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PROTEÇÃO CIBERNÉRICA: O CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA O 
MILITAR NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO 

 
Luiz Paulo Lopes dos Santos* 

Thiago Ferraz de Barros Peres** 
 

RESUMO 
O Brasil passou por uma mudança de comportamento nas práticas diárias trazidas pela sociedade na 
era da informação, fazendo com que fossem aceitas alterações significativas nos valores sociais, 
profissionais e econômicos, sem a clara percepção de suas consequências em médio e longos 
prazos. Procurou-se apresentar quais os conhecimentos que devem ser focados para o militar que 
trabalha nas áreas administrativas do Exército Brasileiro (EB), para que ele esteja preparado, quando 
se deparar com as atividades administrativas das Organizações Militares (OM), resultando nos 
assuntos que esses militares devem dominar para se protegerem e não comprometerem o ambiente 
em que estão. 
 
Palavras-chave: Segurança da informação, cibernética, proteção cibernética, segurança cibernética  
 
ABSTRACT 
Brazil has undergone a change in behavior in the daily practices brought by society in the information 
age, causing significant changes in social, professional and economic values to be accepted, without 
a clear perception of its consequences in the medium and long terms. We tried to present what 
knowledge should be focused for the brasilian military, who works in the administrative areas in the 
Brazilian Army, so that he can stay prepared, when faced the administrative activities of the Military 
Organizations, resulting in the subjects that these soldiers must dominate to protect the network and 
not compromise the environment in which they are. 

 
Keywords: Information security, cybernetics, cyber protection, cyber security 
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1 INTRODUÇÃO 

A parte da humanidade que tem acesso a algum nível de 

desenvolvimento econômico acostumou-se, em decorrência deste acesso, a 

facilidades em seu cotidiano para, de forma natural, realizar atividades como 

assistir televisão ou a um filme, falar ao telefone ou corresponder-se com 

amigos, estudar ou fazer pesquisas em bibliotecas, conferir o extrato ou o saldo 

bancário, comprar discos ou livros, etc. Quaisquer destas atividades dependem 

de garantias de acesso a informações.  

Com a internet, percebeu-se que muitas daquelas atividades podem, 

agora, ser realizadas mais rapidamente de forma eletrônica, por meio das 

Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC).  

Como consequências do conforto oferecido pela internet, a humanidade 

passou a estar inserida na sociedade da informação, onde a informação (o ativo 

mais importante) desempenha papel cada vez mais relevante na vida 

econômica, política e social das pessoas, organizações e nações.  

Podemos observar o aumento do número de ataques cibernéticos e uma 

verdadeira “corrida armamentista” das nações em busca de preparo para atacar 

e defender. Cada vez mais o mundo conectado, os conflitos cibernéticos só 

tendem a aumentar. 

Como exemplo de falha de segurança, seja por senhas fracas ou por 

falha em aplicativos, ao longo da crise causada pela pandemia do novo 

coronavírus, o aplicativo Zoom (aplicativo famoso de videoconferência que está 

mais sendo usado na atualidade), teve mais de quinhentas mil senhas à venda 

na dark web. As senhas pertenciam a instituições, empresas e universidades 

(ABRAMS, 2020). 

No Exército Brasileiro (EB), diversos meios computacionais estão sendo 

empregados no ambiente administrativo e no operacional. Precisa-se 

apresentar, ao combatente individual, conteúdo instrutivo com informações e 

dicas sobre como o usuário de rede do EB deve se comportar para aumentar a 

segurança e se proteger de ameaças de ataques cibernéticos. 

Segundo publicado no Diário Oficial da União (DOU), Segurança da 

Informação e Comunicações (SIC) são ações que objetivam viabilizar e 

assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade 
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das informações. Medidas que, por mais que pareçam simples, são de 

fundamental importância para o desenvolvimento da mentalidade de segurança, 

onde,  

Em todos as Organizações Militares (OM) do EB, existe o Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC). Este documento tem por 

objetivo geral definir as ações operacionais para o emprego efetivo dos meios e 

dos serviços (PDTIC-MD, 2016-2019). Desta forma, qual o conhecimento que 

um militar deve ter para que este não cause danos a rede?   

