
 

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA 

ANTÔNIO VALTER PIRES NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: 

ESTRATÉGIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubarão 

2020 



 

ANTÔNIO VALTER PIRES NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: 

ESTRATÉGIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Relações Internacionais da 

Universidade do Sul de Santa Catarina como 

requisito parcial à obtenção do título de 

bacharelado em Relações Internacionais. 

 

 

 

Orientador: Prof. Ricardo Neumann, Dr. 

 

 

 

Tubarão 

2020 



 

ANTÔNIO VALTER PIRES NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: 

ESTRATÉGIA DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi 

julgado adequado à obtenção do título de 

Bacharel em Relações Internacionais e 

aprovado em sua forma final pelo Curso de 

Bacharelado em Relações Internacionais da 

Universidade do Sul de Santa Catarina. 

 

 

 

Tubarão, 09 de dezembro de 2020. 

 

______________________________________________________ 

Professor e orientador Ricardo Neumann, Dr. 

Universidade do Sul de Santa Catarina 

 

______________________________________________________ 

Prof. Murilo da Silva de Medeiros, Ms. 

Universidade do Sul de Santa Catarina 

 

______________________________________________________ 

Profª. Milene Pacheco Kindermann, Dra. 

Universidade do Sul de Santa Catarina 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família. Sem 

eles, eu não teria chegado tão longe. 



 

AGRADECIMENTOS 

 Em especial, agradeço à minha avó e madrinha Aládia Sanceverino Martins, que, além 

de sempre incentivar o meu aprendizado, me ensinou lições preciosíssimas das quais nunca 

vou me esquecer. 

 Ao meu avô Antônio Valter Pires, por sua capacidade de permanecer forte frente as 

dificuldades da vida. Seu amor pela música e sua força de vontade me dão orgulho de carregar 

este nome. 

 Aos meus pais e à minha irmã, não seria em uma dedicatória tão curta que eu 

encontraria espaço para demonstrar meu agradecimento por tudo o que fizeram por mim. 

 Aos meus professores e professoras com seus ensinamentos valiosos, que me ajudaram 

a crescer como profissional e como pessoa.  Em especial ao meu professor e orientador 

Ricardo Neumann, Dr; ele que esteve sempre disponível para ajudar no que fosse necessário.  

 Aos(às) acadêmicos(as) que tornaram esse trabalho possível através de muita pesquisa 

e dedicação. Sem os seus esforços prévios, minha tarefa teria sido muito mais difícil. 

 Por fim, a todos meus amigos, e amigas, que deixam a vida mais fácil de ser aturada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

O presente estudo objetiva explorar a estrutura de defesa cibernética do Estado brasileiro e se 

ela é capaz de prover segurança para a informação, além de conectar a importância de tal para 

o ingresso do Brasil como país-membro da OCDE. Para tanto, explicou-se os conceitos 

pertinentes ao tema, para uma maior compreensão sobre a pesquisa; Exemplificou-se a 

realidade do Brasil perante os conceitos explicados, tomando dados reais como exemplo; 

Demonstrou-se a evolução das políticas de securitização da informação ao longo dos anos, 

possibilitando a utilização de uma linha do tempo para reforçar o desenvolvimento da 

temática; Explicou-se a forma que o Brasil estrutura seus órgãos e as Forças Armadas 

referente as ameaças de ataques provindos do espaço cibernético; além disso, explorou-se o 

relacionamento Brasil-OCDE e de que forma o país promove sua entrada para a organização. 

Utilizou-se, neste sentido, do método exploratório quanto aos objetivos da pesquisa, do 

método qualitativo quanto à abordagem do problema e dos procedimentos bibliográficos e 

documentais para a coleta de dados. Ao término do estudo, considerou-se que o país está 

deveras atrasado na temática de segurança cibernética; Constatou-se que a entrada para a 

OCDE requisitará um esforço muito maior por parte do Brasil e, por fim, apontou-se uma 

grande falha no País na falta de investimento em educação e pesquisa sobre o tema de defesa 

cibernética e segurança da informação. 

 

Palavras-chave: Segurança Cibernética. Brasil. OCDE. 



 

ABSTRACT 

This research aims to explore the Brazilian cyber defense structure and see if it can provide a 

cyber securitized environment. In addition, it will connect such matter to the Brazilian interest 

on becoming a member of OECD. Therefore, in order to promote a greater understating of the 

research, the most relevant concepts to the topic were explained; These concepts were 

exemplified towards the Brazilian reality, using real statistics; The evolution of information 

security policies over the years was demonstrated, allowing the use of a time line to reinforce 

the topic development; The Brazil’s way of organizing its public agencies and the army 

towards the menaces coming from the cyberspace was explained; furthermore, the relation 

between Brazil and OECD, and the Brazilian way of promoting its entrance to the 

organization, was analyzed. The exploratory method was utilized for the research objectives, 

the qualitative method was used for approaching the problem and bibliographic/documental 

procedures for data gathering. Finally, it was concluded that the country is quite delayed on 

matters of cyber security; An entrance in the OECD will require a great effort by the Brazilian 

government and, at last, a lack of investment in education and research, in order to develop 

cyber defense and information security, was pointed as a great flaw. 

 

Keywords: Cybersecurity. Brazil. OECD.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O Brasil ocupa o 66º lugar no ranking da União Internacional de Telecomunicações 

(UIT) de tecnologia da informação e comunicação1 além de, em 2017, ter sido o 2º país no 

mundo com maior número de ataques cibernéticos2.  Um país de importância internacional 

como o Brasil ter números como esses é assustador, e o fato de ser um tópico precariamente 

abordado nos estudos acadêmicos é mais assustador ainda. Há ameaças externas e internas se 

aproveitando da fragilidade do sistema nacional de defesa, causando prejuízo aos cofres 

públicos e à população.  

 A organização dos estados modernos sofreu alterações constantes na história que, 

decorrente das novidades que acompanham estas mudanças, comumente forçaram uma fase 

de adaptação por parte dos atores internacionais. Atendo-se à segunda metade do século XX 

em diante, podemos perceber uma forte influência da informação como grande fonte de 

interesse entre os estados, afetando as políticas externas, seja através de uma forma direta, 

como no caso da troca consciente de dados e/ou espionagem, ou então de uma forma indireta, 

como através das propagandas políticas e influências dos meios midiáticos.  

 O advento da internet potencializou o ciberespaço de forma exponencial, e não 

podemos negar a importância que ela teve para o compartilhamento da informação. 

Entretanto, certa clareza sobre conceitos será necessária para maior compreensão desta 

pesquisa. Afinal, a internet faz parte do ciberespaço, e este não pode ser confundido 

meramente com a World Wide Web que conhecemos. 

 O ciberespaço é um conceito criado por Willian Gibson em seu romance 

Neuromancer (1984), onde o autor tem uma visão extremamente fantasiosa, que vai muito 

além das possibilidades que a tecnologia atual pode prover. Ele enxergava a dimensão de 

informações como algo a parte de nosso mundo, uma dimensão paralela, acessível e 

compartilhada. Contudo, um conceito mais próximo da nossa realidade, e que não usufrui de 

conceituações surreais de um romance, pode ser descrito como “[...] um domínio operacional 

marcado pelo uso da eletroeletrônica e do espectro eletromagnético com a finalidade de 

criação, armazenamento, modificação e/ou troca de informações através de redes 

interconectadas e interdependentes.” (KUEHL, 2009, p. 29). 

 

 
1 ICT DEVELOPMENT INDEX 2017. ITU. Disponível em: < https://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html >. Acesso em outubro de 2020. 
2 NORTON CYBER SAFETY INSIGHTS REPORT, 2017. NORTON SECURITY. Disponível em: 

<https://us.norton.com/cyber-security-insights-2017> Acesso em setembro de 2020. 
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Neste sentido, nota-se a importância que o espaço cibernético tem ganhado nas 

pautas de políticas de segurança ao redor do mundo. Na verdade, ter um sistema de defesa 

pronto para combater ameaças de origem cibernética é mais do que apenas defender sua 

soberania, é garantir segurança para as informações valiosas, para a população e as 

infraestruturas críticas nacionais. 

Levando em consideração o fato de que os países, em diversos níveis de 

desenvolvimento, estão alocando recursos para a criação de uma estrutura de defesa 

cibernética sólida, é necessário possuir um fronte de atuação nacional que seja capaz de lidar 

com as ameaças que  provém desse domínio tão obscuro que é o espaço cibernético. As 

guerras cibernéticas são muito misteriosas, devido ao fato de que a grande maioria dos seus 

ataques são anônimos e impossíveis de rastrear, embora, “independentemente de 

identificação, os fatos mostram que a tendência é que ataques continuarão a ocorrer com 

frequência e sofisticação ainda maiores” (BAUER; VAN ETEN, 2009). Há quem diga que as 

guerras nesse domínio são mais justas e a caracterizam-nas como assimétricas, 

 

Por possibilitar que um país, considerado pobre, consiga atacar e causar prejuízo a 

outro, considerado rico, utilizando armas cibernéticas. Todavia, ataques cibernéticos, 
especialmente a infraestruturas críticas, podem resultar em retaliação com forças 

militares [...] Ou seja, um país que assume o risco de ser pego operacionalizando 

atividades maliciosas na rede deve ser capaz de arcar com as eventuais 

consequências de seus atos. (CRUZ JÚNIOR, 2013) 

   

 Considerando todos os fatos apresentados, coloca-se como problema central de 

pesquisa a seguinte questão: O Brasil dispõe de um sistema de defesa que permita a 

sustentação de um ambiente ciberneticamente seguro, sendo reconhecido como promissor 

pela OCDE? 

Considera-se como objetivo geral deste trabalho: Identificar se o Brasil dispõe de um 

sistema de defesa que permita a sustentação de um ambiente ciberneticamente seguro, sendo 

reconhecido como eficaz pela OCDE. Para que esse objetivo principal seja atingido, foram 

traçados três objetivos específicos, são eles: Definir conceitos pertinentes ao tema; descrever a 

estrutura de defesa cibernética do Brasil e suas políticas, e; analisar o documento da OCDE 

sobre a segurança da informação no Brasil. 

 Quanto ao delineamento da pesquisa, o estudo estrutura-se quanto ao método, ao tipo 

de pesquisa, ao universo de pesquisa, aos procedimentos, às técnicas e aos instrumentos 

utilizados na coleta de dados. Essa itens são imprescindíveis para o desenvolvimento de um 

estudo sólido e fidedigno, todos os componentes dessa estrutura serão descritos a seguir. 
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 Os métodos científicos, de maneira geral, podem ser classificados de duas maneiras: 

métodos de abordagem e métodos de procedimento. Neste sentido, este trabalho classifica-se 

quanto ao método de abordagem como dedutivo, pois neste o raciocínio parte de uma 

premissa geral para o particular (ZANELLA, 2014). O referido estudo, levando em 

consideração os múltiplos conceitos abordados no primeiro capítulo do trabalho e o 

detalhamento do progresso estrutural brasileiro de segurança da informação, a partir de 

revisão bibliográfica e documental aplicada a tais concepções no contexto de defesa e 

segurança cibernéticas, configura-se desta maneira.  

 Já quanto ao método de procedimento, caracteriza-se como monográfico, porque 

consiste em empreender um estudo sobre um objeto com a finalidade de realizar constatações 

sobre o mesmo, executando, ao fim dos trabalhos, generalizações (ZANELLA, 2014).  

 Em se tratando do tipo de pesquisa, a presente proposta, quanto aos objetivos, 

enquadra-se como exploratória. A pesquisa exploratória visa a ampliar o conhecimento a 

respeito de um determinado fenômeno e explora a realidade buscando seu maior 

conhecimento. Tais características a distingue da pesquisa descritiva que pretende descrever 

com a maior exatidão possível os fatos e fenômenos de determinada realidade, 

correlacionando dados não lapidados e, também, da pesquisa explicativa, que além de 

explorar o objeto e descrevê-lo, identifica os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos atrelados ao objeto de estudo (GIL, 2002).  

O problema em questão neste trabalho foi abordado de forma qualitativa, pois, foi 

preciso prestar atenção nas subjetividades e nuances durante a pesquisa, para promover uma 

discussão detalhada e precisa além de uma solução concreta e bem relacionada com o tema. 

Este tipo de pesquisa depende, segundo Gil (2002), de muitos fatores como a natureza dos 

dados, a extensão das amostras, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que 

serviram de base para a investigação, enquanto que na análise quantitativa depende do 

comparativo de dados, necessita que os dados sejam quantificados para responder à pergunta 

de pesquisa ou comprovar uma hipótese, logo é possível verificar se há coerência entre a 

construção teórica e os dados observados. 

 Para criarmos um ambiente compreensível de um tema tão novo e nem tanto 

explorado, foi necessário levantar informações e angariar conhecimentos sobre o assunto para 

não basearmos a discussão em algo raso. Portanto, foi realizada uma pesquisa de caráter 

bibliográfico e documental, elaborando conexões a partir de material já publicado, como 

livros, artigos, documentos oficiais, decretos e em bases de dados livres ou assinadas pela 
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Universidade do Sul de Santa Catarina, o uso de tais fontes de pesquisa caracteriza a pesquisa 

bibliográfica e documental (GIL, 2002).  

 O universo da pesquisa trata-se, diante do exposto, dos estudos e estratégias de defesa 

e segurança cibernéticas realizadas pelo Brasil, bem como dos conceitos pertinentes para 

compreensão do tema e uma análise sobre o cenário cibernético brasileiro. 

 As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram de conteúdo e de análise 

documental. A primeira trata-se, segundo Chizzotti (2001, p. 98 apud ZANELLA, 2014, p. 

125) “de um método de tratamento e análise de informações colhidas por meio de técnicas de 

coleta de dados, consubstanciadas em um documento. A técnica se aplica à análise de textos 

escritos ou de qualquer comunicação.” A segunda, por sua vez, conforme Zanella (2014, p. 

118), “envolve a investigação em documentos internos [da organização] ou externos 

[governamentais, de organizações não-governamentais ou instituições de pesquisa, dentre 

outras].” Desta maneira, os procedimentos utilizados para a coleta de dados deste estudo serão 

os procedimentos bibliográficos e documentais.  Por fim, tendo em vista as técnicas e os 

procedimentos para a coleta de dados, foram utilizados os métodos de levantamento 

bibliográfico e documental.  

 Existem alguns cenários possíveis para o problema em questão, são eles: 1) o Brasil 

está muito atrasado em relação aos outros países no quesito defesa cibernética e precisará 

correr contra o tempo para garantir ao menos uma defesa básica em meio à crescente de 

ataques provindos do meio cibernético; 2) o Brasil está muito bem preparado para defender 

sua soberania em meio ao espaço cibernético e garantir segurança para a população e para as 

empresas; e 3) o Brasil está no caminho certo para o combate às ameaças cibernéticas e as 

políticas escolhidas para assegurar esse objetivo já estão progredindo.  

 Tendo tudo isso em vista, o trabalho estrutura-se em introdução, três capítulos e 

conclusão.  

 Na introdução, são apresentados os aspectos gerais da pesquisa, como tema-problema, 

objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, delineamento metodológico, hipóteses e 

estrutura do trabalho.  

 No capítulo um, cujo título é “Conceitos essenciais sobre o domínio cibernético”, 

descrevem-se os principais conceitos relacionados a este domínio, visando uma melhor 

compreensão do tema e a permitindo a leitura e bom entendimento de pessoas que não tenham 

muito conhecimento sobre o assunto. Destes conceitos, podemos citar exemplos como espaço 

cibernético, hacktivismo, defesa cibernética, crime cibernético etc. 
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 No capítulo dois, cujo título é “A estrutura brasileira de defesa cibernética”, apresenta-

se todo o sistema utilizado pelo Brasil para o combate ao terrorismo cibernético e outros 

problemas oriundos do domínio, além de explorar o histórico de ações do governo brasileiro 

referentes a estruturação de um sistema capaz de prover segurança da informação à 

população. 

