eBook
DEFESA CIBERNÉTICA
Este ebook, coordenado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados - IEJA, é
uma adaptação dos diálogos proferidos no seminário Defesa Cibernética que
ocorreu, virtualmente, no dia 18 de maio de 2020. Clique aqui!
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O setor cibernético é, para o Brasil, um dos setores
estratégicos para a defesa nacional. Inclusive, alguns países
até praticam uma quarta força, compreendida como a
força cibernética. Indiscutivelmente, para o Brasil, este
tema é bastante caro, contudo, extremamente importante
para a defesa do país.
O evento1 Defesa Cibernética contou com a presença do
General Guido Amin, que está à frente do Comando de
Defesa Cibernética brasileiro; o Senador Esperidião Amin,
que relatou, no ano de 2019, uma avaliação de política
pública perante a Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional do Senado; o Dr. Sandro Seifert, diretor
da Apura Cyber Intelligence; e o professor do Instituto
Tecnológico Aeronáutico, ITA, César Marcondes.
Primeiramente, este estudo apresenta o panorama atual
da defesa cibernética brasileira, introduzido pelo general
Guido Amin. Visto que o tema é tido como um dos três
pilares estratégicos da Defesa Nacional, ao lado do setor
aeroespacial e do setor nuclear, sua análise terá como
cerne a possível existência de uma guerra cibernética,
com ênfase na maturidade da infraestrutura crítica e
no desenvolvimento do chamado “exercício Guardião
Cibernético”2 , exercício simulado de atividades práticas de
proteção cibernética

Por fim, o Professor César Marcondes, do ITA, nos brindará
com a sua opinião e projeção temporal sobre os avanços
tecnológicos. Nos fazendo indagar sobre as seguintes
questões: a era tecnológica transforma-se de quanto
em quanto tempo? A cada 5 anos, ou menos? Como se
dará a nossa defesa com esses avanços que estão se
apresentando, como o computador quântico, e um que já
é bastante realista, como a inteligência artificial? Podemos
discutir sobre armas autônomas letais operadas com
inteligência artificial?
De um lado, iremos demonstrar as ameaças, e, de outro,
as características dessa “Guerra Cibernética”. Sem dúvida
os desafios são enormes, e devemos estar atentos para
como o direito internacional e os conflitos armados se
deparam com esse assunto. Estamos em tempos de paz
ou de guerra? Avaliar essa reflexão à luz da estrutura
das Convenções de Genebra é um bom pontapé inicial.
Portanto, este pequeno ebook, traz excelentes reflexões
sobre como podemos nos defender melhor na Era Digital.

Em seguida, trazendo a perspectiva do Congresso
Nacional, o Senador Esperidião Amin abordará a defesa
cibernética brasileira, fake news, e ataques cibernéticos.
Recentemente, o Senador foi líder de uma avaliação de
política pública na Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional .
Ademais, Sandro Suffert, diretor da Apura Cyber Intelligence,
um estudioso na área de crimes cibernéticos e integrante
de comissão relacionada ao tema na OAB de São Paulo,
apresentará as definições de crimes cibernéticos e se o
país carece de âncoras de confiança .

Para outros seminários, acesse:

1

Segundo a Força Aérea Brasileira, o exercício Guardião Cibernético pode ser definido como: “exercício simulado de
atividades práticas de proteção cibernética”. clique aqui para mais informações.
2
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General Guido Amin
Bacharel em Ciências Militares pela AMAN e possui Pós-Graduação Stricto Sensu
na mesma área de concentração, nível mestrado, pela Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais (EsAO) e, nível doutorado, pela Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército (ECEME). Atualmente, exerce a função de Chefe do Departamento de
Ciência e Tecnologia, em Brasília-DF.
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O primeiro conceito importante que discutiremos é
a diferenciação entre segurança cibernética e defesa
cibernética. A segurança cibernética trata, principalmente,
das questões de proteção das infraestruturas críticas. No
Brasil, a nível político, o Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República - GSI é o ator proeminente
para tratar deste tema. Neste campo, quando se fala sobre
segurança cibernética, se fala em segurança da informação
e em proteção de infraestruturas estratégicas críticas. Como
por exemplo, o sistema elétrico, de telecomunicações, de
água, de transporte e outros, tão importantes para a nossa
vida, mesmo que invisíveis aos olhos dos brasileiros.
Na defesa cibernética, descemos do nível político,
passando para um nível estratégico, operacional e tático,
onde a proteção é a principal preocupação. Possuindo
três grandes grupos de ações: a proteção, a exploração e
o ataque. Entretanto, é necessário obter as capacidades
de exploração do espaço cibernético, as capacidades
ofensivas e o ataque cibernético.
Dentro dessa estrutura, temos a questão de segurança
e defesa, e o Comando de Defesa Cibernética está, nesse
momento, a estruturar, modelar, e estabelecer requisitos
para o que chamamos de um sistema militar de defesa
cibernética. Esse sistema vai se encarregar, no âmbito da
Defesa Nacional, de todas as questões referentes à proteção,
exploração e ataque, no seu nível mais elevado. Não só prevê
o Comando de Defesa Cibernética como seu órgão central,
mas também será um trabalho em conjunto com oficiais,
generais, e praças das três forças. Ademais, neste sistema,
temos as estruturas singulares de defesa cibernética da
Marinha, do Exército e da Força Aérea trabalhando de uma
forma sistêmica, com um comando único, para oferecer um
nível adequado de defesa cibernética.
Mesmo não sendo responsáveis, em última análise, pela
segurança de infraestruturas críticas, uma proteção
realizada em camadas começa nos detentores dos ativos