O PDTIC do Ministério da Defesa (MD), permite a reunião de ações e 

conhecimentos que norteia à atuação da área de TI dentro do próprio órgão, 

bem como, serve de base para as forças armadas contemplando as estratégias 

definidas e traçando planos de ação para implantá-las. Este documento, porém, 

não cita qual o conhecimento que os militares devem possuir no cotidiano, para 

a execução de suas tarefas. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O Programa de Instrução Militar (PIM) por sua vez, não regula o 

adestramento do combatente individual, Cabo e o Soldado de qualquer 

Qualificação Militar (QM), no assunto proteção cibernética ou segurança da 

informação. Não existe documentação acerca do assunto na Instrução Individual 

Básica (IIB) ou na Instrução Individual de Qualificação (IIQ). Nesta última, nem 

na instrução comum nem na instrução particular. 

Esse conhecimento é necessário aos diversos militares iniciando o serviço 

militar obrigatório como soldados, ou nos anos seguintes como Cabos. No 

momento que são divididos dentro das seções da OM para desempenhar suas 

funções, e necessitam operar ou manusear os diversos equipamentos 

eletrônicos, sendo necessário deter o conhecimento para não causar danos 

irreparáveis à rede. 

Assim sendo, esta pesquisa busca responder à questão: Qual o 

conhecimento necessário para o indivíduo que trabalha administrativamente nas 

seções das OM para não comprometer a rede em que está? 

 

1.2 OBJETIVOS 
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O objetivo geral da pesquisa será identificar quais os principais 

conhecimentos que o militar que trabalha administrativamente necessita para 

não comprometer a segurança da rede de sua OM. 

Para alcançar o objetivo geral serão trabalhados o seguinte objetivo 

específico: 

a) Apresentar ações que são executadas nas seções administrativas da 

OM. 

b) Definir o conhecimento para que o militar saiba proteger a rede no 

ambiente administrativo. 

 

1.3 JUSTIFICATICAS E CONTRIBUIÇÕES  

 

Mitnick e Simon (2006) afirmam que o fator humano é o elo mais fraco na 

segurança da informação no que se refere à segurança cibernética, e os hackers 

estão perfeitamente cientes desse fato. Os ataques direcionados de engenharia 

social (método de ataque, onde alguém faz uso da persuasão, muitas vezes 

abusando da ingenuidade ou confiança do usuário , para obter informações) 

tornaram-se um método amplamente utilizado para obtenção de dados 

confidenciais em praticamente qualquer setor. 

Analisando a engenharia social por intermédio de casos hipotéticos, 

apresentados por Mitnick e Simon, é possível perceber que o engenheiro social 

explora vulnerabilidades na comunicação realizada nos relacionamentos sociais. 

Uma empresa pode ter adquirido as melhores tecnologias de segurança 

que o dinheiro pode comprar, pode ter treinado seu pessoal tão bem que eles 

trancam todos os segredos antes de ir embora e pode ter contratado guardas 

para o prédio na melhor empresa de segurança que existe. Mesmo assim essa 

empresa ainda está vulnerável (MITNICK; SIMON, 2006, p. 03). 

Quando se fala em proteção cibernética, logo associa-se a senhas, 

criptografia, firewall, antivírus, IPS/IDS, hackers e outros elementos. Raramente, 

vinculamos proteção cibernética a pessoas. Tendo em vista que a segurança da 

informação se mede pelo elo mais fraco, organizações estão sempre atrás dos 

melhores meios, do melhor software para análise de logs e pacotes, gastando 
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uma enorme quantidade de dinheiro em uma “falsa” segurança, pois, no final, 

quem irá manter estes sistemas será o elo mais fraco, seres humanos. 

Trazendo para o contexto do EB, existem gastos com licitações, compras 

de equipamentos, instalação de infraestrutura softwares e treinamento de 

pessoal especializado para que sempre a rede esteja segura. Porém, não 

adianta, apenas, capacitar os militares que trabalham nas seções de informática 

das OM, gerentes da rede. É necessário adestrar, também, os militares que são 

os usuários dessas redes. Muitas das vezes, não é a causa do problema a 

configuração da rede, ou a falta de equipamentos. O problema é o usuário que, 

pela falta de conhecimento do que ele pode ou não fazer, acarreta o 

comprometimento da segurança, de forma a gerar uma ameaça interna. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa 

a respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução da 

segurança cibernética orgânica interna das OM. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, pesquisa bibliográfica, a experiencia do autor, 

argumentação e discussão de resultados. 