 No capítulo três, cujo título é “A Segurança da Informação como fator relevante para a 

relação Brasil-OCDE”, apresenta-se um panorama geral sobre o relacionamento do Brasil 

com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, contendo informações 

sobre o histórico da relação, a importância para o Brasil e as análises da organização frente 

aos esforços brasileiros para com a segurança da informação e governança digital. Além 

disso, debateu-se sobre a relação do Brasil com os outros países sul-americanos. 

 Já na conclusão, apresenta-se a visão do autor conectando os problemas apresentados 

aos estudos realizados, promovendo conclusões relativas às questões previamente pensadas. 
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2 CONCEITOS PERTINENTES AO DOMÍNIO CIBERNÉTICO 

 Os termos que carregam a qualidade de “cibernético” no nome, tendem a trazer 

incerteza em suas definições. O entendimento equivocado de tal adjetivo é o fator gerador das 

más interpretações, tanto para as versões super simplificadas sobre o assunto, quanto às 

noções demasiadamente exageradas sobre ele. Como super simplificadas, podemos enquadrar 

as visões de que toda a coisa “cibernética” é direta e exclusivamente ligada a robótica, 

biotecnologia ou computação. Já em uma visão exagerada, estamos falando sobre como esses 

termos (cibernéticos) são automaticamente enquadrados como algo futurista, distante da nossa 

realidade por alguns estudantes e pensadores. 

  Um dos enganos mais cometidos, no quesito definições, é a confusão entre os termos 

espaço cibernético e internet. Isso se deve ao fato de que, muitas vezes, associamos o prefixo 

“ciber” a coisas oriundas da internet. Porém, a relação entre esses termos não é derivativa ou 

sinônima e sim, complementar. Conforme Clarke (2012) toda a internet faz parte do espaço 

cibernético, mas nem todo espaço cibernético está conectado na internet. Neste sentido, este 

capítulo serve para fins do seguinte objetivo específico: Definir conceitos pertinentes ao tema. 

2.1 O CIBERESPAÇO 

Conceituar ciberespaço é uma tarefa um tanto difícil. Afinal, existem diferentes visões 

do conceito que acabam gerando entendimentos errôneos na amplitude e na definição dessa 

dimensão de informações que pode ser tanto virtual, quanto real.  

Na primeira aparição do conceito, o autor William Gibson (1984) tinha uma visão 

romantizada de todo o conceito. Este é o espaço cibernético na concepção original de Gibson: 

 

Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de operadores autorizados, 

em todas as nações, por crianças aprendendo altos conceitos matemáticos... Uma 

representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de dados de todos os 
computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz 

abrangendo o não-espaço da mente; nebulosas e constelações infindáveis de dados. 

Como marés de luzes da cidade. (2003, p. 67). 

 

 Ou seja, já nos tempos passados, os autores de ficção-científica previam nossa rede 

global de informação como “constelações infindáveis de dados”. Todavia, no prefácio à 

edição brasileira (2003), o tradutor do romance Neuromancer, Alex Antunes afirma que “o 

conceito criado por Gibson neste livro, o ciberespaço, é uma representação física e 

multidimensional do universo abstrato da ‘informação”. Esta definição descrita por Antunes, 
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nos mostra que a visão do autor era muito mais voltada à uma dimensão palpável, onde fosse 

possível enxergar e, inclusive, caminhar por todo o tráfego de dados, como luzes da cidade.  

Anos após o lançamento do romance Neuromancer (1984), o ciberespaço já não era tão 

ficção assim. Agora, existiam estudos para entender o fenômeno da informação e a 

forma/velocidade em que ela transitava através da rede mundial de computadores. Por conta 

disso, novas definições surgiram com um cunho mais científico. Lévy (2000, p.92) define o 

ciberespaço como sendo um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores”. Sobre essa definição, o autor ainda afirma, 

que: 

 

Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos 

os conjuntos de rede hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem 

informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto na 

codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com 
precisão e tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da 

informação que é, parece-me, a marca distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem a 

vocação de colocar em sinergia e gerar interface à todos os dispositivos de criação de 

informação de gravação, de comunicação e de simulação. A perspectiva da 

digitalização geral das informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal 

canal de comunicação e suporte de memória da humanidade a partir do próximo 

século. (Lévy, 2000, p. 92-93). 

 

 Além dessa definição criada por Lévy (2000), que trata exclusivamente da informação, 

seja ela transmitida ou destinada à digitalização. Existe ainda um conceito que traz à tona o 

ciberespaço como algo tangível, composto por objetos e máquinas que estão conectadas entre 

si e diretamente ligadas ao espaço cibernético. Em uma visão inovadora, e deveras 

reducionista, Koepsell (2004, p. 125) traz um conceito inteiramente simples e palpável, nas 

suas palavras, o ciberespaço não passa de: 

 

um meio composto de chips de silício, fios de cobre, fitas e discos magnéticos, cabos 

de fibra ótica e de todos os outros componentes de computadores, meios de 

armazenamento e redes que armazenam, transmitem e manipulam bits. [...] O 

software existe no ciberespaço como o texto existe no papel ou como uma estátua 

existe em uma pedra. (Koepsell, 2004, p. 125). 

 

 Levando em conta a existência de tantas visões diferentes sobre o tema, é possível 

afirmar que, decorrente da parcialidade delas, nenhuma delas pode sustentar individualmente 

um conceito completo sobre o ciberespaço. Para criar uma interpretação correta do termo, 

seria necessário levar em consideração os objetos físicos, como, por exemplo: cabos, 

computadores, servidores, redes de telefone/internet. E, também, objetos virtuais, como todos 
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os tipos de dados e a informação num geral. Para que assim pudesse ser possível realizar um 

estudo eficiente que expanda nossa compreensão sobre o ciberespaço e seus adjacentes.  

 O Departamento de Defesa dos EUA (Departament of Defense – DoD) define espaço 

cibernético/ciberespaço como “um domínio global dentro do ambiente de informações que 

consistem das redes interdependentes de infraestruturas de Tecnologia da Informação (TI), 

incluindo a Internet, redes de telecomunicações, sistemas de computador, processadores e 

controladores embutidos.” [EUA. Departamento de Defesa (DoD)]. Já o Ministério da Defesa 

do Brasil tem, em seu Glossário das Forças Armadas (2015), espaço cibernético definido 

como “Espaço virtual, composto por dispositivos computacionais conectados em redes ou 

não, onde as informações digitais transitam, são processadas e/ou armazenadas.” 

 Tendo em vista a definição do Estado brasileiro sobre espaço cibernético, podemos 

adicionar ainda mais uma definição que traz, também, a inclusão dos “usuários” ou seja, a 

força humana por detrás da informação. 

 

Conjunto de equipamentos físicos (hardware), que sustenta uma dimensão 

virtual com programas, sistemas, aplicativos e informações (software), cuja 

manipulação se dá por uma camada cognitiva de usuários (peopleware). 

(Ventre, D. 2011) 

 

 É possível enxergar essa força de usuários através do termo “peopleware” utilizado 

por Ventre (2011) quando ele o utiliza para definir uma “camada cognitiva de usuários” 

responsável pela manipulação dos softwares e manutenção dos hardwares. Para uma 

realidade não tão distante, existirão outros atores nessa camada chamada de peopleware, 

como inteligências artificiais por exemplo. No Brasil, estima-se que 74% da população seja 

usuária frequente da internet3.  

 Portanto, para fins de obter uma resposta para o problema central do trabalho, o termo 

“Espaço Cibernético” será entendido como: Uma dimensão intangível de tráfego das 

informações e os sistemas físicos conectados a ela. 

  

 

 
3 Informação retirada da Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicações nos domicílios 

brasileiros – TIC Domicílios 2019 realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (CETIC.BR) 
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2.2 DEFESA CIBERNÉTICA SOB A ÓTICA BRASILEIRA E O CONCEITO DE 

GUERRA CIBERNÉTICA 

Para uma separação clara dos termos defesa cibernética e segurança cibernética, é 

necessário começar com a definição básica do que é defesa e segurança. Na raiz do 

significado, o Ministério da Defesa brasileiro (2015) define segurança como: A sensação de 

garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um de seus integrantes, contra 

ameaças de qualquer natureza. Ou seja, a segurança deriva de um ambiente equipado com 

mecanismos funcionando em prol da ordem e do bem-estar. Esses mecanismos são o que 

conhecemos por defesa, vide Glossário do Ministério da Defesa (2015): 

 

1.Ato ou conjunto de atos realizados para obter, resguardar ou recompor a 

condição reconhecida como de segurança. 2. Neutralização ou dissuasão de 

ações hostis que visem a afetar a segurança de uma organização militar ou 

ponto sensível, pelo emprego racional de meios adequados, distribuídos 

conforme um planejamento, devidamente controlados e comandados. 3. 

Reação contra qualquer ataque ou agressão real ou iminente. (Glossário 

Ministério da Defesa, 2015) 

 

 Em suma, a defesa trata as ações a serem tomadas para prover um ambiente seguro. 

Seguindo este raciocínio, o Glossário (2015) ainda define defesa cibernética como:  

 

Conjunto de ações ofensivas, defensivas e exploratórias, realizadas no 

Espaço Cibernético, no contexto de um planejamento nacional de nível 

estratégico, coordenado e integrado pelo Ministério da Defesa, com as 

finalidades de proteger os sistemas de informação de interesse da Defesa 

Nacional, obter dados para a produção de conhecimento de Inteligência e 

comprometer os sistemas de informação do oponente. 

 

 Ou seja, quando falamos de defesa cibernética, estamos tratando de um conceito que 

engloba todas as atividades ofensivas e defensivas que se utilizam de meios de TIC e cujo 

campo de batalha é o espaço cibernético.  

 

2.2.1 Guerra cibernética 

 O Ministério da Defesa do Brasil (2015) define guerra cibernética da seguinte forma:  

 

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 
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(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. 

  

 Embora a definição apresentada seja deveras complicada ao olhar de alguém fora do 

meio militar, é mais fácil imaginar um possível conceito de guerra cibernética do que entender 

a diferença entre defesa e segurança. Todavia, Silva (2014) propõe uma definição que, 

embora muito menos técnica, permite uma compreensão mais clara: 

 
Guerra Cibernética é o conjunto de ações ofensivas, defensivas e ou 

exploratórias, realizadas no espaço cibernético, que buscam negar seu uso 

pelo inimigo e garantir o uso, a segurança, a confiança, a integridade, a 

rapidez e o sigilo das informações, existentes em computadores, redes e 

sistemas de informação, em proveito próprio, tanto na área militar quanto na 
área civil. 

 

 Um exemplo recente de um ato de guerra, foi o vírus STUXNET. Este worm4 alvejou 

uma usina iraniana de enriquecimento de urânio, causando estragos a algumas de suas 

centrífugas. De acordo com Alexandre Hosang (2011), 

 

O STUXNET foi um worm projetado para atacar o sistema industrial 
SCADA, desenvolvido pela Siemens, mais especificamente o sistema de 

controle das centrífugas de enriquecimento de urânio do Irã, em 2010, 

fazendo-as girar mais rapidamente do que o normal e causando rachaduras 

em seu interior, sem que os funcionários percebessem o ocorrido. 

(HOSANG, 2011 p.3) 

 

 Ainda conforme o autor, estima-se que o vírus tenha sido infiltrado por algum 

dispositivo com saída USB, visto que a usina não tem acesso à internet. 

2.3 SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

 Um termo que não traz muita ambiguidade em sua escrita, mas que, ainda assim, 

muitas vezes tem sua definição mal interpretada ou confundida com defesa cibernética, e até 

mesmo chega a ser visto como um conceito “importado” e longe da nossa realidade. A ciber 

segurança é, por muitas vezes, compreendida como uma mera proteção de dados ou segurança 

 

 
4  Atividades maliciosas relacionadas com o processo automatizado de propagação de códigos maliciosos na 

rede. 
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da informação. De antemão, garanto que estes são apenas alguns dos âmbitos de uma política 

orientada à segurança cibernética.  

 O estudo da segurança cibernética é explorado por diversos ramos da ciência e, por 

consequência, existem pesquisas com objetivos muito diferentes, criando conceitos que 

dialogam diretamente com seus respectivos pontos de vista e necessidades. Por conta disso, é 

comum encontrar definições “míopes” ou muito simplificadas, que acabam reduzindo a 

dimensão do conceito. Conforme Craigen, Diakun-Thibault e Purse (2014, p. 18): 

 
A ausência de uma definição concisa, amplamente aceita e que capture a 
multidimensionalidade da segurança cibernética, impede avanços tecnológicos e 

científicos ao reforçar a visão predominantemente técnica sob segurança cibernética 

enquanto separa disciplinas que deveriam estar agindo conjuntamente para resolver 

desafios complexos de segurança cibernética. (2014, p. 18) 

 

As múltiplas abordagens do conceito de segurança cibernética nos ajudam a 

compreender os diferentes aspectos a serem considerados durante o planejamento de uma 

política eficaz de defesa. Por outro lado, caso estes estudos não conversem entre si, a falta de 

conexão entre as disciplinas envolvidas no processo cria uma tendência a atrasar o estudo do 

tema. Somando isso as falhas presentes nos ambientes domésticos de segurança cibernética, 

temos um número crescente de ataques cibernéticos em todo o mundo.  

O conceito de segurança cibernética estabelecido por Craigen, Diakun-Thibault e Purse 

no artigo Defining Cybersecurity (2014) foi orientado à uma visão mais técnica do assunto, 

almejando um entendimento sobre o tema que agradasse todas as diferentes abordagens sobre 

o assunto e que, com sorte, fosse capaz de gerar um consenso entre as mesmas. Esse artigo foi 

construído levando em consideração o aspecto multidisciplinar do conceito e, por esse 

motivo, conseguiu criar uma definição bem objetiva do que é segurança cibernética. Foram 

levados em consideração os aspectos da área de matemática, linguagem, ciências da 

computação, ciências políticas e ciências sociais. O conceito final, ficara definido desta 

forma: 

 

Segurança cibernética é a organização e coleção de recursos, processos, e 

estruturas usadas para proteger o ciberespaço e sistemas conectados a ele, de 

ocorrências em desconformidade de fato ou de direito com os direitos de 

propriedade. (Craigen, Diakun-Thibault, Purse (2014, p.17)) 

 

 Quando analisamos a segurança cibernética de uma perspectiva voltada aos interesses 

de um Estado ou de uma instituição governamental, podemos seguir uma visão semelhante a 

de Mandarino (2009, pg.29) em que “segurança cibernética é entendida como a arte de 



 

 

 

23 

assegurar a existência e a continuidade da Sociedade da Informação de uma Nação, garantido 

e protegendo, no Espaço Cibernético, seus ativos de informação e suas infraestruturas 

críticas”. Uma visão como esta já começa a nos mostrar o envolvimento de pessoas e 

processos em estratégias de segurança cibernética, excluindo a possibilidade do ambiente ser 

construído exclusivamente através de dados. Ainda em um aspecto de interesse 

governamental, o Departamento de Segurança Interna (2009, p.12) dos EUA demonstra, em 

seu plano nacional de proteção à infraestrutura, um objetivo que visa “a prevenção aos danos 

causados pelo uso não autorizado da informação eletrônica e de sistemas de comunicações e a 

respectiva informação neles contida, visando assegurar a confidencialidade, integridade, e 

disponibilidade, incluindo, também, ações para restaurar a informação eletrônica e os sistemas 

de comunicações no caso de um ataque terrorista ou de um desastre natural”. Este objetivo do 

plano estadunidense traz à tona um grande aspecto que muitas vezes é desconhecido do que 

sabemos sobre segurança cibernética, que é a proteção, não só de dados e informações 

intangíveis, mas também de toda a infraestrutura física e portas de entrada ao ciberespaço. 

 Por fim, fica claro que, quando a perspectiva sobre o tema é voltada à defesa de um 

Estado, a definição de segurança cibernética mostra-se muito mais concisa e menos abstrata. 

Para ilustrar esta visão mais orientada ao olhar militar e as estratégias de defesa de uma nação, 

devemos nos basear na definição do Ministério da Defesa (2015) que coloca a segurança 

cibernética como: 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. 

