que desenvolvem as tecnologias empregadas para o funcionamento da rede, que são 

multinacionais, a passarem informações e recomendou que haja alguma lei que proíba que isso 

ocorra dentro do Brasil (BITENCOURT, 2020). O fato mostra a preocupação do Comando de 

Defesa Cibernética (ComDCiber) com a questão das tecnologias importadas e os eventuais 

riscos à segurança que elas podem trazer. 

Ciente da dependência de soluções importados e dos riscos que isso pode gerar, o 

Exército fez uma parceria com o Inmetro com a finalidade de criar uma certificação de 

segurança da informação. A ideia é que esta certificação possibilite fazer atestados, de prazo 

curto e custo baixo, sobre a segurança de equipamentos e dispositivos, com um requisito 

mínimo de proteção estabelecido (BRASIL, 2019).  

 

O primeiro objetivo é desenvolver uma metodologia para avaliação de ativos de 

tecnologia da informação e comunicação importantes para a segurança e a defesa 

nacional, como roteadores, switches e firewalls, a fim de mitigar a ocorrência de 

ataques cibernéticos. Para isso, foi assinado um Termo de Execução Descentralizada 

(TED) entre o Inmetro e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, com 

prazo de 15 meses, durante os quais será desenvolvido um Programa de Avaliação da 

Conformidade (PAC) (Brasil, 2019, n.p.). 

 

A produção desta certificação está sendo realizada, também, com o apoio de laboratórios 

que realizam avaliações de segurança, estendendo sua utilidade, também, para aplicações civis. 

Além disso, está previsto a utilização da certificação para também para setores críticos e suas 

infraestruturas. 

O Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov), 

responsável pela coordenação e realização de ações para à gestão de incidentes computacionais 

em órgãos governamentais, disponibiliza as estatísticas de quantos incidentes foram reportados 

em um determinado período. No ano de 2019 o centro registrou 10.736 incidentes, sendo 2404 

deles categorizados como vazamento de informação, além de ter identificado 10 

vulnerabilidades. Como já exposto, o Brasil teve, no período de 2017 a 2018, um prejuízo de 

mais 20 bilhões de dólares e é classificado apenas como o septuagésimo no índice de segurança 

cibernética do ITU. O Exército, apesar de não disponibilizar dados sobre incidentes, sofre 

ataques constantes em seus servidores. Um grupo chamado Digital Space publicou no Twitter, 
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no dia 10/05/2020, que teve acesso a um banco de dados com informação de vários militares e, 

inclusive, divulgou parte das informações, que, segundo o grupo, correspondem a menos de 3% 

do que tiveram acesso. (TECMUNDO, 2020). Esses dados mostram a urgência no processo de 

aperfeiçoamento das técnicas de segurança cibernética.  

 

Figura 10 - Suposto vazamento de dados de militares 

 

Fonte: TECMUNDO (2020) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nenhum sistema é completamente seguro, principalmente quando estamos falando 

sobre Cibernética. Ao se tratar de um exército, por exemplo, qualquer vazamento de 

informações pode ter consequências catastróficas. Por isso, o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de medidas de segurança deve ocorrer constantemente. Esse trabalho focou 

em uma das formas de se realizar um acesso não permitido a redes e máquinas pessoais, o 

backdoor. 

Como foi exposto, os backdoors nem sempre estão presentes de forma indesejada, estes 

podem ter sido inseridos pela própria empresa como forma de se obter feedback sobre 

determinado produto. Porém, a pesquisa mostrou que existem diversos casos onde essa 

ferramenta é utilizada com fins escusos e são inseridos, até mesmo, por imposição de governos. 

A baixa acessibilidade ao código fonte de programas proprietários e a evolução das técnicas de 

penetração, que tornam os backdoors indesejados praticamente imperceptíveis, dificultam o 

processo de detecção e correção das vulnerabilidades. 

O catálogo da ANT, revelado pelo Edward Snowden, mostrou a grande capacidade da 

NSA em realizar ataques nos mais variados tipos de sistemas e equipamentos. Soluções para 

penetração em produtos de diversas empresas, inclusive do próprio país, são listadas no 

catálogo. Foi revelado, ainda, uma estrutura, dentro da agência, que interceptava mercadorias 

no processo de entrega para inserção física de brechas nas mesmas. Produtos de algumas das 

empresas citadas no catálogo são amplamente utilizadas dentro do Exército Brasileiro, 

mostrando uma possível porta para invasões dentro dos sistemas da Força Terrestre. 

As tecnologias vivem um processo frenético de atualização que, em menos de um ano, 

um produto pode se tornar obsoleto. As revelações de Snowden foram publicadas em 2013 e, 

de lá pra cá, grande parte das vulnerabilidades já foram corrigidas e determinados produtos, que 

possuíam alguma solução da agência para exploração, já são obsoletos e pouco utilizados. 

Porém, a análise dos vazamentos é importante para se entender as capacidades de outros países 

e, consequentemente, desenvolver técnicas para aumentar a segurança. Um equívoco é pensar 

que, com os vazamentos, a NSA e outras agências deixaram de desenvolver novas técnicas para 

vigilância, visto que, assim como os procedimentos de proteção evoluem, os de ataque também 

estão em constante atualização. 