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

os conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências numéricas obtidas por 

meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão das 

necessidades dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

tendo em vista explorar o problema e fornecer informações disponíveis, 

juntamente com pesquisa bibliográfica acerca do tema 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, numa revisão 

de literatura acerca do tema segurança cibernética. Essa delimitação baseou-se 
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na necessidade de atualização do tema, visto que as tecnologias se encontram 

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

década passada.  

Para a pesquisa será realizado um levantamento bibliográfico de autores 

que escreveram sobre características da segurança, para melhor compreender 

esse assunto. Um dos autores renomados na área é Kevin Mitnick. Um 

programador e hacker estado-unidense, conhecido mundialmente a partir da 

década de 1990, responsável pela popularização do termo Engenharia Social. 

Para embasar o referido estudo, foi necessário buscar apoio nos artigos 

pertencentes ao campo da Ciência da Informação e Segurança da Informação 

com especialistas. É importante lembrar que, através da transformação causada 

pela tecnologia, várias informações são transmitidas pela Internet e a 

possibilidade delas serem interceptadas ou extraviadas nos levam a refletir 

sobre o valor dessas informações para quem as possui, seja uma pessoa ou 

uma organização. Segundo Marciano a definição de segurança da informação é: 

Segurança da informação é um fenômeno social no qual os usuários (aí 

incluídos os gestores) dos sistemas de informação têm razoável 

conhecimento acerca do uso destes sistemas, incluindo os ônus 

decorrentes expressos por meio de regras, bem como sobre os papéis 

que devem desempenhar no exercício deste uso. (MARCIANO, 2006, 

p.114) 

 

Também podemos destacar os estudos de Fróio, que abordam a 

necessidade de investimento compatíveis com o grau de proteção cibernética 

que as organizações devem possuir. Para Fróio:  

Os benefícios de implantar, gerenciar e controlar a segurança da 

informação nas organizações transpõe as características de privacidade 

inicialmente pretendidas e agregam propriedades que auxiliam as 

organizações a alcançarem seus objetivos. Isto possibilita que os 

serviços e negócios sejam executados em qualquer situação 

operacional, que as comunicações com fornecedores e clientes sejam 

eficientes, que as informações sensíveis tenham tratamentos 

diferenciados, que os investimentos para proteger a informação sejam 

compatíveis com as necessidades da organização e com o valor da 

informação. Além disso, permite que a organização se adeque às 

legislações e códigos de ética vigentes, mantendo sua imagem íntegra e 
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transparente para investidores, auditores e sociedade. (FRÓIO, 2008, p. 

4). 

 

A tecnologia está presente em quase tudo o que fazemos em nosso 

ambiente administrativo, e envolvida até no armazenamento das informações da 

administração. É importante destacar que diversos ataques cibernéticos vêm 

sendo realizados nos últimos anos, inclusive em escala mundial, prejudicando 

pessoas e organizações das mais variadas formas. 

Essa grande quantidade de crimes cibernéticos atinge os mais variados 

tipos de vítimas, desde pessoas físicas até grandes organizações, como bancos, 

hospitais, empresas ou aeroportos, sejam elas públicas ou privadas. Proteção 

cibernética das nossas OM é uma preocupação que tem aumentado no Exército, 

onde indaga-se o real valor da informação que pode ser roubada, alterada, 

interceptada ou retida por algum malfeitor e quais as consequências desse 

possível “descuido” do nosso usuário, mais especificamente, os operadores dos 

sistemas no nosso meio administrativo. 

Definido o conceito de proteção cibernética no MD31-M-07 – Doutrina 

Militar de Defesa Cibernética, onde: 

Abrange as ações para neutralizar ataques e exploração 

cibernética contra os nossos dispositivos computacionais e redes de 

computadores e de comunicações, incrementando as ações de 

Segurança, Defesa e Guerra Cibernética em face de uma situação de 

crise ou conflito. É uma atividade de caráter permanente.  

 

Podemos dizer que ações de adestramento que visam neutralizar ataques 

contra nossos dispositivos e redes são enquadrados neste conceito. 