2.3.1 Ameaças à segurança cibernética do Brasil 

 De acordo com o estudo realizado em 2018 pela União Internacional de 

Telecomunicações (ITU, na sigla em inglês) 5, órgão da Organização das Nações Unidas 

(ONU) que coordena esforços na área da cibernética, o Brasil se encontra na 70ª posição no 

índice de segurança cibernética. Ainda segundo este mesmo estudo, numa medição de doze 

meses entre 2017 e 2018, os prejuízos advindos dos ataques cibernéticos no Brasil 

ultrapassaram US$ 20 bilhões. E, conforme aponta redação da Agência Senado (2019)6, 70 

 

 
5 Disponível em: <https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf>. Acesso em: 

23/10/2020 
6 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/09/05/brasil-e-2o-no-mundo-em-perdas-

por-ataques-ciberneticos-aponta-audiencia>. Acesso em: 23/10/2020. 



 

 

 

24 

milhões de brasileiros foram vítimas de ilícitos cibernéticos. Contudo, como o número de 

vítimas é crescente no mundo todo, especialistas estimam que o mercado internacional de 

segurança cibernética alcançará a marca de US$ 151 bilhões em 2020 (valor total das 

empresas privadas do ramo). 

 O professor Diego Rafael Canabarro (2019), afirma “a aplicação algorítmica para 

impulsionamento de conteúdo em redes sociais” pode causar atritos e desconfiança em meio 

as dinâmicas eleitorais. Assim como conflitos e pandemias podem abalar a segurança nacional 

de um Estado, certas ameaças podem prejudicar, e muito, a segurança cibernética de até 

vários Estados ao mesmo tempo. Certos tipos de delitos já conhecidos aqui no “mundo real” 

têm sua versão “cibernética”, ou seja, possuem uma finalidade idêntica e os meios adaptados 

às tecnologias providas pelo ciberespaço. Essas atividades variam em graus de gravidade, e 

são previstas de diferentes formas pelos Estados. Por conta da dificuldade de rastrear culpados 

em uma dimensão virtual, torna-se um trabalho árduo para a lei quando se trata de aplicar a 

punição correta ou conduzir uma investigação.  

 Além desse problema quanto à aplicação da lei, existe uma dificuldade visível ao se 

tratar da conceitualização dos termos relacionados ao tema. Em decorrência disso, faz-se 

necessária uma contextualização sobre essas ameaças que afetam a segurança cibernética de 

uma nação. 

2.3.1.1 Cibercrime 

 De acordo com o artigo publicado pelo Jornal El País em 22 de outubro de 2015, 

intitulado O problema do cibercrime no Brasil, o Brasil é “um dos maiores palcos de crimes 

realizados no ciberespaço”. Na verdade, o país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de 

fraudes bancárias online e malware financeiro. De acordo com a publicação do jornal, o 

número de ataques cibernéticos se mostrou crescente com o passar dos tempos. Em 2014, por 

exemplo, esse número cresceu 195% (cento e noventa e sete por cento) e as fraudes bancárias 

online, 40% (quarenta por cento). Esse número permaneceu crescente e o Brasil ainda ocupa a 

segunda posição no ranking mundial de fraudes bancárias.  

 Boa parte desse problema se deve ao fato de que o Brasil não possui uma estrutura de 

defesa que garanta um ambiente seguro ciberneticamente falando. Além disso, o governo 

brasileiro carece de uma definição clara sobre o que é crime cibernético. Entretanto, este não é 

um problema que ocorre apenas no Brasil, como conta Susan N. Herman em seu artigo os 

desafios do crime cibernético (2013), o departamento de Justiça dos Estados Unidos define os 
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crimes cibernéticos amplamente como “quaisquer violações de leis criminais que envolvam, 

para sua perpetração, investigação ou persecução, o conhecimento de tecnologia de 

computador.” Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o cibercrime é “qualquer conduta ilegal, não ética, ou não autorizada, que envolva 

processamento automático de dados e/ou a transmissão de dados”. O Código Penal brasileiro 

(1940) prevê punição para crimes de: invasão de dispositivo informático, interrupção ou 

perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de 

utilidade pública e falsificação de documento particular/cartão. Essa lei, que dispõe sobre a 

tipificação criminal de delitos informáticos, é a de número 12-737, de 30 de novembro de 

2012, conhecida popularmente como “Lei Carolina Dieckmann”. 

 O site do software antivírus Norton (2018) classifica crime cibernético como “toda e 

qualquer prática criminosa que tenha associada à sua realização, ou como meio um aspecto 

cyber ou o recurso à utilização de computadores. Existem diversas tipologias e métodos de 

praticar o cibercrime, sendo um sistema o meio do ataque ou o alvo do mesmo”. Alguns 

exemplos de crimes cibernéticos são: intercepção ilegal ou roubo de dados; interferência em 

sistemas de modo a comprometer uma rede; violação de direitos autorais; jogos de azar 

ilegais; venda de itens ilegais on-line; incitação, produção ou posse de pornografia infantil; 

fraude por e-mail e pela Internet; fraude de identidades; roubo de dados financeiros ou 

relacionados a pagamentos de cartões; roubo e venda de dados corporativos; ataques de 

ransomware; etc... Basicamente, existem estes dois tipos de categorias para enquadrar os 

crimes cibernéticos: atividades criminosas que visam computadores e atividades criminosas 

que usam computadores para cometer outros crimes. Um exemplo dessas atividades que 

usam computadores, seria o compartilhamento e produção de materiais como pornografia 

infantil, conteúdos racistas, cyberbullying etc... 
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Gráfico 1 – Notificações mais frequentes ao CERT.br sobre crimes cibernéticos no Brasil no 

período de janeiro à junho de 2020 

 

Fonte: CERT.br (2020)7 

 

Legenda de acordo com CERT.br (2020): 

 
a) Worm: notificações de atividades maliciosas relacionadas com o processo automatizado de 

propagação de códigos maliciosos na rede. 

b) Dos (DoS – Denial of Service): notificações de ataques de negação de serviço, onde o atacante 

utiliza um computador ou um conjunto de computadores para tirar de operação um serviço, 

computador ou rede. 

c) Invasão: um ataque bem sucedido que resulte no acesso não autorizado a um computador ou rede. 

d) Web: um caso particular de ataque visando especificamente o comprometimento de servidores Web 

ou desfigurações de páginas na Internet. 

e) Scan: notificações de varreduras em redes de computadores, com o intuito de identificar quais 

computadores estão ativos e quais serviços estão sendo disponibilizados por eles. É amplamente 

utilizado por atacantes para identificar potenciais alvos, pois permite associar possíveis 

vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador. 

f) Fraude: segundo Houaiss (2007), é “qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com intuito de lesar 

ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever; logro”. Esta categoria engloba as 

 

 
7 Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Disponível em: 

https://www.cert.br/stats/. Acesso em setembro de 2020 
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notificações de tentativas de fraudes, ou seja, de incidentes em que ocorre uma tentativa de obter 

vantagem. 

g) Outros: notificações de incidentes que não se enquadram nas categorias anteriores. 

 

Gráfico 2 - Tipos de fraude com maior ocorrência de notificações ao CERT.br no Brasil no 

período de janeiro à junho de 2020 

 
Fonte: CERT.br (2020) 

 

Legenda de acordo com CERT.br (2020): 

 
a) Cavalos de Tróia: Tentativas de fraude com objetivos financeiros envolvendo o uso de cavalos de 

Tróia 

b) Phishing8 [financeiro]: Tentativas de fraude com objetivos financeiros envolvendo o uso de páginas 

falsas. Engloba, por exemplo, páginas falsas de bancos, cartões, boletos e sites de comércio 

eletrônico. 

c) Phishing [outros]: Outras tentativas de fraude envolvendo páginas falsas. Engloba, por exemplo, 

páginas falsas de serviços de documentos em nuvem, streaming de vídeo, webmail e redes sociais. 

 

 
8 A expressão phishing (pronuncia-se “fichin”) surgiu a partir da palavra em inglês “fishing”, que significa 

“pescando”. Ou seja, os criminosos utilizam esta técnica para “pescar” os dados das vítimas que “mordem o 

anzol” lançado pelo phisher (pescador), nome dado a quem executa um phishing.  
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2.3.1.2 Hacktivismo 

 O termo “hacktivismo” significa exatamente o que a mistura das palavras parece dizer, 

é o ativismo social/político através de atividades hacker. É uma espécie de protesto 

cibernético não violento, porém com questões legais questionáveis. 

 Exemplos desse tipo de atividade podem ser enxergados nas ações de grupos como 

Anonymous e páginas como a WikiLeaks. Um outro caso tão importante quanto, porém não 

tão famoso, é o Cult of the Dead Cow (Culto da Vaca Morta), um grupo estado-unidense de 

hackers que foi um dos primeiros a argumentar que o acesso a informação online era um 

direito universal. Eles então organizaram um projeto que lutaria contra a censura na internet e 

forneceria ajuda técnica àqueles que viviam sob um governo opressivo. 

 Hoje em dia é comum ver ativismos sociais e políticos na internet em uma camada 

maior de usuários. Afinal, a internet se torna um portal gerador de muitos movimentos 

independentes, tais como os que vemos hoje, com uma forte influência nas agendas 

internacionais e influência em muitos cantos do mundo. Esses movimentos são caracterizados 

por: pessoas que se aproveitam da possibilidade do anonimato na internet, ou até mesmo do 

próprio perfil de rede social para defender a causa, além de uma expansão considerável de 

influenciadores(as) em outras plataformas da internet, como youtube, instagram ou twitter. 

Para uma melhor ilustração desses movimentos, podemos citar como exemplo a recente 

campanha #prayforamazon que teve início com as queimadas na Amazônia em 2020. Além 

dessa, podemos citar os protestos em Hong Kong que tiveram uma forte participação da 

internet como ferramenta para a proliferação e exposição do movimento. Logo, a participação, 

mesmo que indireta, das pessoas, é um ponto extremamente relevante para se estudar os 

impactos da internet na soberania dos Estados. 

 Algo que tem sido presente nos estudos neste sentido é a lógica de que a “[...] difusão 

de poder e o crescimento de grupos de interesses internacionais, mais interessados em sua 

causa do que em sua nacionalidade, tem enfraquecido o estado-nação como uma entidade 

autônoma e complicado a diplomacia.” (WESTCOTT, 2008, p. 4). Portanto, com as pessoas 

tendo acesso a informações de todos os lugares e de incontáveis fontes, é perceptível que 

estamos caminhando para um desaparecimento de qualquer sentimento de “pertencer” a um 

só lugar. Sentimento esse que é fortemente afetado pela evolução tecnológica como um todo, 

principalmente após o advento da internet, como aponta Marinucci (2008), a mesma acaba por 

ampliar certa capacidade de sensibilidade e até vulnerabilidade de seus usuários, uma vez que 

fica mais fácil agir e reagir de modo global a uma determinada política, notícia, comentário e 
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tentar influenciar o maior número de pessoas a fazer o mesmo, a pensar igual, a comprar uma 

ideia ou uma causa. Ou seja, podemos notar uma tendência de enfraquecimento para 

sentimentos como o patriotismo e identidades nacionais como um todo.  

2.3.1.3 Espionagem cibernética 

 O Ministério da Defesa (2015) define espionagem como: 

 

Ação realizada por pessoal, vinculado ou não a serviço de Inteligência, 

visando à obtenção de conhecimento, dado sigiloso, documento ou material 

para beneficiar Estados, grupos de países, organizações, facções, empresas, 

personalidades ou indivíduos. 

 

 A partir dessa definição, é possível visualizar que a espionagem cibernética nada mais 

é do que a espionagem “clássica” através de meios cibernéticos, ou seja, coletando 

informações do ciberespaço ou sistemas ligados a ele. Pereira (2012) ainda diz que esta 

metodologia de ação é peremptoriamente utilizada por Estados como forma de prevenirem 

ataques e potenciarem o seu crescimento econômico, concebendo a espionagem cibernética 

não só como uma estratégia ofensiva, mas defensiva também.  

2.3.1.4 Terrorismo cibernético            

 Richardson (apud CANTER, 2009, p. 3), apresenta sete características que definem 

terrorismo: ser politicamente inspirado, envolver violência ou uma ameaça de violência, 

transmitir uma mensagem, o ato e o alvo serem simbolicamente significativos, ser realizado 

por grupos subnacionais, a vítima e o público não são os membros, e o ataque deliberado de 

civis. Levando esses fatores em consideração, é possível entender o terrorismo cibernético 

como uma prática do “terrorismo clássico” se utilizando de ferramentas provindas da 

cibernética, e do ciberespaço ou sistemas conectados a ele. 

 Por exemplo, vírus capazes de alterar os códigos de programação de usinas nucleares, 

causando falhas na produção, e até mesmo com risco de provocar acidentes radioativos. Ou 

então, ameaças do tipo ransomware, que, conforme Brewer (2016, p. 5) esse tipo de vírus 

continua acumulando vítimas mundo afora, forçando empresas a decidir entre: tentar 

recuperar seus dados através de backups (provavelmente perdendo dados vitais desde o último 

backup) e pagar uma quantidade significativa aos hackers para o resgate de seus sistemas. A 

questão é, precisamos nos perguntar de que forma os Estados irão/devem proceder frente a 



 

 

 

30 

tais ataques, visto que já existem registros de crimes cibernéticos realizados por organizações 

subsidiadas por governos em prol de uma causa nacional. 

 

Terroristas cibernéticos ou inimigos especializados podem alvejar a infraestrutura 

crítica de um Estado via espaço cibernético. Isso pode ser tanto indiretamente, como 

por exemplo: influenciando a disponibilidade de serviços de informação usando 

ataques DDoS ou, mais diretamente, através de um ataque à rede nacional de 

eletricidade. (Solms, Rossouw von. Niekerk, Johan van. 2013) 

 

 Um bom exemplo de terrorismo cibernético direto seria o caso da Estônia em 

abril/maio de 2007, onde uma onda de ataques hackers alvejou sites das Organizações 

Governamentais do Estado, incluindo o Parlamento Estônico, bancos, ministérios e jornais. 

Além desse episódio, em 13 de maio de 2017, hackers espalharam um ransomware (vírus 

capaz de trancafiar dados do sistema infectado) em muitos computadores ao redor do mundo. 

De acordo com relatórios da Europol, mais de 200.000 computadores em 150 países 

diferentes foram afetados por esse ataque. Os hackers pediam um montante de U$D300 

(trezentos dólares) para liberar os arquivos sequestrados. De acordo com Tobias A. Mattei 

(2017) o ransomware Wannacry se aproveitou de uma vulnerabilidade do sistema Windows, 

que já havia sido explorada pela Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos 

para segredos de monitoramento.   
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3 A EVOLUÇÃO E HIERARQUIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO 

BRASIL 

 No Brasil, toda estrutura de defesa cibernética é muito recente, e não faz muito tempo 

que o domínio cibernético entrou na lista de prioridades para a segurança nacional. Na 

verdade, a maioria das instituições presentes no organismo que visa criar esse ambiente 

seguro no ciberespaço nacional são, também, muito recentes, e foram criadas especialmente 

para este planejamento estatal. Assim, gerando um grande número de setores e centros de 

controle e manutenção da segurança da informação. As instituições que já existiam antes dos 

holofotes se voltarem para o ciberespaço e que, agora, fazem parte desse organismo criado 

para proteger o mesmo, precisaram ser repaginadas, e reformadas conforme fosse necessário 

para a execução do planejamento nacional. O sistema de defesa cibernética brasileiro é 

composto pelos mais diversos tipos de instituições, tanto as de nível estratégico ou 

operacional, quanto as de setor público ou privado. Sendo assim, este capítulo visa descrever 

a estrutura de defesa cibernética do Brasil e suas políticas. 