a serem protegidos. Estabelecendo assim, a segurança de
rede, os antivírus, os firewalls e outras medidas necessárias
à proteção. As camadas superiores vão agregando outros
níveis de resistência, para se chegar a um patamar
adequado de proteção. Mesmo não sendo responsáveis
pela proteção de infraestruturas estratégicas críticas, o
sistema militar de defesa cibernética trabalha para sua a
cooperação e integração. Em outras palavras, anualmente,
são realizados exercícios e atividades que envolvam a
proteção das estruturas críticas. Vale enfatizar que existe
um entendimento e uma demanda muito grande, logo, os
esforços para a proteção das infraestruturas estratégicas
críticas do Brasil, no âmbito da cooperação e integração de
esforços, são consideravelmente significantes.
A defesa cibernética é um desafio para o Brasil por conta
da transversalidade do Setor Cibernético, dado que, tudo
depende de um sistema de TI para funcionar, é abrangido
por questões de segurança e de defesa cibernética. Assim
como existe, virtualmente, uma impossibilidade de se
garantir 100% de eficácia nas ações de proteção. Essa é
uma constatação das pessoas que trabalham na área, já
afirmou o próprio US Cyber Command. Ademais, dados
recentes fornecidos pela empresa FortiNet mostram que o
percentual de sucesso de ataques cibernéticos no mundo é
de 78%. No Brasil, esse percentual cai para de 63%, contudo,
a oportunidade de um ataque ter êxito é muito grande.
Certa vez, um terrorista do IRA, quando preso na Inglaterra,
disse ao juiz no seu interrogatório: “Doutor, eu só tenho
que ter sorte uma vez, vocês têm que ter sorte todas às
vezes”. Considerando essa fala, é muito difícil garantir
a eficácia da defesa cibernética, sendo assim, oferecer
proteção em camadas é imprescindível, e ela começa a
partir da atitude de cada um (no telefone celular, na rede
wi-fi, computadores do trabalho, etc.).
Atualmente, há uma série de medidas de “higiene cibernética”,
individuais e coletivas, temos que ter a mentalidade que

Para mais informações sobre o relatório e sua discussão na Comissão, clique aqui!
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Ancoras de confiança ou Trust Anchor, segundo definição do Departamento de Comércio dos Estados Unidos “uma
“âncora de confiança” às vezes é definida como apenas uma chave pública usada para diferentes propósitos (por exemplo, validar uma autoridade de certificação (CA), validar um pacote ou chave de software assinado, validar o processo
(ou pessoa) carregando o software ou chave assinado)” (tradução nossa) . Mais informações, clique aqui!
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nossos sistemas podem estar comprometidos e agir à
altura. Aqueles que conhecem o tema sabem que uma
simples questão de programação na sua rede wi-fi, em casa,
pode aumentar o nível de proteção contra uma invasão
espúria. Semelhante aos celulares, que devem passar
por uma análise periodicamente (deletar os aplicativos e
arquivos inutilizados a mais de um mês). Vale ressaltar que,
aplicativos para celular podem ser, eventualmente, uma
grande fonte de problemas.
Outrossim, há softwares que permitem sequestrar telefones
celulares, por exemplo, sem que o usuário perceba. É muito
difícil conviver nesse meio sem que haja uma mentalidade
individual e coletivo. Assim como o tema Security by Design5 ,
existem metodologias de movimentos seguros, de códigos,
de softwares, que devem focar na segurança.
A educação também é um ponto crucial para a mentalidade
cibernética, devendo começar a partir do ensino básico
(escolas fundamentais e jardim da infância). Hoje em dia, é
comum ver crianças no carrinho de bebê mexendo no Ipad
do pai, assistindo filmes e brincando. Logo, é preciso, desde
as primeiras fases, ensinar essas crianças sobre o que é
uma senha, que cuidados ela tem que ter, e que as pessoas
na internet não são necessariamente boas como seus
pais. A instrução deverá aumentar conforme a capacidade
de entendimento e conhecimento da criança, chegando,
possivelmente, até o terceiro grau. Tal metodologia já
está sendo aplicada nas escolas militares, para que, em
todas as escolas, todos os currículos, todos os anos, seja
colocada alguma matéria, obrigatória, para incutir sobre de
segurança cibernética.
Acerca de exemplos de boas práticas, Estônia é um dos
melhores países para discutir sobre segurança cibernética.
Por mais que seja uma nação com poucos habitantes, menor
que Sergipe, e que tais circunstâncias favorecem a tomada
de medidas abrangentes, é um grande exemplo de como