3 AMBIENTE ADMINISTRATIVO 

A segurança cibernética no ambiente não operacional inclui as medidas 

tomadas por um comando para proteger a unidade de ataques cibernéticos, pois 

sempre existe a possibilidade de atuação de pessoas mal intencionadas, que 

deve ser sempre considerada por sua presença física e/ou na rede, causando 

danos a pessoal, material e aos sistemas e serviços disponibilizados. 

Atividades desempenhadas pelas diversas seções de uma OM possuem, 

em sua totalidade, computadores e meios informatizados além de acesso a 
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ambientes eletrônicos, constituindo de ameaça para as redes e ambientes em 

que esses militares se encontram. Hackers e pessoas mal intencionadas podem 

tentar descobrir senhas de usuários autorizados, com a finalidade de 

comprometerem a confidencialidade, tornando pública uma informação 

confidencial. Podem, ainda, criar portas de acesso (backdoor) que permitem a 

usuários não autorizados acessar os sistemas e as informações. 

Os militares devem realizar tarefas simples, porém bem treinadas por uma 

mentalidade de segurança, para que estes não caiam em golpes e venham a 

comprometer a rede. 

Como afirma o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes 

de Segurança no Brasil (CERT-BR), não é uma tarefa simples atacar e fraudar 

dados em um servidor de uma instituição e, por este motivo, ataques 

cibernéticos vêm concentrando esforços na exploração de fragilidades dos 

usuários.  

Técnicas de engenharia social (processo de ataque que não faz uso de 

tecnologia e, sim, do fator humano) por diferentes meios e discursos, procuram 

enganar e persuadir as potenciais vítimas a fornecerem informações sensíveis 

ou a realizarem ações, como executar códigos maliciosos e acessar páginas 

falsas. 

Estes ataques cibernéticos podem se originar de dentro ou fora da 

organização. Um usuário interno, como um militar, funcionário civil ou parceiro 

de contrato, pode, de forma acidental ou intencional, tratar erroneamente dados 

confidenciais, ameaçar operações de servidores internos ou de dispositivos de 

infraestrutura de rede, facilitar ataques externos conectando mídias USB 

infectadas nas suas estacoes de trabalho, ouaté mesmo, convidar 

acidentalmente um malware para a rede, através de acesso a links maliciosos 

por e-mail ou sites. 

Segundo Kevin Mitinick: 

“Os indivíduos podem seguir cada uma das melhores práticas de 

segurança recomendadas pelos especialistas, podem instalar cada 

produto de segurança recomendado e vigiar muito bem a configuração 

adequada do sistema e a aplicação das correções de segurança. Esses 

indivíduos ainda estarão completamente vulneráveis.” (MITNICK; 

SIMON, 2003, p. 3) 
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A falta de preocupação com a segurança da informação das organizações 

em treinar seus militares na segurança de redes ou contra a engenharia social 

pode levar sérios problemas para a instituição.  

Algumas funções na Secão de Pessoal da OM, como, por exemplo, a 

confecção do Boletim Interno (BI), onde é publicado todas as ordens do 

Comandante de Unidade (Cmt U), ordens das autoridades superiores e os fatos 

que devam ser do conhecimento de toda a unidade, são funções 

desempenhadas por Soldados ou Cabos, bem como a função de protocolista, 

função encarregada do recebimento e envio de documentos externos à OM, 

podendo vir a ter algum problema de segurança por causa da falta de 

adestramento ou do mal preparo com os meios de TI e com a segurança 

cibernética da rede, que, nos menores níveis, é dever de todos. 

O fator humano sempre será um fator que influenciará diretamente na 

segurança cibernética, como afirma SILVA, M.; COSTA, 2009:   

Um dos grandes problemas presentes, hoje, na segurança da 

informação diz respeito ao fator humano. Práticas como autorização de 

usuários que permitem que eles acessem dados, lugares, objetos, etc., 

fragilizam a segurança, uma vez que muitas pessoas acabam tendo 

acesso a informações importantes, colocando em risco a segurança da 

informação, pois o aspecto comportamental pode afetar 

significativamente as demais medidas de segurança, por mais modernas 

que elas sejam. (SILVA, M.; COSTA, 2009). 

4 MEDIDAS E CONHECIMENTOS 

4.1 No ambiente de trabalho 

Para desempenhar bem as suas funções, os militares no ambiente 

administrativo precisam de prévios conhecimentos em informática e saber que 

tipos de golpes de engenharia social estão suscetíveis, para que suas funções 

sejam bem executas no ambiente de trabalho. 