 O Contexto internacional demanda já há algum tempo a implementação de sistemas de 

defesa cibernética em prol da criação de um ambiente cibernético seguro e estável nos 

Estados soberanos. Isso se deve, principalmente, a duas coisas: “Após a terra, o mar, o ar e o 

espaço. A guerra adentrou o quinto domínio: ciberespaço” (economist.com, 2010) e também 

por ter se tornado um grande modal para o trânsito de informações e capital. Portanto, o Brasil 

direcionou seus olhares à criação de uma política de defesa cibernética não só pelos 

benefícios para sua soberania, mas, também, porque “a agenda de segurança cibernética se 

mostra bastante atrativa aos interesses estratégicos do país” (Diniz, Muggah e Glenny, 2014). 

Para um país com uma quantidade tão significativa de população online e considerando a 

quantidade de ataques que sofremos todos os anos no nosso país, o Brasil demorou demais 

para prestar atenção nesse domínio que é o ciberespaço. Conforme Almeida e Souza (2016), 

até o final dos anos 1990, o Estado brasileiro não possuía qualquer tipo de atenção voltado ao 

estudo da segurança cibernética. Na verdade, o país estava evoluindo em alta velocidade no 

quesito Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). E então, foi só a partir desse 

momento que o Estado brasileiro percebeu a importância do setor de TICs, conforme Almeida 

e Souza, é nesse momento de evolução que “há uma institucionalização da questão, 

designação de capacidades e demarcação de conceitos” (2016, p.391). 
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3.1 A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SECURITIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 A partir dos anos 2000, o processo de politização da questão de Defesa e Segurança 

Cibernética é iniciado com a publicação do Livro Verde Sociedade da Informação no Brasil 

(TAKAHASI, 2000), do Ministério da Ciência e Tecnologia. O livro estabelece conceitos 

pertinentes ao tema e começa a mapear um domínio que era extremamente desconhecido e 

deixado de lado apenas pelas políticas públicas, se tornando uma grande ponte para as 

políticas que seriam criadas nos anos seguintes. 

De acordo com Almeida e Souza (2016): 

 

O referido programa versa sobre as oportunidades e os riscos de uma sociedade em 

rede e informatizada; sobre economia, trabalho e comércio eletrônico; sobre 

universalização dos serviços de internet como forma de cidadania; sobre como a 

informatização auxilia a educação; sobre transparência governamental para colocar o 

“governo ao alcance de todos”, além de abordar questões mais específicas de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e infraestrutura avançada. Basicamente, são 

definidos conceitos ligados à informática e são propostos projetos de disseminação 

da internet pelo território nacional. (ALMEIDA; SOUZA, 2006)  

 

 Desde então, o Brasil desenvolve iniciativas com o intuito de criar um ambiente de 

estudo e politização da defesa e da segurança cibernética. Entretanto, o país vem trilhando 

este caminho a passos vagarosos demais, sendo possível enxergar um grande atraso em 

relação aos países desenvolvidos. Tratando sobre essas iniciativas, podemos apontar a 

publicação do Decreto 3505/2000 (revogado em 2018 pelo Decreto nº 9.637), que estabeleceu 

a Política de Segurança da Informação (PSI), a ser implantada pelas entidades da 

Administração Pública Federal, “aplicando a definição de pressupostos básicos, 

conceituações, objetivos, diretrizes, alocação de recursos e de responsabilidades (ALMEIDA; 

SOUZA. 2016, p; 32). Este decreto foi também responsável pela criação do Comitê Gestor da 

Segurança da Informação (CGSI), que era subordinado para a Secretaria-Executiva-do 

Conselho de Defesa Nacional. 

 Pela Medida Provisória (MP) nº 726, de 12 de maio de 2016, que altera e revoga 

dispositivos da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, foi criado o Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República. De acordo com Pinheiro (2013), este gabinete fica 

encarregado de assuntos estratégicos que afetam a segurança da sociedade e do Estado, quais 

sejam: Segurança das Infraestruturas Críticas Nacionais, SIC e Segurança Cibernética. 

 

Ainda, na estrutura do GSI/PR, destacam-se dois órgãos “cujas atividades por eles 

desenvolvidas inserem-se no esforço de construção de estratégia da segurança 

cibernética” (BARROS, 2011). Não obstante, o Decreto Presidencial Nº 5.772 de 08 
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de maio de 2006 criou o Departamento de Segurança da Informação e 

Comunicações (DSIC), com o objetivo de exercer exatamente as atividades de 

segurança da informação. O segundo órgão é a Agência Brasileira de Inteligência 

(ABIN), o qual atua nas vertentes de inteligência e contra inteligência em prol do 

Estado, tendo como função, entre outras, “avaliar as ameaças internas e externas à 

ordem constitucional”. (ALMEIDA; SOUZA, 2016, p. 392) 

 

 Até 2005, o Brasil passou pelo processo de politização da segurança cibernética, e isso 

foi inteiramente acompanhado pelo desenvolvimento de novos programas, novos órgãos e 

grupos de estudo sobre o problema em questão. Porém, observa-se que “o tema ainda não 

havia alcançado um grau de preocupação concernente a uma ameaça existencial propriamente 

dita, mas apenas um objeto de preocupação inicial e de debate político” (ALMEIDA; 

SOUZA, 2016). Ou seja, a segurança cibernética ainda não estava sendo tratada de forma 

plena e alocava poucos esforços para os seus estudos. Entretanto, o Brasil começava a 

direcionar seus olhares à temática, e enxergava a cibernética como uma questão de segurança, 

ainda conforme Almeida e Souza (2016), iniciava-se a construção de uma ideia de 

securitização. Foi no Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005, em que temos as primeiras 

citações diretas do termo “ataque cibernético”. 

 

“6.19 Para minimizar os danos de possível ataque cibernético, é essencial a busca 

permanente do aperfeiçoamento dos dispositivos de segurança e a adoção de 

procedimentos que reduzam a vulnerabilidade dos sistemas e permitam seu pronto 

restabelecimento. [...] XII – aperfeiçoar os dispositivos e procedimentos de segurança 

que reduzam a vulnerabilidade dos sistemas relacionados à Defesa Nacional contra 

ataques cibernéticos e, se for o caso permita seu pronto restabelecimento”. (BRASIL, 
2005) 

  

 Essa política nacional de defesa estabelecida pelo decreto, traz consigo a criação de 

documentos que irão reforçar as bases legais do debate e facilitar o estudo do tema para 

acadêmicos. Alguns exemplos desses documentos, coletados do excelente texto A Questão da 

segurança e defesa do espaço cibernético brasileiro (ALMEIDA; SOUZA, 2016) são: o 

Glossário Militar das Forças Armadas (2015), a Estratégia Nacional de Defesa (2008; 2012), 

o Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação 

(CANONGIA; GONÇALVES JÚNIOR; MANDARINO JUNIOR, 2010), o Livro Verde: 

Segurança Cibernética no Brasil (CANONGIA; MANDARINO, 2010), o relatório Desafios 

Estratégicos para a Segurança e Defesa Cibernética (BARROS; FREITAS; GOMES, 2011), o 

Livro Branco de Defesa Nacional (BRASIL, 2020), a Política Cibernética de Defesa 

(BRASIL, 2012b) e a Estratégia de Segurança da Informação e Comunicações e de Segurança 

Cibernética da Administração Pública Federal (BRASIL, 2015). 
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 Dando continuidade à evolução da defesa brasileira no âmbito cibernético, um passo 

muito importante é dado quando, ao ser aprovada pelo Decreto Nº 6703, de 18 de dezembro 

de 2008, a Estratégia Nacional de Defesa reconhece que existem três setores estratégicos da 

defesa: o nuclear, o cibernético e o espacial. Isso significa que, agora, o Brasil considera 

importante a defesa e afirmação de sua soberania também no ciberespaço, em níveis de 

prioridade equiparados ao espacial e ao nuclear. Para contextualizar a importância desse 

movimento do governo brasileiro rumo à autoafirmação nesses ambientes de constante 

concorrência e conflito entre os Estados, segue uma passagem do então Ministro da Defesa, 

Celso Amorim: 

 

“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, 

p.308-309). 

 

 Faz-se necessária a exposição do fato de que a Estratégia Nacional de Defesa 

compreende que a Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), faz parte do setor 

cibernético. Logo, os estudos voltados para a securitização brasileira nesse tangente são muito 

mais amplos do que o imaginado, e não se restringem ao ciberespaço como deveriam. 

Causando assim, um possível entendimento raso sobre os conceitos e termos que abrangem as 

estratégias de defesa cibernética.  

 Em 2012, tivemos um outro avanço importante, embora controverso, para o 

desenvolvimento das políticas que securitizam o espaço cibernético: a Lei Carolina 

Dieckmann, esse foi o nome dado à Lei Federal nº 12.737/2012 decorrente ao fato de a atriz 

ter sido alvo de um ataque de crackers9.  Essa lei promovia algumas alterações no Código 

Penal Brasileiro, e tipificava os “delitos ou crimes informáticos” (FRANCESCO,2014). Rover 

(2012) aponta opiniões de vários juristas conceituados do Direito Penal e conclui que a lei é 

muito importante, pois é um marco dentro da tipificação criminal específica da internet, mas, 

apesar disto, é muitas vezes redundante, porque algumas de suas contravenções já estavam 

tipificadas no Código Penal Brasileiro. 

 

 
9 Popularmente conhecido como “hackers do mal”, são agentes que procuram por falhas em sistemas para tirar 

vantagem deles. 
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 O Brasil estava de fato ampliando as suas noções de crimes cibernéticos e ficando 

ciente de todo o perigo que um sistema mal elaborado de segurança cibernética pode trazer 

para a soberania de um Estado. Tratando ainda sobre o assunto, o Professor Doutor Diego 

Rafael Canabarro disse em uma entrevista à revista Perspectiva (2019) que 

 

Mais recentemente, depois dessa dinâmica de escancaramento inequívoco de 
“vigilantismo” pelo mundo (a partir do caso Snowden), a agenda de proteção de 

dados pessoais das comunicações privadas ganha um papel central nos debates sobre 

a internet e a era digital. Mas não se pode dizer que só agora ela passa a ser uma 

dinâmica para a inserção política dos grandes Estados na política internacional. A 

Europa, o Japão e os EUA fazem isso desde o final da década de 1980 e início da 

década de 1990 como um instrumento para dar vantagem política às suas empresas. 

Os EUA agora utilizam essa crítica em relação à Huawei, mas não podemos perder 

de vista que eles estão por trás do maior escândalo de espionagem da população de 

todo o planeta, e que foram empresas americanas essencialmente que viabilizaram a 

política “vigilantista” que os EUA inauguraram sobretudo após o 11 de setembro. 

 

 Consequência direta dos ocorridos provenientes do caso Snowden, temos um episódio 

muito importante para a proteção da informação e privacidade online no Brasil que é o Marco 

Civil da Internet (2014). Esse marco foi sem dúvida um grande passo em direção à construção 

de um ambiente digital mais seguro e a prova de espionagens e outros tipos de crimes 

cibernéticos. Por delimitar direitos e responsabilidades de usuários, a partir das demandas da 

sociedade enviadas por meio de consultas públicas, o Marco Civil da Internet representa um 

importante avanço na governança da rede no país (BEZERRA; WALTZ, 2014). Avaliando de 

uma perspectiva desenvolvimentista nacionalista, não adianta de nada o país criar um 

conjunto de regras/tipificações baseadas em planos de segurança interna desenvolvidos por 

um outro Estado. Afinal, a realidade de cada Estado difere muito no sistema internacional, 

principalmente quando se trata de um país periférico baseando suas diretrizes em um país de 

centro. Portanto, é mister que o Brasil desenvolva sua infraestrutura cibernética como um 

todo, desde seu planejamento estratégico até o operacional e que todo esse processo seja 

realizado através de uma perspectiva interna, voltada para os interesses nacionais. Além disso, 

conforme Bezerra e Waltz (2014) alertam sobre a desconexão entre políticas e estrutura, 

exatamente por conta do caráter global da rede, medidas legais de segurança irão perder a 

efetividade se não forem acompanhadas de avanços legais de infraestrutura. Volvendo à uma 

visão certamente um pouco mais projetada ao futuro, os autores concluem que, 

 
O Marco Civil constitui talvez uma das pedras fundamentais para a promoção da 

liberdade de expressão, combate à censura e promoção de direitos constitucionais da 

internet, mas não encerra o debate, uma vez que é preciso avançar em termos 

técnicos, políticos, legais e sociais. A efetividade de uma legislação para a rede 

depende que o governo produza, em curto prazo, uma série de regulamentações que 
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instituirão os detalhes de como serão tratados temas centrais do novo arcabouço 

jurídico, como liberdade de expressão, segurança de dados e, especialmente, direitos 

de autor e copyright, que dependerão de leis ainda a serem criadas. Somente dessa 

forma será possível caminhar para que os avanços propostos pelo marco se tornem 

efetivos e as suas deficiências sejam superadas. (BEZERRA; WALTZ, 2014) 

 

 Com o passar dos anos, o Brasil mostrou uma evolução lenta, porém consistente, 

quanto às políticas de securitização do espaço cibernético. Para ilustrar a evolução dessa 

politização, é possível enxergar os passos macro tomados pelo Brasil durante essa jornada 

utilizando-se da seguinte linha do tempo: 

 

  

Figura 1 - Linha do tempo da politização da Segurança Cibernética no Brasil 

 
   Elaborada por: Almeida; Souza, 2016 

 

3.1.1 A atual Estratégia Nacional de Segurança Cibernética 

 Mas a evolução das políticas sobre o tema não parou por aí, nesse ano de dois mil e 

vinte o presidente Jair Messias Bolsonaro aprovou o Decreto Nº 10.222, de 5 de fevereiro de 

2020, que aprova a nova Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, conforme disposto no 

inciso I do art. 6º do Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018. A intenção é de que a 

nova estratégia seja “construída em módulos, a fim de contemplar a segurança cibernética, a 

defesa cibernética, a segurança das infraestruturas críticas, a segurança da informação sigilosa 

e a proteção contra vazamentos de dados” (BRASIL, 2020). Aparentando ser um grande passo 
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para o desenvolvimento de um sistema eficiente de segurança da informação10, essa nova 

estratégia possui a visão de tornar o Brasil um “país de excelência em segurança cibernética” 

(BRASIL, 2020). De acordo com o decreto oficial, 

 

a E-Ciber, além de preencher importante lacuna no arcabouço normativo 

nacional sobre segurança cibernética, estabelece ações com vistas a 

modificar, de forma cooperativa e em âmbito nacional, características que 

refletem o posicionamento de instituições e de indivíduos sobre o assunto. 

Em primeiro lugar, verifica-se que há boas iniciativas gerenciais nessa área, 

entretanto, mostram-se fragmentadas e pontuais, o que dificulta a 

convergência de esforços no setor. Em segundo, nota-se a falta de um 

alinhamento normativo, estratégico e operacional, o que frequentemente gera 

retrabalho ou resulta na constituição de forças-tarefas para ações pontuais, 

que prejudicam a absorção de lições aprendidas e colocam em risco a eficácia 
da sociedade em segurança cibernética, o que resulta em percepções variadas 

sobre a real importância do tema. (BRASIL, 2020). 

 

 Um dos problemas apontados pelo decreto, seria a dificuldade encontrada na hora de 

convergir os esforços do setor para promover uma política de securitização eficiente. Quanto 

a esse obstáculo, Carvalho (2016) diz que a realização de uma campanha de sensibilização e 

conscientização, envolvendo todos os setores da sociedade e todos os níveis educacionais, e 

que viabilize uma atuação colaborativa para com o Ministério da Defesa e os demais órgãos 

envolvidos no tema, é um desafio para a estratégia governamental relativa à Segurança e à 

Defesa Cibernética. Considerando o contexto atualizado pelo autor, é possível identificar que 

o novo decreto encontrou esse empecilho em meio a estratégia nacional e, agora, será possível 

buscar soluções aplicáveis que possam melhorar a comunicação entre as partes envolvidas no 

processo. 