A NSA foi amplamente citada nesse trabalho devido a repercussão do caso quando 

houve as revelações, que acabou gerando conflitos interno e atritos com países aliados. Porém, 

a agência norte americana não é a única das agências estatais que possuem métodos de 
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vigilância em massa. Os vazamentos mostraram, também, a grande força da agência britânica, 

GCHQ, que, em muitos casos, desenvolveu soluções de monitoramento junto a NSA. Também 

existem diversas denúncias contra a China de inserção de backdoor em produtos oriundos do 

país e, uma delas, foi pretexto para que o EUA proibisse a parceria de empresas americanas 

com a chinesa Huawei.  

No atual contexto, onde as relações estão se tornando cada vez mais globalizadas, um 

cenário de total independência é algo que não existe nem em países cujo desenvolvimento 

tecnológico está em estágios bem mais avançados que o nosso. Até mesmo produtos que são 

produzidos e desenvolvidos nacionalmente não estão blindados a ameaças, visto que, 

normalmente, estes não são completamente produzidos nacionalmente, tendo componentes 

oriundos de empresas estrangeiras, podendo existir brechas de segurança neles. Porém, de posse 

de todo projeto e conhecimento, uma eventual análise nos produtos torna-se algo mais simples 

e, em caso de detecção de vulnerabilidade, pode ser trocado o fornecedor do componente em 

específico ou ser feita a correção. 

Na realidade atual vivida pelo Brasil, onde as alternativas nacionais para tecnologias 

externas são escassas e muitas das vezes ineficiente, é inconcebível, em um curto período de 

tempo, uma grande migração para produtos produzidos internamente. Não deve existir, porém, 

uma acomodação a esta situação, o processo de pesquisa e desenvolvimento deve ser fomentado 

dentro e fora do Exército. Os acordos offset são uma forma de, na impossibilidade da produção 

de soluções nacionais, diminuir os riscos e de participar ativamente em parte do processo de 

produção de tecnologias, trazendo para as empresas nacionais, inclusive, novos conhecimentos. 

De nada adianta, porém, adotar diversas medidas de segurança e produzir os próprios 

equipamentos e programas, se o usuário não possuir ciência das ferramentas e procedimentos 

de segurança e de sua importância. É necessária a criação de uma cultura de segurança, 

principalmente junto as pessoas com acesso, ou que produzem, informações sensíveis. Nos 

EUA, por exemplo, a então candidata à presidência do país, Hillary Clinton, teve sua campanha 

fortemente comprometida pelo fato da mesma ter utilizado celulares pessoais e um servidor de 

e-mail privado para troca de conteúdo sensíveis, quando era secretária de Estado, ao invés do 

servidor mais seguro disponibilizado pelo governo (BBC, 2016). Tal fato foi aproveitado pelo 

seu adversário na corrida eleitoral, visto que a cultura de segurança mais desenvolvida do país 

fez com que a popularidade da então candidata fosse reduzida. No Brasil, no entanto, mesmo 

após os vazamentos que expuseram que diversos telefones do governo estavam sendo 

grampeados pela NSA, a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, continuou não utilizando 

criptografia em suas chamadas e foi criticada, até mesmo, pelo próprio Edward Snowden 
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(GUIMARÃES, 2016). Estes fatos até foram publicados nas mídias nacionais, mas a 

repercussão gerou consequências bem mais brandas à opinião pública do que no caso norte 

americano. A despreocupação foi tanta que, o próximo a assumir a presidência, Michel Temer, 

também dispensou a utilização do telefone criptografado fornecido pela Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN), cometendo o mesmo erro de sua antecessora (SASSINE, 2017). Esses 

fatos mostram a fragilidade da nossa Cultura de Segurança e a preferência pelo mais prático.  

 Se um Presidente da República, com todo seu assessoramento, negligência 

procedimentos de segurança, não é de se surpreender que dentro das OMs também ocorra tal 

fato. Face ao cenário de dependência e outras tantas vulnerabilidades, o cuidado com a 

segurança deveria ser dobrado, com especial atenção no usuário, um dos pontos mais críticos 

de um sistema. Simples ações, como a utilização de senhas fortes, criptografias e equipamentos 

específicos, são medidas que já dificultariam uma tentativa de acesso indesejado. Porém a 

comodidade faz com que, muitas vezes, medidas de segurança sejam negligenciadas, já que, na 

urgência do cumprimento das missões, o militar acaba por optar pelos procedimentos e 

equipamentos que já está acostumado e, na ausência de um superior capacitado, o processo de 

fiscalização fica fragilizado. A presença de um militar qualificado na OM, ou até mesmo a 

intensificação dos assessoramentos de unidades especializadas, para a fiscalização, difusão de 

conhecimentos e detecção de possíveis vulnerabilidades, já traria resultados positivos para 

segurança das informações. O processo de aquisições também deve receber atenção, com a 

intensificação da verificação dos equipamentos de TIC que serão adquiridos. 

As consequências de um vazamento de informações, tanto para o Exército quanto para 

os militares, podem gerar custos muito maiores que os da adoção das medidas paliativas, além 

de evitar constrangimentos desnecessários. Além disso, a produção de tecnologias nacionais e, 

consequentemente, a eventual substituição das soluções importadas, além de trazer enormes 

benefícios a segurança, estimula o desenvolvimento de todos os setores envolvidos no processo 

de pesquisa e desenvolvimento.  
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