Geralmente, o engenheiro social é um tipo de pessoa agradável. Ou seja, 

uma pessoa educada, simpática, carismática, mas, sobretudo, criativa, flexível e 

dinâmica além de possuir uma conversa bastante envolvente (ARAUJO, 2005, p. 

27). 
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As pessoas mal intencionadas procuram sempre as vulnerabilidades 

alheias para realizarem seus ataques de engenharia social. Algumas 

características se destacam no ser humano que o torna vulnerável e suscetível a 

ataques de engenharia social, conforme Junior (2006) afirma: 

-  Vontade de se tornar útil: O ser humano procura ser cortês ou ajudar os 

outros 

quando necessário; 

- Buscar amizades: Os humanos costumam se sentir bem ao serem 

elogiados, 

de maneira que muitas vezes ficam abertos para fornecer informações; 

- Prorrogar responsabilidades: Muitas vezes o ser humano considera não 

ser o 

único responsável pelo conjunto de responsabilidades ou atividades; 

- Persuasão: É caracterizada pela capacidade de convencer, buscando 

assim a respostas desejadas para alcançar o objetivo. Isso acontece porque o 

ser humano 

possui características que o tornam vulnerável a manipulação. 

Fatores, esses, que devem ser observados quando se designar um militar 

para uma função sensível, que não pode estar suscetível a ataques de 

engenharia social. 

O Medo de superiores hierárquicos, a condição de respeitar a autoridade 

do chefe, o uniforme, fazem com que as pessoas obedeçam a uma autoridade 

inquestionavelmente.  

Os militares das seções tendem a cumprir pedidos daqueles que estão 

em posições autoritárias. Dentro do ambiente de trabalho militar, numa OM, um 

engenheiro social pode se passar por alguma pessoa com algum tipo de 

autoridade para atingir seus objetivos. 

Essa hierarquia dentro do Exército, que facilitaria a obtenção de dados, 

merece muita atenção, pois é uma das formas mais fáceis de se obter 

informações. Os militares são mais propensos a obedecer a pessoas com 

credibilidade, ou quando estão sobre pressão e precisam de ajuda, tendendo a 

vítima a realizar a tarefa com rapidez e, até mesmo, as pessoas tendem a 

obedecer mais quando acreditam que estão fazendo aquilo por uma boa causa. 
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A falsa sensação de segurança, por estar dentro de aquartelamento, faz 

com que se negligencie algumas medidas de segurança que não poderiam ser 

ignoradas. A Exemplo dessa falsa sensação de segurança, onde acha-se que 

ninguém mal intencionado pode entrar no ambiente de trabalho, ocorreu, em 

2016, quando um falso coronel entrou na Base Aérea de São Paulo (Basp). “Ele 

tinha cara de militar, postura de militar, farda de militar e até estrela de coronel. 

E foi assim, todo paramentado, que ele conseguiu enganar uma equipe de 

soldados de plantão e entrar” (EXTRA, 2016). 

Por isso, os militares devem sempre estar atentos e serem treinados, até 

mesmo, a como atender o telefone, responder e-mails, não acessar qualquer 

tipo de sites da internet, saber a forma correta de abrir, encaminhar e responder 

correspondências, separar do lixo documentos sensíveis para que sejam 

destruídos. 

Medidas, essas, que não podem apenas ficar na mão dos chefes da 

seção de inteligência. Muitos militares trabalham em diversos setores, 

produzindo centenas de documentos semanalmente, que cabe ao militar que o 

está produzindo ou ao seu chefe, realizar a fiscalização das informações 

sensíveis.  

 

4.2 No meio computacional  

Na dúvida, não faça nada! Sempre o militar deve perguntar para o seu 

chefe imediato. Sempre deve perguntar se algo pode ser feito, como por 

exemplo entrar em um site, que normalmente não entra ou abrir um e-mail de 

um endereço desconhecido, endereçado a ele, cujo assunto seja de trabalho. 

Links recebidos por e-mail que lhe direcionam para determinada página 

que, na verdade, não é a original é outro ponto a ser destacado de vital 

importância. O militar tem de estar atento para onde está sendo redirecionado o 

link e se realmente está coerente ao domínio ao qual pertence o link acessado. 