 O Segundo ponto apontado pelo decreto é a falta do alinhamento normativo, 

estratégico e operacional que “frequentemente gera retrabalho ou resulta na constituição de 

forças-tarefas para ações pontuais” (BRASIL, 2020). Um exemplo dessa situação seriam as 

ações tomadas após a situação envolvendo a atriz Carolina Dieckmann, previamente 

explicada neste trabalho. 

  

 

 
10  Segundo o art. 2º do Decreto nº 9.637, de 2018, a Segurança da informação abrange a segurança cibernética, a 

defesa cibernética, a segurança física e a proteção de dados organizacionais, e tem como princípios 

fundamentais a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade. 
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3.1.1.1 Ações e objetivos estratégicos do Decreto nº 10.222 

No intuito de atender à visão proposta, na concepção dos objetivos estratégicos 

foram considerados os parâmetros estabelecidos na Política Nacional de Segurança 
da Informação: o estágio de maturidade e as necessidades do País em segurança 

cibernética e os aspectos relativos ao ecossistema digital, no âmbito nacional e 

internacional. (BRASIL, 2020). 

 

 Conforme o decreto já introduzido, os objetivos estratégicos foram concebidos com a 

mentalidade de tornar possível a visão proposta pelos parâmetros da PNSI11 . Afinal, estes 

objetivos visam a “nortear as ações estratégicas do País em segurança cibernética, e 

representam macro diretrizes basilares para que o setor público, o setor produtivo e a 

sociedade possam usufruir de um espaço cibernético resiliente, confiável, inclusivo e seguro” 

(BRASIL, 2020). Ou seja, as ações estratégicas pensadas para a execução deste plano da 

PNSI seguem a lógica dos seguintes objetivos estratégicos: 

 

1. Tornar o Brasil mais próspero e confiável no ambiente digital; 

2. Aumentar a resiliência brasileira às ameaças cibernéticas; e 

3. Fortalecer a atuação brasileira em segurança cibernética no 

cenário internacional. 

 

 A E-Ciber (2020) coloca como fundamental que cada órgão do setor público e do setor 

privado identifique, planeje e execute as ações de sua própria competência. Essa necessidade 

de atuação conjunta por parte dos setores públicos e privados deve trazer à tona o problema 

anteriormente citado como “a falta de um alinhamento normativo, estratégico e operacional” 

(2020) entre os diversos órgãos envolvidos na hierarquia. Considerando a existência dos 

citados objetivos estratégicos como diretrizes escolhidas para servir de meta para as ações a 

seguir, nota-se que a execução do projeto pode ser dificulta pelos problemas já enfrentados 

pelo País no âmbito operacional, prejudicando o andamento de projeto e tornando-o, 

possivelmente, mais vagaroso. No Decreto nº 10.222, de 5 de fevereiro de 2020, que aprova a 

Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, o governo brasileiro citou dez ações 

estratégicas (acompanhadas de ações) a serem executadas: 

 

 

 
11 Política Nacional de Segurança da Informação 
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Tabela 1 - Ações Estratégicas presentes no Decreto nº 10.222 

1 - Fortalecer as ações de governança em segurança cibernética, por parte do setor público e do setor 

privado, que contemplem iniciativas relacionadas à gestão de pessoas, ao atendimento aos requisitos de 

segurança cibernética e à gestão dos ativos de informação. 

Realizar fóruns de governança; 

Criar controles para o tratamento de informações com restrição de acesso; 

Estabelecer requisitos mínimos de segurança cibernética nas contratações pelos órgãos públicos; 

Implantar programas e projetos sobre governança cibernética; 

Adotar, além dos normativos de segurança emitidos pelo GSI/PR, normas, padrões e modelos de governança 

reconhecidos mundialmente; 

Adotar, a indústria, padrões internacionais no desenvolvimento de novos produtos desde sua concepção 

Recomendar a adoção de soluções nacionais de criptografia, observada, para tanto, a legislação específica; 

Intensificar o combate à pirataria de software; 

Adotar soluções de segurança cibernética que abordem iniciativas integradoras; 

Designar o gestor de segurança da informação; 

Recomendar a certificação em segurança cibernética, conforme padrões internacionais; e 

Ampliar o uso do certificado digital 

2 – Estabelecer um modelo centralizado de governança para o País, por meio da criação de um sistema 

nacional de segurança cibernético, com as seguintes atribuições: 

Promover a coordenação dos diversos atores relacionados com a segurança cibernética, além da esfera federal; 

Promover a análise conjunta dos desafios enfrentados no combate aos crimes cibernéticos; 

Auxiliar na formulação de políticas públicas; 

Criar um conselho nacional de segurança cibernética; 

Criar grupos de debate sobre segurança cibernética, em diferentes setores, sob coordenação do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, para fomentar discussões sobre o tema, por meio de mecanismos informais de 

participação; 

Estabelecer rotina de verificações de conformidade em segurança cibernética, internamente, nos órgãos públicos e nas 

entidades privadas; e 

Permitir a convergência dos esforços e de iniciativas, e atuar de forma complementar para receber denúncias, apurar 

incidentes e promover a conscientização e a educação da sociedade quanto ao tema. 

 

Para viabilizar a sua implementação, ficará a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República a 

coordenação da segurança cibernética em âmbito nacional, que possibilite a atuação de modo amplo, cooperativo, 

participativo, e alinhado com as ações de defesa cibernética, a cargo do Ministério da Defesa. 

3 – Promover um ambiente participativo, colaborativo e seguro, entre as organizações públicas, as 

instituições privadas, a academia e a sociedade, por meio do acompanhamento contínuo e proativo das 

ameaças e dos ataques cibernéticos, com o objetivo de: 
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Estimular o compartilhamento de informações sobre incidentes e vulnerabilidades cibernéticas; 

Realizar exercícios cibernéticos com participação de múltiplos atores; 

Estabelecer mecanismos que permitam a interação e o compartilhamento de informações em diferentes níveis; 

Fortalecer o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo – CTIR Gov. e mantê-lo atualizado 

em pessoal e material; 

Ressaltar o papel dos Centros de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos – CSIRTs nacionais; 

Aperfeiçoar a infraestrutura nacional de investigação de crimes cibernéticos; 

Incentivar a criação e a atuação de equipe de tratamento e resposta aos incidentes cibernéticos – ETIRs, com ênfase no 

uso de tecnologias emergentes; 

Emitir alertas e recomendações; e 

Estimular o uso de recursos criptográficos, no âmbito da sociedade em geral, para comunicação de assuntos considerados 

sensíveis 

4 – Elevar o nível de proteção do Governo, por meio de ações no campo cibernético, a exemplo de: 

Incluir requisitos de segurança cibernética nas contratações estabelecidas pelos órgãos e entidades do Governo; 

Aperfeiçoar e incentivar o uso dos dispositivos de comunicação segura do Governo; 

Aperfeiçoar e manter atualizados os sistemas informacionais, as infraestruturas e os sistemas de comunicação dos órgãos 

públicos, em relação aos requisitos de segurança cibernética; 

Recomendar que os órgãos públicos possuam cópias de segurança atualizadas e segregadas de forma automática em local 

protegido; 

Elaborar requisitos específicos de segurança cibernética relativos ao uso de endpoinsts nas organizações públicas, aqui 

entendidos, em suma, como equipamentos finais conectados a um terminal de alguma ou a algum sistema de 

comunicação; 

Incluir, nas políticas de segurança cibernética, requisitos relativos à gestão da cadeia de suprimentos; 

Incluir requisitos de segurança cibernética nos processos de desestatização, no que envolver serviços essenciais; e 

Monitorar a implementação dos requisitos mínimos de segurança cibernética pelos fornecedores que integram a cadeia 

de suprimentos. 

5 – Proporcionar às infraestruturas críticas, maior resiliência que possibilite a contínua prestação de serviços 

essenciais, por meio das seguintes ações: 

Promover a interação entre as agências reguladoras de infraestruturas críticas para tratar de temas relativos à segurança 

cibernética; 

Estimular a adoção de ações de segurança cibernética pelas infraestruturas críticas; 

Incentivar que essas organizações implementem políticas de segurança cibernética, que contemplem, dentre outros 

aspectos, métricas, mecanismos de avaliação, e de revisão periódica; 

Incentivar a constituição de ETIRs; 

Estimular que as infraestruturas críticas notifiquem o CTIR Gov. dos incidentes cibernéticos; e  

Incentivar a participação das infraestruturas críticas em exercícios cibernéticos 

6 – Aprimorar o arcabouço legal sobre segurança cibernética, revisar e atualizar os normativos existentes, 

abordar novas temáticas e elaborar novos instrumentos. 
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Identificar e abordar temas ausentes na legislação vigente; 

Realizar esforços no sentido de incluir, no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, novas 

tipificações de crimes cibernéticos; 

Elaborar normativos sobre tecnologias emergentes; 

Criar políticas de incentivo para contratação de mão de obra especializada em segurança cibernética; 

Definir requisitos de segurança cibernéticas nos programas de trabalho remoto; e 

Elaborar, sob coordenação do Gabinete de Segurança Institucional de Presidência da República, um anteprojeto de lei 

sobre segurança cibernética, com diretrizes que irão proporcionar alinhamento macro estratégico ao setor e contribuir de 

forma decisiva para elevar a segurança das organizações e dos cidadãos. 

7 – Buscar o alinhamento entre os projetos acadêmicos e as necessidades de área produtiva, de modo a 

incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções em segurança cibernética, que tragam a necessária 

inovação aos produtos nacionais nessa área crítica, atual e imprescindível. 

Propor a inclusão da segurança cibernética nos programas de fomento à pesquisa; 

Incentivar a criação de centros de pesquisa e desenvolvimento em segurança cibernética no âmbito do Poder Executivo 

federal e no setor privado; 

Viabilizar investimentos em pesquisas, por meio dos fundos públicos e privados; 

Criar programas de incentivo ao desenvolvimento de soluções de segurança cibernética; 

Estimular a criação de startups na área de segurança cibernética; 

Estimular o desenvolvimento e a inovação de soluções de segurança cibernética nas tecnologias emergentes: 

Incentivar a adoção de padrões globais de tecnologia, que permitirá a interoperabilidade em escala internacional;  

Incentivar o desenvolvimento de competências e de soluções em criptografia; 

Estimular o prosseguimento das pesquisas sobre o uso de inteligência espectral; e 

Estabelecer requisitos mínimos de segurança cibernética que assegurem o uso pleno, responsável e seguro da tecnologia 

de quinta geração de conexão móvel – 5G. 

8 – Ampliar a cooperação do Brasil, em segurança cibernética, com o maior número possível de países, de 

forma transparente, e reforçar a posição do País na constante busca pela paz e pela segurança internacional, 

conforme a tradição da diplomacia nacional baseada nos princípios estabelecidos no art. 4º da Constituição. 

Estimular a cooperação internacional em segurança cibernética; 

Incentivar as discussões sobre segurança cibernética nos organismos, nos fóruns e nos grupos internacionais dos quais o 

Brasil é membro; 

Ampliar o relacionamento internacional com os países da América Latina; 

Promover eventos e exercícios internacionais sobre segurança cibernética; 

Participar de eventos internacionais de interesse para o País; 

Ampliar os acordos de cooperação em segurança cibernética; 

Ampliar o uso de mecanismos internacionais do combate aos crimes cibernéticos; 

Estimular a participação do País em iniciativas futuras de estruturação normativa, como as relativas à criação de padrões 

de segurança em tecnologias emergentes, e 

Identificar, estimular e aproveitar novas oportunidades comerciais em segurança cibernética. 
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Fonte: Elaborada pelo autor, informações retiradas de DECRETO Nº 10.222, DE 5 DE FEVEREIRO 

DE 2020 

3.2 A ESTRUTURA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO NO BRASIL 

 Levando em consideração o histórico de políticas brasileiras de securitização do 

espaço cibernético apresentados pelo autor no presente capítulo, é perceptível que o Brasil 

tem realizado esforços para garantir um sistema da informação seguro.  Mesmo que seja 

9 – Ampliar parcerias, entre os diversos setores da sociedade, com vistas e elevar, de modo geral, o nível de 

segurança cibernética. Visualiza-se a efetiva cooperação do setor produtivo com a academia, por meio de 

recursos financeiros e materiais, e conforme apresentadas suas necessidades, investir na formação de 

universitários. 

Ampliar a cooperação entre Governo, academia e iniciativa privada para promover a implementação da E-CIBER; 

Manter um ambiente colaborativo que permita o estudo e a ampla utilização das tecnologias emergentes; 

Incentivar a realização de reuniões com atores destacados em segurança cibernética; 

Estimular a instituição, caso necessário, de grupos de trabalho e de fóruns sobre segurança cibernética; 

Incentivar a criação de mecanismos de compartilhamento de informações sobre riscos cibernéticos; e  

Realizar parcerias entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, o Ministério Público e a academia, para 

implementação de programas, projetos e ações em segurança cibernética, que alcancem a toda a sociedade 

10 – Elevar o nível de maturidade em segurança cibernética da sociedade, com o fim de ensejar a 

compreensão das ameaças e dos riscos no espaço cibernético, e possibilitar às pessoas o uso adequado e 

oportuno de procedimentos e de ferramentas em prol da utilização segura do ambiente digital. 

Incentivar os órgãos públicos e empresas privadas para que realizem campanhas de conscientização internas; 

Realizar ações de conscientização da população; 

Criar políticas públicas que promovam a conscientização da sociedade sobre segurança cibernética; 

Propor a inclusão da segurança cibernética, por intermédio de suas competências básicas, e do uso ético da informação 

na educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

Estimular a criação de cursos de nível superior em segurança cibernética 

Criar programas de capacitação continuada para profissionais do setor público e do setor privado; 

Incentivar a formação de profissionais para atuar no combate aos crimes cibernéticos; 

Realizar eventos de capacitação em segurança cibernética; 

Incentivo à participação em fóruns e eventos nacionais e internacionais em segurança cibernética; 

Aperfeiçoar mecanismos de integração, de colaboração e de incentivos entre universidades, institutos, centro de pesquisa 

e setor privado em relação à segurança cibernética; 

Incentivar exercícios de simulação em segurança cibernética; e 

Promover a gestão de conhecimento de segurança cibernética, em articulação com os principais atores da área, a fim de 

otimizar a identificação, a seleção e o emprego de talentos. 
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possível afirmar que não esteja completamente protegido, várias ações foram realizadas para 

tal fim, destacando-se a criação de órgãos e a implementação de iniciativas (PINHEIRO, 

2013). Entretanto, o conjunto de ações tomados pelo governo brasileiro para promover um 

ambiente ciberneticamente seguro não é dos mais eficazes.  Embora o grande número de 

políticas criadas possa construir uma ilusão de interesse e avanço sobre tema, é necessário 

apontar que a estrutura presente no Brasil é muito mais eficaz do que as suas políticas. Por 

conta disso, faz-se necessário apresentar, não só as políticas e iniciativas do Estado, mas, 

também, os órgãos criados para auxiliar na defesa cibernética e, consequentemente, na 

manutenção da segurança. É fato que a maioria deles está focado exclusivamente em 

gerenciar sistemas, no desenvolvimento técnico e em melhorar as ferramentas a disposição do 

País (DINIZ; MUGGAH; GLENNY, 2014). De acordo com Canongia (2009, p.98), conforme 

citado por Almeida e Souza (2013, p. 395) 

 
existe uma interligação de atribuições em relação ao setor cibernético que demanda 

atuação tanto em defesa quanto de segurança, haja vista que, no meio cibernético, a 

origem é de difícil determinação, os meios utilizados e os danos prováveis de um 

ataque podem atingir tanto sistemas militares como também serviços públicos da 
sociedade. (ALMEIDA; SOUZA, 2016) 

 

 Tendo em vista a afirmação acima, serão apresentadas a seguir as estruturas atuantes 

na defesa e segurança do meio cibernético no Brasil. 

3.2.1 Órgãos do governo 

3.2.1.1 Conselho de Defesa Nacional 

 O Conselho de Defesa Nacional (CDN) é órgão de consulta do Presidente da 

República nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático, e 

sua atuação tem amparo no art. 91 da Constituição Federal (BRASIL, 2020). 

 De acordo com o site oficial do governo brasileiro (2020), as competências do CDN 

estão colacionadas no artigo 91 da Constituição Federal de 1988: 

 

    § 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 

    I – Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração  

    da paz, nos termos desta Constituição; 

    II – Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de  

    sítio e da intervenção federal; 
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    III – Propor os critérios e condições de utilização de áreas   

    indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre  

    seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a 

    preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; 

    IV – Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de   

    iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a  

    defesa do Estado democrático. 

    Fonte: Constituição Federal (1988). Artigo 91. 

3.2.1.2 Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) 

 Com sua origem datada de 15 de setembro de 1936, com a denominação de 

“Diplomacia e Tratados”, a CREDN passou por diversas alterações ao longo do tempo e, por 

consequência, otimizou o seu funcionamento. De acordo com o portal oficial do órgão (2020), 

a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) é uma das 23 comissões 

permanentes da Câmara dos Deputados. Entre suas atribuições principais, podemos encontrar 

algumas bem importantes para o âmbito cibernético, por exemplo, apreciar projetos de lei, 

tratados internacionais e outras proposições referentes às áreas de defesa e de política externa 

brasileiras. Além disso, a comissão também promove debates e discussões com a participação 

de autoridades civis e militares, estudiosos, especialistas, acadêmicos e com a sociedade civil, 

sobre todos os temas ou assuntos inseridos no seu campo temático de atuação. 

 Ainda conforme o portal oficial da CREDN (2020), compete à mesma, apreciar 

matérias referentes aos seguintes campos temáticos: 

 

a) Relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, culturais e científicas com 

outros países; relações com entidades internacionais multilaterais e regionais; 

b) Política externa brasileira; serviço exterior brasileiro; 

c) Tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de política 

externa; 

d) Direito internacional público e privado; ordem jurídica internacional; nacionalidade; 

cidadania e naturalização; regime jurídico dos estrangeiros; emigração e imigração; 

e) Autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da República ausentar-se do território 

nacional; 

f) Política de defesa nacional; estudos estratégicos e atividades de informação e 

“contrainformação”; (grifo nosso) 
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g) Forças Armadas e Auxiliares; administração pública militar; serviço militar e prestação 

civil alternativa; passagem de forças estrangeiras e sua permanência no território nacional; 

envio de tropas para o exterior; 

h) Assuntos atinentes à faixa de fronteira e áreas consideradas indispensáveis à defesa 

nacional; 

i) Direito militar e legislação de defesa nacional; direito marítimo, aeronáutico e espacial; 

j) Litígios internacionais; declaração de guerra; condições de armistício ou de paz; 

requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra; 

k) Outros assuntos pertinentes ao seu campo temático 

  Fonte: CREDN (2020) 

3.2.1.3 Casa Civil da Presidência da República 

 Quem sabe não de uma forma tão direta quanto os outros órgãos ligados à 

securitização do espaço cibernético, a Casa Civil da Presidência da República merece 

destaque em sua atribuição relacionada com a execução das políticas de certificados e de 

normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) (CARVALHO, 2016). O autor ainda explica que “tal 

atribuição é da competência do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que é 

uma autarquia federal, vinculada à Casa Civil da Presidência da República”, que objetiva 

manter a ICP-Brasil como a primeira autoridade da cadeia de certificação. 

 De acordo com o site oficial do governo brasileiro (2020) compete à Casa Civil da 

Presidência da República: 

  I – Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho 

  de suas atribuições, especialmente: 

a) Na coordenação e na integração das ações governamentais; 

b) Na verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade dos atos presidenciais; 

c) Na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias 

em tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais; 

d) Na avaliação e no monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e das entidades da 

administração pública federal 

  II – Publicar e preservar os atos oficiais 

  III – Promover a reforma agrária; 

  IV – Promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural  

  constituído pelos agricultores familiares; e 

  V – Delimitar as terras dos remanescentes das comunidades dos  

  quilombos e determinar as suas demarcações, a serem   

  homologadas por decreto 
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  Fonte: Gov. Brasileiro (2020) 

3.2.1.4 Gabinete de Segurança Institucional da presidência da República (GSI/PR) 

 O GSI/PR é um órgão encarregado da coordenação de assuntos estratégicos que 

afetam a segurança da sociedade e do Estado. Dentre as competências do GSI/PR 

estabelecidas no artigo primeiro do Decreto nº 9.668, de 02 de janeiro de 2019, ao Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República, destacam-se: 

 
II – Analisar e acompanhar questões com potencial de risco, prevenir a 

ocorrência de crises e articular seu gerenciamento, em caso de grave e 

iminente ameaça à estabilidade institucional; 

 

III – Coordenar as atividades de inteligência federal; 

 

IV – Coordenar as atividades de segurança da informação e das 

comunicações; 

 

V – Planejar, coordenar e supervisionar a atividade de segurança da 

informação no âmbito da administração pública federal, nela incluídos a 

segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de 

dados, o credenciamento de segurança e o tratamento ode informações 

sigilosas; e 

 

XI – Realizar o acompanhamento de assuntos pertinentes às infraestruturas 

críticas, com prioridade aos que se referem à avaliação de riscos. 

Fonte: GSI/PR (2019) 

 

De acordo com Carvalho (2016), foram selecionadas seis áreas prioritárias à segurança das 

Infraestruturas Críticas Nacionais: energia, telecomunicações, transportes, água, finanças e 

informação, sendo que essa última permeia todas as anteriores. 
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Figura 2 - Organograma do Gabinete de Segurança Institucional 

 

Fonte: Portal Governo Federal brasileiro (2020)12 

3.2.1.5 Departamento de Segurança da Informação (DSI) 

 Criado pelo Decreto nº 5.772, de 08 de maio de 2006, é atualmente regido pelo 

Decreto nº 9.668, de 2 de janeiro de 2019. O DSI tem como atribuição promover a segurança 

da informação no ambiente doméstico brasileiro.  

 Dentre as competências do órgão, presentes no Art. 16-A13 do Decreto nº 10.363, de 

21 de maio de 2020, destacam-se: 

 
a) Planejar, coordenar e supervisionar a atividade nacional de segurança da informação, 

incluídos a segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de 

dados, o credenciamento de segurança e o tratamento de informações sigilosas; 

 

 
12 Disponível em <https://www.gov.br/gsi/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura>. Acesso em: 

16/10/20 
13 Artigo na íntegra disponível em:<http://dsic.planalto.gov.br/assuntos/missao-do-dsic>. Acesso em: 16/10/20 
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b) Estimular a formação e a qualificação de recursos humanos na área de segurança da 

informação; 

c) Elaborar normativos e requisitos metodológicos relativos à atividade nacional de 

segurança da informação, no âmbito ada administração pública federal, nela incluídos a 

segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o 

credenciamento de segurança e o tratamento de informações sigilosas; 

d) Manter o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, de 

responsabilidade nacional, para a proteção cibernética; 

e) Coordenar e realizar ações destinadas à gestão de incidentes computacionais, no que se 

refere à prevenção, ao monitoramento, ao tratamento e à resposta a incidentes 

computacionais de responsabilidade nacional; 

f) Coordenar a rede de equipes de tratamento e resposta a incidentes computacionais formada 

por órgãos e entidades públicas; 

g) Propor, implementar, acompanhar e avaliar tratados, acordos e outros atos internacionais 

relacionados à segurança da informação, em especial, ao tratamento e à troca de 

informação sigilosa; 

h) Acompanhar e avaliar as políticas e as diretrizes globais de organismos multilaterais e 

participar da elaboração da posição do Governo federal nesses organismos nos assuntos 

relacionados à segurança da informação 

3.2.1.6 Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

 Criada em 7 de dezembro de 1999 pela Lei nº 9.883, a ABIN constitui um órgão de 

Estado permanente, vinculado ao GSI/PR, sendo considerada apartidária e apolítica. 

 Conforme o site oficial do órgão (GOV.br, 2020), a ABIN tem como objetivo 

assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do 

Estado e da sociedade, como os que envolvem defesa externa, relações exteriores, segurança 

interna, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento científico-tecnológico. Segundo 

o mesmo portal,  

 
os profissionais de inteligência produzem conhecimentos estratégicos por meio da 

análise de fatos, eventos ou situações que permitam a identificação de oportunidades e 

ameaças relacionadas à proteção das fronteiras nacionais, à segurança de 

infraestruturas críticas, à contraespionagem, ao terrorismo, à proliferação de armas de 

destruição em massa, a políticas estabelecidas com outros países ou regiões, à 

segurança das informações e das comunicações, à defesa do meio ambiente, à 

proteção de conhecimentos sensíveis produzidos por entes públicos ou privados, entre 

outros assuntos . (GOV.br, 2020) 

 

 A ABIN é o único órgão nacional cujo fim é planejar e executar atividades de 

inteligência de Estado para subsidiar o processo decisório nacional (GOV.br, 2020). Ou seja, 
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a ABIN é uma das peças mais importantes para a segurança da informação pelo fato de eles 

serem os olhos e ouvidos do Estado, possibilitando o planejamento de uma estratégia nacional 

adequada para uma defesa cibernética efetiva. 

3.2.2 O papel das Forças Armadas 

 Conforme aponta Carvalho (2016), o Ministério da Defesa e as Forças Armadas 

participam das atividades coordenadas pelo GSI/PR, com cuidados especiais para Sistemas de 

Informação e Comunicações, além, é claro, da segurança cibernética. Através da pesquisa 

realizada para a fundamentação deste presente trabalho, é possível perceber a importância que 

tem as forças armadas para a construção de um sistema de defesa cibernética. A participação 

delas é fundamental para a sustentação de uma defesa com respostas rápidas e 

estrategicamente bem calculadas. Além disso, comumente percebemos a presença de 

autoridades militares nos órgãos supervisores do tema e, com o presente modus operandi do 

governo Bolsonaro, vemos o número crescer cada vez mais. 

 A seguir, podemos ver um organograma, disponibilizado pelo Instituto Militar de 

Engenharia (2020), que demonstra a funcionalidade dos três diferentes níveis de planejamento 

do Sistema Brasileiro de Defesa Cibernética 

 

Figura 3 - Organograma do Sistema Brasileiro de Defesa Cibernética 

 

Fonte: Instituto Militar de Engenharia (2020)14 

 

 
14 Disponível em: <http://defesacibernetica.ime.eb.br/> Acesso em: 16/10/20 
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 Através deste exemplo é possível enxergar que o Exército Brasileiro (EB), a Força 

Aérea Brasileira (FAB) e a Marinha Brasileira (MB) trabalham conjuntamente no setor 

operacional. Ou seja, a atuação das forças armadas é baseada nas diretrizes estabelecidas pela 

Estratégia Nacional de Defesa (END), a qual é coordenada e supervisionada pelo GSI/PR e 

pelo Ministério da Defesa. A END (2020) reconhece três setores essenciais para a Defesa 

Nacional: o nuclear, o cibernético e o espacial.  

 

No Setor Cibernético, as capacitações destinar-se-ão ao mais amplo espectro 

de emprego dual. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias de 

comunicações entre as unidades das Forças Armadas, de modo a assegurar 

sua interoperabilidade e a capacidade de atuar de forma integrada, com 

segurança. Essa condição implica aprimorar a Segurança da Informação e das 

Comunicações e a Segurança Cibernética, em todas as instâncias do Estado, 

com ênfase na proteção das Estruturas Críticas. Será necessário, portanto, 

concluir a estrutura do Sistema Militar de Defesa Cibernética com seu marco 

legal, suas normas afins, bem como desenvolver o seu preparo e o emprego, 

em todos os níveis. Dessa forma, busca-se fomentar a pesquisa, o 
desenvolvimento e a inovação, com foco nas tecnologias que permitam o 

planejamento e a execução das atividades Cibernéticas no âmbito do Setor de 

Defesa e que contribuam com a Segurança Cibernética no âmbito nacional, 

envolvendo a comunidade acadêmica doméstica e internacional. Para tanto, 

deverá ser fortalecida a atuação colaborativa entre o Setor de Defesa e a 

comunidade acadêmica nacional, os setores público e privado e a Base 

Industrial de Defesa. Adicionalmente, é importante que sejam intensificados 

as parcerias estratégicas e o intercâmbio com as Forças Armadas de outros 

países. (DEFESA, 2020. Grifo nosso) 

 

 Conforme as perspectivas dessa mesma estratégia, esses setores essenciais apresentam 

elevada complexidade, de forma que, “ao mesmo tempo em que demandam liderança 

centralizada, requerem estreita coordenação e integração de diversos atores e áreas do 

conhecimento” (DEFESA, 2020). O Documento ainda afirma que, em decorrência da 

natureza desses setores, a divisão entre desenvolvimento e defesa e entre o civil e o militar, é 

transcendida.  

 Portanto, a complexidade e estranheza do setor cibernético faz necessária uma divisão 

bem estruturada entre o civil e o militar, de modo que um ambiente cibernético seguro seja 

estabelecido de forma mais sólida e especializada. Seguindo o raciocínio, no setor de defesa, 

atribui-se à Marinha a responsabilidade pelo Setor Nuclear, ao Exército pelo Setor 

Cibernético e à Força Aérea pelo Setor espacial.  Mas isso não quer dizer que apenas o 

Exército estará realizando esforços para promover um ambiente cibernético seguro, na 

verdade,  
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a Força Aérea se configura como uma organização altamente tecnológica, 

imprescindível se faz utilizar-se das capacidades de proteção dos Sistemas de 

Comando e Controle e das Estruturas Críticas do País, principalmente 

daquelas que envolvam o espaço cibernético. Deve, portanto, manter em 

elevado grau o nível de segurança e de defesa dos seus sistemas 

computacionais. (DEFESA, 2020) 

 

 De acordo com o Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN) do Ministério da Defesa 

(2020), muitas áreas são mobilizadas para promover a proteção do espaço cibernético, tais 

como: inteligência, pesquisa científica, doutrina, preparo e emprego operacional e gestão de 

pessoal. Além da proteção dos próprios ativos de rede, é necessário possuir também a 

capacidade de atuação na mesma.  

 Em 2016, foi ativado o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), uma 

organização militar conjunta, na estrutura organizacional do Comando do Exército. Conforme 

o LBDN, a ComDCiber vem somar esforços com outras organizações governamentais, além 

de ter como atribuições: planejar, orientar, supervisionar e controlar as atividades 

operacionais, de inteligência, doutrinária, de ciência e tecnologia bem como de capacitação no 

Setor Cibernético de Defesa. Ao ComDCiber, são subordinados o Centro de Defesa 

Cibernética (CDCIBER) e a Escola Nacional de Defesa Cibernética (ENaDCiber). O Primeiro 

tem por finalidade a execução das atividades operacional e de inteligência, enquanto a Escola 

tem por missão fomentar e disseminar as capacitações necessárias à Defesa Cibernética no 

âmbito da Defesa Nacional. 

 Por fim, é possível considerar que as Forças Armadas são indispensáveis para a 

securitização do espaço cibernético, visto que essas são os meios de ação para o Ministério da 

Defesa sua Estratégia Nacional de Defesa. 
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4 A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COMO FATOR REVELANTE PARA A 

RELAÇÃO BRASIL-OCDE 

 Com o slogan “Juntos, nós criamos políticas melhores para vidas melhores” 15, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é um organismo 

internacional composto atualmente por 37 países; foi fundada em 1961 com sede em Paris. De 

acordo com o Ministérios das Relações Exteriores, a organização se dedica à promoção de 

padrões convergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, 

sociais e ambientais. Além disso, a OCDE busca coordenar definições, medidas e conceitos, o 

que acaba facilitando a comparação entre países que enfrentam problemas similares. 

Comumente, as atividades realizadas na organização, seguem um padrão de etapas distintas, 

tal como este: 

 

1) Levantamento de estatísticas e elaboração de estudos e análises pelo secretariado; 

2) Discussão sobre políticas públicas e intercâmbio de experiências nacionais; 

3) Estabelecimento de instrumentos legais e padrões internacionais (convenções, decisões, 

recomendações e declarações); e 

4) Avaliação de políticas públicas e compromissos nacionais, no marco de revisões por pares. 