Sempre que o militar navegar, ou seja, visitar um site, ele deve verificar se 

a conexão está autenticada e criptografada e não, simplesmente, clicar em 

qualquer local do site, em alguma caixa de diálogo ou o popular “pop up”. 

Ao realizar o Downloads de arquivos disponíveis na internet é preciso 

tomar cuidado. Dependendo da fonte, o militar pode ter sua máquina infectada, 
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gerando lentidão, e causando o roubo de dados por meio de phishing, (tentativa 

de de enganar as pessoas para que compartilhem informações como nomes de 

usuário, senhas, por meio de disfarce de entidade confiável em uma 

comunicação eletrônica). 

Estando em ambiente administrativo, sempre deverá ser dada a 

prioridade para o download de arquivos de sites oficiais do EB, que contenham 

“eb.mil.br” em seu endereço. É importante prestar atenção em cada etapa do 

download para não instalar ao mesmo tempo softwares de terceiros que possam 

vir a danificar a máquina. 

Sempre é interessante que a OM tenha uma política de software livre bem 

administrada para se evitar ameaças. Caso não tenha, deve-se manter um 

antivírus sempre instalado e atualizado, que é de responsabilidade da Secão de 

Informática. 

Nenhum militar é autorizado a instalar programas de terceiros em seus 

computadores, a não ser que seja autorizado. Esses programas podem conter 

algum código malicioso, que pode roubar informações do computador.  

O armazenamento de arquivos online é uma das formas mais comuns de 

se obter vírus ou arquivos nocivos. É terminantemente proibida a hospedagem 

de arquivos do exército em servidores na nuvem que não sejam do Exército. 

Qualquer documento que esteja fora dos servidores da OM, pode vazar, 

comprometendo não só a OM, mas o nome do Exército. 

A política de senhas deve ser implementada, até mesmo, de forma 

pessoal. O militar tem de trocar sua senha frequentemente e de forma voluntária. 

Softwares para descobrir senhas estão disponíveis e ajudam a encontrar senhas 

fracas de usuários. Nenhum software protegerá uma OM contra o 

comportamento negligente de um militar. Muitas vezes, instruir o militar é o 

suficiente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A oferta de militares que possuem bom nível profissional, com alta 

capacidade de bom relacionamento interpessoal e bons conhecimentos técnicos 

é complicada. Tem de se realizar investimentos, num curto prazo, para que os 

militares que assumam as funções já estejam preparados para evitar os riscos 
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de comprometer a rede do ambiente de trabalho. 

É necessário implementar diversos mecanismos de inspeção, checagem 

identificação, autorização, armazenamento de dados e sistemas de auditoria, 

que devem ser levados em conta, para que haja maior segurança, quanto a 

exposição involuntária, ou não, de informações pessoais e técnicas pelos 

militares. 

O ambiente computacional, com seus dispositivos, equipamentos 

eletrônicos e suas diversas formas de autenticações, ainda não pode garantir a 

completa segurança à informação, não sendo a solução definitiva para conter o 

ímpeto da curiosidade humana ou a vontade de ajudar e/ou a de obedecer às 

ordens dadas. 

Não existe, ao certo, uma medida que defina como totalmente seguro 

para qualquer ambiente de trabalho. Para dificultar a entrega destas 

informações, necessita-se de condutas, treinamentos, hábitos e conhecimento 

das técnicas de Engenharia Social, além da atenção que se deve ter ao 

manipular, transmitir ou descartar informações, sejam elas importantes ou não. 

O treinamento dos militares que trabalham em ambiente administrativo é 

fundamental para que estes possam desempenhar suas funções da melhor 

maneira possível. Conhecimentos de como fazer downloads de arquivos da 

internet,  quando reconhecer se sua máquina possui algum tipo de problema, 

quando uma máquina foi comprometida, ter senhas fortes, determinar o que 

cada militar tem de saber, o acesso que cada um precisa ter a determinados 

arquivos, são exemplos de procedimentos simples, que evitam o mal maior. 

Militares atentos à outras pessoas que estejam nos arredores que não 

trabalham nos arredores, sabendo identificar se foram vítimas de um possível 

ataque de engenharia social, irá diminuir sensivelmente a vulnerabilidade dos 

militares no ambiente administrativo. 
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