  Fonte: Casa Civil (2020) 

 

 De acordo com o portal do Ministério das Relações Exteriores (201-) o Brasil e a 

OCDE começaram a cooperar no início da década de 1990. Porém, recentemente a relação 

entre os dois se beneficiou pela decisão tomada pela Organização de estreitar os contatos com 

cinco países emergentes selecionados (África do Sul, Brasil, China, índia e Indonésia), os 

chamados “Key Partners”. O Brasil vem realizando esforços para ganhar a confiança da 

OCDE, de modo que possa alcançar a posição de membro permanente. Na verdade, o governo 

brasileiro tem participado de instâncias da organização, como “associado”, “participante” ou 

“convidado, e já aderiu a 26 recomendações e outros instrumentos da Organização 

(EXTERIORES, 201-). Em junho de 2015, o Brasil e a OCDE assinaram um acordo de 

cooperação, que “permitirá aprofundar e sistematizar o relacionamento bilateral” 

(EXTERIORES, 201-). E em prol da implementação deste acordo de cooperação de 2015, o 

Brasil solicitou em 2017 adesão aos “Códigos de Liberalização de Movimento de Capital e de 

Operações Correntes Intangíveis da OCDE”. Além de ser uma ação que visa promover a 

 

 
15 Together, we create better policies for better lives.  
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cooperação entre o País e a Organização, o Ministério das Relações Exteriores (201-) ainda 

afirma que, 

 

Os códigos de Liberalização são um dos principais documentos do arcabouço 

normativo da OCDE. A aceitação do Brasil como um membro dos Códigos 

significaria o reconhecimento internacional dos esforços recentes do governo 

brasileiro de promover um ambiente aberto, estável e atraente para 

investimentos estrangeiros. Os países que aderem aos Códigos assumem a 

obrigação de eliminar, de forma progressiva e unilateral, restrições 

estabelecidas pela legislação ou práticas domésticas que discriminem entre 
residentes e não-residentes nas áreas cobertas pelos Códigos, a saber, 

realização de investimentos estrangeiros diretos, movimentação de capital e 

provisão de serviços. 

 

 O ingresso em uma organização como a OCDE seria a porta de entrada que permitiria 

ao Brasil uma relação mais próxima com países desenvolvidos. Ou seja, através das diretrizes 

estabelecidas pela própria organização, seria possível caminhar de forma mais direta aos 

padrões qualificados como “de primeiro mundo”. Através da cooperação e do 

desenvolvimento econômico, a OCDE permite aos seus membros uma espécie de fiscalização 

mútua. Por tanto, seria como permanecer sob observância de países mais ricos que, por sua 

vez, poderiam auxiliar o desenvolvimento brasileiro como forma de alcançar seus objetivos 

internos.  

 Entretanto, o sinal verde para a entrada na OCDE depende de diversos fatores 

observados pela Organização. A análise do aspecto “digital” dos países por parte da OCDE, 

por exemplo, contempla áreas de pesquisa como: Inteligência artificial, Telecomunicações, 

Código do Consumidor e Segurança de e-commerce, Economia Digital e Governança Digital.  

Dentre eles, os aspectos que abordam temáticas como a defesa e a segurança cibernética serão 

os escolhidos a serem estudados para esta pesquisa. Para tanto, o texto “Digital Government 

Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector – Key Findings16” 

será analisado para entender a visão da OCDE sobre o cenário digital do governo brasileiro. 

De acordo com o próprio texto, o estudo desenvolvido pelos especialistas da organização 

servirá para “auxiliar o Governo Federal a incrementar as políticas de governança digital, 

programas e projetos, através de recomendações baseadas em práticas e experiências dos 

países da OCDE” (OCDE, 2018). 

 Além de discorrer sobre a Estratégia Nacional de Defesa (2018) e citar suas ações 

estratégicas, as quais foram previamente apresentadas nesta pesquisa, a análise da organização 

 

 
16 Análise da governança digital brasileira: Em busca da transformação digital do setor público – Principais 

pontos 
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ainda destaca algumas iniciativas brasileiras como sendo referências internacionais. De 

acordo com a pesquisa da organização, 

 

A digitalização constante do setor público no Brasil, principalmente durante a 

última década, permitiu o surgimento de projetos emblemáticos em nível 

federal que contribuíram para mudar significativamente o relacionamento 

entre cidadãos e o setor público. Por exemplo, iniciativas como o sistema de 

votação eletrônico e a declaração de impostos online colocaram o Brasil 

como uma referência internacional por utilizar as tecnologias digitais em 

políticas de grande interesse do público. (OCDE, 2018) 

 

 Apesar do sucesso de algumas aplicações e dos diversos planejamentos propostos pelo 

governo brasileiro, durante a missão de peer review17 da OCDE em Brasília, os stakeholders18 

concordaram que a proliferação de muitas estratégias costuma gerar confusão em termos de 

objetivos almejados, metas e liderança (OCDE, 2018). Além disso, é ressaltado que para um 

governo poder aproveitar todas as oportunidades geradas pelo avanço das tecnologias digitais, 

é necessário ter políticas adequadas de governança digital que sejam “claras, coerentes e 

efetivas” (OCDE, 2018). Ainda sobre a missão de peer review realizada em Brasília, em 

junho de 2017, as análises revelaram: 

 

1) Um consenso sobre a necessidade de coordenar melhor os investimentos em tecnologia 

através dos diferentes setores e níveis do Governo. 

2) A falta de uma abordagem custo-benefício identificada na maioria das instituições federais 

do governo brasileiro. Cases de negócios e modelos de projetos gerenciais específicos 

eram considerados mais efetivos, porém seu uso era a exceção, e não a norma. 

3) A inexistência de um fundo institucional de investimento para gastos com tecnologia da 

informação. 

Fonte: Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the 

Public Sector – Key Findings 

 

 De fato, o relatório apresentado pela OCDE demonstra que o Brasil possui pontos 

falhos em suas estratégias de desenvolvimento da tecnologia da informação no país. Um 

ambiente cibernético seguro é apenas um dos tantos requisitos necessários para fazer parte da 

organização. Entretanto, bem como apresentado na análise feita pela organização, é possível 

enxergar os esforços do Estado brasileiro para incrementar seu sistema de governança digital, 

 

 
17   Revisão por pares ou arbitragem. Consiste em submeter um trabalho científico à análise de um ou mais 

especialistas. 
18  Público estratégico, descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria, 

podendo ou não ter feito um investimento neles. 
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embora careça de certa otimização. De acordo com o Ministro das Relações Exteriores 

Ernesto Araújo (2020), a entrada na OCDE não é, portanto, simplesmente um objetivo em si, 

mas a decorrência de uma agenda nacional e internacional, de uma estratégia de reconstrução 

nacional e de inserção no mundo. Além disso, o Ministro acrescenta que,  

 

Acreditamos que com todos os países atualmente membros da OCDE e com 
aqueles em processo de adesão compartilhamos não só interesses profundos, 

mas também valores muitos profundos, esses valores da democracia liberal, 

da sociedade aberta, da prosperidade baseada na democracia. (ARAÚJO, 

2020) 

 

 O Brasil vem realizando ações para promover sua qualificação como candidato a 

membro integral da OCDE, qualificação essa que têm sido, quando convém, apoiada pelo ex-

presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. De acordo com Araújo (2020), o 

apoio dado ao Brasil será retribuído sob a forma de “uma contribuição muito viva” e muito 

presente a todos os objetivos da Organização e dos seus Estados-Membros. Recentemente, o 

Ministro ainda ressaltou que o país está “inteiramente comprometido, não só com a economia 

liberal, mas com a sociedade livre” (2020).  

 É possível perceber o esforço do país para agradar aos membros da OCDE, como 

forma de facilitar sua entrada na organização. No entanto, sobre os países da América do Sul, 

podemos perceber uma dificuldade no alinhamento de ideias entre os governos sul-

americanos quando se trata de segurança da informação e estratégias para proteger os Estados 

de ataques provindos do espaço cibernético. Conforme dito pelo professor Diego R. 

Canabarro em uma entrevista à Revista Perspectiva (2019), 

 

“Creio que o cenário político atual na América Latina é um empecilho para a 

cooperação no contexto das tecnologias emergentes, devido à extrema 

polarização entre direita e esquerda e entre países a favor e contra a 

Venezuela. Também há dinâmicas eleitorais que estão prestes a ocorrer na 

região e conflitos em torno da possibilidade ou não do uso dessas tecnologias 

de IA, como a aplicação algorítmica para impulsionamento de conteúdo em 

redes sociais”. (Revista Perspectiva, 2019) 

  

 Embora exista esse obstáculo para um alinhamento mais cooperativo entre os países 

vizinhos e o Brasil, a pauta não deixa de ser discutida entre os governos. Como o próprio 

Professor Canabarro aponta na entrevista, mesmo que seja difícil acontecer a uniformização e 

cooperação, não significa que o assunto não é tema de debate em “diversas instâncias onde 

essa harmonização e essa cooperação é buscada” (2019). 
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 Logo, é visível que o Brasil busca desenvolver suas estratégias de segurança da 

informação espelhando-se em países desenvolvidos e membros da OCDE, reduzindo, por 

hora, seus esforços para uma integração com seus países vizinhos. Entretanto, levando em 

consideração os apontamentos realizados na análise estudada, a Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico ainda está em discordância com os rumos tomados pelo Brasil 

nos últimos tempos. Não só a estrutura atual do país e as decisões previamente tomadas não 

agradam a organização, assim como as estratégias tomadas para o futuro. 

 No recente documento “Revisões da OCDE sobre a Transformação Digital: A 

Caminho da Era Digital no Brasil”19, a organização concluiu que:  

 

A nova Estratégia Nacional de Segurança Cibernética é claramente um passo 

na direção certa. No entanto, na medida em que as iniciativas econômicas e 

sociais para promover a segurança digital precisam ser escalonadas, a fim de 

atender às expectativas do governo refletidas na Estratégia para a 
Transformação Digital, diversas questões vêm à tona. (OCDE, 2020b) 

 

Ainda assim, o esforço brasileiro para promover o desenvolvimento da segurança da 

informação é notado pela organização em sua análise. No documento, é ressaltado o fato de 

que o Brasil evoluiu o foco de suas políticas, de uma dimensão mais técnica durante a 

primeira década do século XXI, para uma dimensão de segurança nacional de 2012 até 2018 

(OCDE, 2020b). Nesse sentido, ainda é afirmado que a espionagem cibernética por parte dos 

Estados Unidos, no caso Edward Snowden, foi um fator impulsionador para essa mudança de 

perspectiva. Por conta disso, a Estratégia para a Transformação Digital pode, por isso, ser 

vista como um primeiro passo em direção à ampliação do escopo das políticas de segurança 

digital brasileiras, a fim de gerar prosperidade econômica e social (OCDE, 2020b).  

De modo a prever a situação futura do Brasil no quesito segurança digital, a 

organização afirma que o teor da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, e o processo 

de consulta realizado pelo GSI/PR para o seu desenvolvimento, demonstra que o Brasil 

caminha na direção de uma abordagem mais holística, aumentando a ênfase na dimensão 

econômica e social. Isto é, a segurança da informação está sendo pensada de uma forma muito 

mais abrangente, considerando uma maior parte dos setores que seriam afetados pelas 

mudanças.  

Sobre os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da temática em âmbito doméstico, 

a análise aponta que, embora o governo esteja começando a “elevar a segurança digital à 

 

 
19 Disponível em: < https://www.oecd.org/digital/a-caminho-da-era-digital-no-brasil-45a84b29-pt.htm > 
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posição de prioridade para a economia e a sociedade” (OCDE, 2020b), a maior parte dos 

atores públicos e privados, com exceção das grandes empresas e de alguns órgãos públicos 

especiais, não está dando atenção e recursos suficientes a essa questão (OCDE, 2020b). Logo, 

é lamentável o fato de que, embora os esforços do governo e de instituições privadas estejam 

sendo notados internacionalmente, os órgãos que deveriam estar direcionando uma atenção 

praticamente exclusiva para a temática estão, na verdade, falhando com o seu objetivo e com 

a sua nação. 

Para reforçar a análise, a Organização recomenda, no mesmo documento20, algumas 

políticas de segurança digital para o Brasil, são elas; 

 

1) Implementação da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética: Basear-se nos 

esforços envidados por múltiplos atores, e ampliá-los em prol do desenvolvimento da 

ENSC, a fim de criar uma agenda para a sua implementação. 

2) Educação e aumento da conscientização: Identificar lacunas de conscientização, 

conhecimentos e segurança digital, entre empresas, governo e indivíduos, e desenvolver 

um plano de ação para reforçar o treinamento e a educação em segurança digital em todos 

os níveis. 

3) Recursos: Alocar um volume significativamente maior de recursos para a segurança 

digital, a fim de garantir a implementação apropriada da Estratégia Nacional de Segurança 

Cibernética, abrangendo todos os aspectos em vez de só o aspecto tecnológico. 

4) Governança: Adotar uma abordagem coordenada descentralizada, na qual diferentes 

ministérios e órgãos exerceriam a liderança em suas áreas de competência, com o GSI/PR 

na função de coordenação; e treinar especialistas na política de segurança digital a fim de 

superar a atual falta de especialistas em cada ministério e órgão; 

5) Diálogo com múltiplos atores: Basear-se nas lições aprendidas com o Modelo Brasileiro 

de Governança da Internet, para criar um ambiente com múltiplos atores, a fim de facilitar 

os debates e a coordenação; incentivar o estabelecimento de uma estrutura de governança 

da segurança digital para o setor privado; facilitar a criação de grupos que reúnam 

diretores de segurança da informação e outros profissionais de segurança. 

 

 Por fim, é possível enxergar um certo otimismo por parte da OCDE para os esforços 

realizados pelo Brasil. Entretanto, a organização ainda aponta a estrutura brasileira de 

segurança da informação como algo bagunçado e sem liderança, além de criticar os órgãos 

 

 
20 A Caminho da Era Digital no Brasil. Disponível em: < https://www.oecd.org/digital/a-caminho-da-era-digital-

no-brasil-45a84b29-pt.htm > 
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“responsáveis” pelo tema por não terem dado atenção suficiente ao desenvolvimento das 

políticas de securitização da informação no país.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através dos estudos realizados, é possível perceber que a estrutura responsável pela 

segurança da informação no Brasil é confusa e imprópria para um país que visa algum tipo de 

desenvolvimento. São muitos órgãos que parecem compartilhar as mesmas tarefas e isso 

acaba por passar uma imagem de ineficácia para o sistema.  

 Neste sentido, é possível perceber um sistema falho em rapidez e otimização na 

tomada de decisões. Tarefas relacionadas à defesa cibernética são, muitas vezes, direcionadas 

a órgãos que não possuem seus deveres restritos ao domínio digital. A falta de especialização 

por parte dos órgãos deliberados como responsáveis pela temática, acabam por postergar o 

avanço do cenário e atrasam o desenvolvimento.  

 Embora exista uma certa dificuldade para pesquisar sobre o tema, é possível ver com 

clareza as falhas do Brasil em sua tentativa de ingresso na OCDE. A organização, por sua vez, 

disponibiliza um documento bem organizado sobre seu parecer quanto à segurança da 

informação no Brasil. Assim, contando com a ajuda de pesquisas estrangeiras, que estudam e 

conceituam os termos recorrentes do domínio cibernético, e dos relatórios disponibilizados 

pela OCDE e por alguns órgãos públicos do Brasil, foi possível explorar o tema e elaborar 

uma resposta para o problema central. Através de conceituações realizadas pelo Ministério da 

Defesa, e contando com a ajuda de pesquisas feitas pelas Forças Armadas, foi possível 

conectar os objetivos e desenvolver o trabalho de forma mais sólida.  

 Quanto à segurança da informação, foram apontadas diversas estratégias tomadas ao 

longo do tempo. Do fim da década de oitenta até aqui, os diferentes governos traçaram desde 

planos que visavam o desenvolvimento futuro do tema, até soluções momentâneas que 

acabaram se tornando obsoletas com o passar dos tempos. Isto é, os projetos 

convenientemente orientados à correção de erros momentâneos, seja no Código Penal ou na 

defesa, acabaram por cair no esquecimento. Decorrente da falta de um planejamento sério, 

muitos desses delitos, os quais o Brasil tentou corrigir com estratégias falhas, acabaram por se 

tornar reincidentes.    

 Conforme apresentado nessa pesquisa, é possível perceber uma falta de planejamento 

por parte do Estado brasileiro, perpetuando uma estrutura bagunçada, com muitos projetos 

paralelos em andamento e uma clara falta de organização e liderança. Na verdade, nem só o 

que já estava planejado sofre com o comportamento do governo brasileiro. Os estudos 

basilares necessários para uma boa estruturação de um sistema de defesa também ficam de 

fora do planejamento, e acabam prejudicando fortemente a evolução de todo o processo. 
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 Embora existam setores das Forças Armadas que visam especializar soldados para o 

combate cibernético, é necessário ter a temática inserida na pauta nacional como um todo e 

em todos os âmbitos de formação de jovens na sociedade. Quando se trata de tecnologia da 

informação, costumamos ver o Brasil trabalhando a serviço do exterior, seja fabricando 

componentes em nossas indústrias ou exportando mão de obra qualificada para tal.  Nosso 

histórico de incentivo à pesquisa e tecnologia é pavoroso, e isso nos custou uma diferença 

considerável em relação aos países desenvolvidos. Portanto, para que o Brasil possa 

desenvolver uma estrutura de defesa apta a combater ameaças externas (e internas) e 

possibilitar a criação de um ambiente cibernético seguro para o país, é necessário que exista 

um incentivo para faculdades e empresas de tecnologia através de parcerias, por exemplo as 

do tipo público-privadas.  

Ora, não é possível levantar uma fortaleza quando se está construindo os alicerces em 

um terreno instável e precário. O Brasil precisa urgentemente incentivar o desenvolvimento 

da indústria eletrônica no país e fomentar a pesquisa para equilibrar as forças no meio digital. 

Uma alternativa paralela ao desenvolvimento “do zero” seria através da importação de 

tecnologias, como uma forma mais rápida de realizar o processo. Entretanto, para isso é 

necessária uma relação mais direta com países favoráveis a esse tipo de troca e que desejem 

algo que possamos oferecer.  

 É mister, para um país como o Brasil, que seja possível desenvolver tecnologias em 

nível internacionalmente competitivo e, mais importante ainda, que exista a capacidade de 

mantê-la sob posse do país. Institutos de tecnologia seriam um incentivo para jovens 

pesquisadores(as) e assim poderíamos atrair olhares de empresas, estrangeiras ou não, que 

desejam trabalhar especificamente no rumo de segurança cibernética. Além de contar com os 

incentivos fiscais e maneirar na tributação, existem diversas outras formas do Brasil fomentar 

o crescimento tecnológico no país. Considerando o tamanho do nosso espaço cibernético, é 

assustador que sejamos o 2º país no mundo a sofrer mais ataques provindos do ciberespaço.  

 Por mais que muito ligada à tecnologia, a sociedade brasileira não compartilha de um 

temor quanto às ameaças provindas do espeço cibernético. Na verdade, o Brasil aprendeu a 

conviver com todo o prejuízo, que é enorme, e deixa de lado as perdas absurdas com atos 

terroristas, crimes e espionagens através do ciberespaço. Por conta da dificuldade de rastrear a 

origem de ataques cibernéticos, não existem dados que sejam cem por cento precisos sobre o 

tema. Entretanto, como apresentado nas estimativas presentes nessa pesquisa, os ataques 

cibernéticos que visam o Brasil têm origem dentro do próprio país, promovendo um ambiente 

criminalizado e, praticamente, impune.  
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 Os conceitos pertinentes ao entendimento da gravidade do assunto, deveriam entrar em 

pauta nas escolas e jornais para alertar a população sobre o perigo do ciberespaço. Assim, 

seria possível promover uma maior atenção da população quando o governo tratar sobre o 

tema. No Brasil, existe uma massa considerável na internet que reverencia o grupo de 

hacktivismo Anonymous. Isso se deve ao fato de que o grupo passa uma sensação de vingança 

da população sobre os políticos e figuras públicas corruptas que eles julgam como 

merecedoras de alguma forma de punição. Uma noção antecipada sobre o conceito de 

hacktivismo poderia preparar as pessoas de modo que não fossem pegas pela euforia que o 

movimento traz. Assim, teriam a noção de que um grupo hacker é uma ameaça tão perigosa 

quanto qualquer outro, independente da sua “causa”.   

 Comparado aos vizinhos na América do Sul, o Brasil se mostra como um expoente em 

quesitos de governança digital. Entretanto, a divergência ideológica entre os governos impede 

que um avanço seja realizado em diversas esferas de cooperação, dentre elas a cibernética. 

Isso não quer dizer que sejamos superiores em todos os aspectos digitais aos nossos vizinhos 

sul-americanos. Conforme apresentado nessa pesquisa, vemos que o Brasil certamente não é 

dos melhores no mundo em questão de segurança cibernética.  

 Por fim, a falta de uma estratégia consistente e a presença de uma estrutura confusa 

acabam por prejudicar o interesse dos membros da OCDE no Brasil. A organização reconhece 

o esforço brasileiro para o ingresso como membro oficial, mas percebe uma fragilidade 

considerável no setor cibernético. E é por conta disso, que a segurança da informação se faz 

tão importante para o desenvolvimento social e econômico da nação. Afinal, um país 

problemático nesse setor, como o Brasil, acaba sendo “excluído” dos radares de investidores 

mais exigentes e inteligentes. 

Um aspecto a ser reforçado sobre o Brasil, é a falta de um planejamento central como 

norte a ser seguido para o desenvolvimento de uma boa estrutura do sistema de defesa. De 

fato, existem diversos esforços realizados para promover um meio ambiente digital seguro no 

país, inclusive a própria OCDE reconhece isso. Entretanto, existe um fator muito grave em 

meio ao planejamento estratégico nacional que prejudica o progresso, também em outros 

aspectos além do domínio cibernético, que é: a falta de um plano de Estado. Os interesses 

divergentes dos governos que passaram pelo poder no Brasil, acabam por dificultar o 

andamento de um processo que poderia ser simples e muito mais objetivo. Conforme 

apresentado anteriormente pelo relatório da OCDE sobre a governança digital no Brasil, os 

investidores que participaram do peer review, promovido pela organização, acabaram 

apontando a ausência de uma liderança concreta e uma falta de objetividade como empecilhos 
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para uma visão otimista do futuro. Ou seja, é claramente notado pelos países-membros da 

OCDE que o Brasil está se esforçando de “qualquer jeito” para entrar na organização, e que o 

país precisa fortemente de acompanhamento para conseguir corrigir seus problemas 

“digitais”. 

 Considerando os fatos apontados ao longo da pesquisa e as conclusões centradas nos 

pontos discorridos acima, é possível afirmar que o Brasil necessita imediatamente de uma 

reforma em seu sistema de defesa cibernética. É imprescindível investir em educação para que 

seja possível promover um avanço tecnológico de forma independente e que vise o 

desenvolvimento nacional. Além disso, é necessário reconfigurar a estrutura de resposta a 

ataques cibernéticos para que a segurança da informação seja reforçada, não só para as forças 

armadas, mas, para a toda a população. 

 No mais, o conteúdo sobre o tema é, infelizmente, muito escasso para a elaboração de 

uma pesquisa complexa e aprofundada. A confusão estabelecida na estrutura de defesa 

cibernética brasileira acaba por refletir em todas as iniciativas adjacentes, a pesquisa 

acadêmica é uma delas. Sendo assim, reiteramos a importância do fomento à pesquisa no 

Brasil. Por fim, esperamos que essa pesquisa tenha, de alguma forma, ajudado a conscientizar 

sobre a importância da Segurança Cibernética para os estudos das Relações Internacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

63 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, N. Nunes. SOUZA, E. A. Araújo. A Questão da Segurança e Defesa do Espaço 

Cibernético Brasileiro, e o Esforço Político-administrativo do Estado. Revista da Escola 

de Guerra Naval. Vol. 22, Ed. 2. 2016. 

AMORIM, Celso. Discurso de abertura. In: SEMINÁRIO DE DEFESA 

CIBERNÉTICA, 3., 2012, Brasília: MD. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=dkUcymtvcUk>. Acesso em: 02/11/2020  

ARAÚJO, Ernesto. Intervenção do Ministro Ernesto Araújo no café da manhã sobre o 

ingresso do Brasil na OCDE. Brasília, 2020. Disponível em: < 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-

relacoes-exteriores-discursos/21331-intervencao-do-ministro-ernesto-araujo-no-cafe-da-

manha-sobre-o-ingresso-do-brasil-na-ocde-brasilia-13-02-2020 > Acesso em: 02/11/2020 

BARROS, Otávio Santana Rêgo; GOMES, Ulisses de Mesquita; FREITAS, Whitney Lacerda 

de (Orgs.). Desafios estratégicos para a segurança e defesa cibernética. Brasília: Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2011. 220 p. 

BAUER, J. M.; VAN EETEN, M. J. G. Cybersecurity: stakeholder incentives, 

externalities, and policy options. Telecommunications policy, v. 33, n. 10, p. 706-719, 2009. 

BEZERRA, Arthur Coellho; WALTZ, Igor. Privacidade, neutralidade e inimputabilidade 

da internet no Brasil: avanços e deficiências no projeto do marco civil. Revista de 

Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação da Comunicação e da Cultura, 

Florianópolis, v.16, n.2, p.157-171, maio/ago. 2014. 

BREWER, Ross. Ransomware attacks: detection, prevention and cure. Network Security, 

Volume 2016, Issue 9, Pages 5-9. 

CANONGIA, Claudia; MANDARINO, Raphael. Segurança Cibernética: o desafio da nova 

sociedade da informação. Revista Parcerias Estratégicas do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos; v.14; n.29; p. 21-46, 2009.  

 



 

 

 

64 

CARVALHO, P. S. Melo. A Defesa Cibernética e as Infraestruturas Críticas Nacionais. 

Coleção Meira Mattos-Revista das Ciências. 2016. Disponível em: 

<http://www.nee.cms.eb.mil.br/attachments/article/101/cibernetica.pdf>. Acesso em: 

02/11/2020 

CHIZZOTTI, Antonio (2000). Pesquisa em ciências humanas e sociais, 4ª edição. São 

Paulo: CORTEZ EDITORA, 2000. 

CLARKE, R. A. 2012. Cyber War: the next threat to national security and what to do 

about it. New York: HaperCollins Publishers. 

CRAIGEN, Dan; DIAKUN-THIBAULT, Nadia; PURSE, Randy. Defining Cibersecurity. 

Technology Innovation Management Review. 2014. 

CRUZ JÚNIOR, Samuel César (2013): A segurança e defesa cibernética no Brasil e uma 

revisão das estratégias dos Estados Unidos, Rússia e índia para o espaço virtual, Texto 

para Discussão, No. 1850, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Brasília. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/10419/91261 

DEFESA, Ministério da (2015). Glossário das Forças Armadas. Brasil. 2015 

DEFESA, Ministério da (2020). Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional 

de Defesa (END). Disponível em: < https://www.gov.br/defesa/pt-

br/assuntos/copy_of_estado-e 

defesa/copy16_of_pnd_end_congressonacional_22_07_2020.pdf/view>. Acesso em: 19/10/20 

DEFESA, Ministério da (2020). Livro Branco de Defesa Nacional. Disponível em: 

<https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-

defesa/livro_branco_congresso_nacional.pdf>. Acesso em: 19/10/2020 

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. National infrastructure protection plan: 

partnering to enhance protection and resiliency. EUA: DHS, 2009. p. 12. 

DINIZ, Gustavo. MUGGAH, Robert. GLENNY, Misha. Deconstructing Cyber Security in 

Brazil: Threats and Responses. Igarapé Institute, Strategic Paper 11. 2014. 

FRANCESCO, W. O que você precisa saber sobre a Lei 12.737/2012, conhecida como 

“Lei Carolina Dieckmann”. 2014. Disponível em: < 



 

 

 

65 

https://wagnerfrancesco.jusbrasil.com.br/artigos/152372896/o-que-voce-precisa-saber-sobre-

a-lei-12737-2012-conhecida-como-lei-carolina-dieckmann>. Acesso em: 11 nov. 2020. 

GIBSON, William (1984). Neuromancer, São Paulo: Editora Aleph, 2016 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

175 p.  

HERMAN, SUSAN N. Os desafios do crime cibernético. Brooklyn Law School. New York. 

2013 

HOSANG, Alexandre (2011). Política Nacional de Segurança Cibernética: uma 

necessidade para o Brasil. Rio de Janeiro: ESG, 2011. 

HOUAISS, A. Dicionário eletrônico da língua portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2007.  

KUEHL, d. From cyberspace to cyberpower: defining the problem. In: KRAMER, F. D.; 

STARR, S. H.; WENTZ, L. Cyberpower and National Security. Washington: National 

Defense University Press, 2009.  

KOEPSELL, David R. A ontologia do ciberespaço: a Filosofia, a lei e o futuro da 

propriedade intelectual. São Paulo: Madras, 2004. 

LÉVY, P. Cibercultura. 2. Ed. São Paulo: Editora 34, 2000. 

LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL. Brasília: Ministério da Defesa, 2020. 

Disponível em: http://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/livro-

branco-de-defesa-nacional. Acesso em: 02/11/2020 

MANDARINO, R. Um estudo sobre a Segurança e a Defesa do Espaço Cibernético 

Brasileiro. Monografia (especialização). Universidade de Brasília (UNB). Departamento de 

Ciência da Computação – DCE: Brasília. Jun. 2009 

MATTEI, Tobias A. Privacy, Confidentiality, and Security of Health Care Information: 

Lessons from the Recent WannaCry Cyberattack. World Neurosurgery News. 2017. 

MARINUCCI, Raquel Boing. Relações internacionais e mídia. Univ. Rel. Int., Brasília, v. 6, 

N. 1, p. 43-52, jan/jun. 2008. 



 

 

 

66 

OECD (2020), A Caminho da Era Digital no Brasil, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/45a84b29-pt. Acesso em: 28/11/2020 

PEREIRA, Júlio (2012) “Cibersegurança – O Papel do sistema de informações da 

república portuguesa”, Segurança e Defesa, Maio-Agosto 2012, Lisboa, Diário de Bordo 

PINHEIRO, F. Ponte. A Cibernética como Arma de Combate. Rio de Janeiro. 2013. 

Revista Perspectiva. Entrevista com o Professor Diego Rafael Canabarro sobre 

Tecnologia e Cibersegurança. UFRGS. 2019. 

RICHARDSON, Louise. The roots of terrorism: an overview. Nova Iorque: Routledge, 

2006, p. 2. 

ROVER, Tadeu. Lei sobre crimes na internet é positiva, mas redundante. 2012. 

SILVA, J. C. B. Leite. Guerra Cibernética: A Guerra no quinto domínio, conceituação e 

princípios. Brasil. 2014 

SOLMS, Rossouw von. NIEKERK J. Van. From information security to cyber security. 

Computers & Security Volume 38. 2013, p. 97-102 

TAKAHASHI, Tadao (Org.). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília: 

Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000. Disponível em: 

http:/livroaberto.ibicty.br/handle/1/434 

VENTRE, D. 2011. Ciberguerra. In: Academia General Militar. Seguridad global y 

potências emergentes em um mundo multipolar. XIX Curso Internacional de Defensa. 

Espanha: Universidad Zaragoza. 

WESTCOTT, Nicholas. Digital Diplomacy: The Impact of the Internet on International 

Relations. 2008 

ZANELLA, Liane Carly Hermes (2014). Metodologia de Pesquisa. Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2014. 

 

 

 



 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES  



 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 