uma sociedade tem que ter uma mentalidade de proteção.
Podendo assim, transitar em segurança nos ambientes
altamente tecnológicos de hoje em dia. Ambientes o qual
não se pode regredir, dado que é inviável voltar ao tempo
em que a população não dispunha de smartphones, acesso
à internet ou mídias sociais.
Portanto, é imprescindível desenvolver em nossa sociedade,
a mentalidade de proteção por meio da educação,
conscientização de produtores, de desenvolvedores
de hardware e de software, para podermos transitar em
segurança e usufruir as benesses deste mundo de hoje,
mitigando seus riscos.
A guerra cibernética acontece diariamente. Por exemplo,
a brigada de artilharia antiaérea do Exército nos sistemas
de defesa aeroespacial brasileiro, dentro do Comando
de Defesa Aeroespacial Brasileiro, trabalha ativamente
traçando paralelos para situação de GLO, comumente
televisionadas que dependem de um decreto do presidente.
Outros comandos como o Aeroespacial e o Cibernético
seguem o mesmo protocolo, permanentemente ativados.
O Comando cibernético segue os mesmos parâmetros
do comando aeroespacial, em outras palavras, segue um
protocolo pré-definido, não sendo necessária uma ordem
expressa para mitigar uma possível ameaça. O comando
tem as condições e as determinações necessárias para
atuar independente de qualquer outra situação, ou seja,
comumente chamados Comandos permanentemente
ativados, porque, na guerra cibernética, tal qual na guerra
aeroespacial, deve-se atentar a toda e qualquer situação.
Nós, militares, temos alguns dogmas, principalmente
acerca da área de inteligência artificial, que possui uma
grande capacidade de tratamento de dados, mas, em
simultâneo, precisa de um algoritmo que defina suas
ações. É possível que, daqui a 20 ou 30 anos, os sistemas

“Security-by-Design é uma abordagem para desenvolvimento de software e hardware que busca minimizar as vulnerabilidades dos sistemas e reduzir a superfície de ataque por meio do projeto e construção de segurança em todas as
fases. Isso inclui a incorporação de especificações de segurança no projeto, avaliação contínua de segurança em cada
fase e adesão às melhores práticas”. (Tradução nossa). CYBER SECURITY AGENCY OF SINGAPORE. Security-by-Design
Framework. 1 . ed. [S. l.: s. n.], 2017. Disponível em: https://www.csa.gov.sg/-/media/Csa/Documents/Legislation_Supplementary_References/Security_By_Design_Framework.pdf. Acesso em: 21 jan. 2022.
5
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estejam inteligentes ao ponto de alterar seus próprios
algoritmos, similar à inteligência dos filmes 2001 - Uma
Odisseia no Espaço e Skynet. Havendo um grande receio
sobre a tomada de decisões mais racionais por parte das
máquinas, sem a presença da emoção ou dos humanos.
As discussões sobre o tema são vastas, haja vista setores
como armamentos, voos intercontinentais, drones,
armas inteligentes que não possuem controle humano.
É imprescindível retomar à questão da ética, pois não se
pode dar à máquina a capacidade, por exemplo, de decidir
sobre a vida e a morte de alguém. Essa é uma discussão
muito séria que extrapola a ciência e a tecnologia e entra
no campo da filosofia, no campo da ética. Deve-se indagar
sobre a seguinte questão: “até que ponto nós, seres
humanos, vamos delegar a um sistema de inteligência
artificial a capacidade de tomar decisões graves?”. Por mais
que os exemplos citados aqui sejam de grande maioria
da área militar, tal questionamento pode ser levantara
também na área de investimentos, que, em última análise,
também necessita de sentimento.
Acerca do Guardião cibernético, o primeiro planejamento
cibernético da área militar foi feito em 2010, como
consequência da estratégia de defesa de 2008, depois
do caso Yahoo. Recentemente, após as Olimpíadas de
2016, sentiu-se a necessidade em refazer o planejamento
estratégico, redefinir e reajustar sua estrutura. Haja vista
que, além de incertezas orçamentárias, a tecnologia muda
constantemente. Tais pontos foram abrangidos pelo
relatório do Senador Amin.
O Guardião Cibernético (GC), no que lhe concerne, é uma
iniciativa que teve sua primeira edição em 2018. Podendo
ser definido como um exercício que traz propostas de
inovação e proteção de TI em infraestruturas críticas. Em
2018, foram feitos exercícios de proteção na área nuclear,

de defesa e apoio financeiro. Em 2019 foi incorporado o
setor elétrico e o setor de telecomunicações, além de
relacionar os setores a partir de incidentes interceptores.
Por exemplo, com o Comando do Forte Marechal Rondon,
técnicos criaram incidentes capazes de ameaçar os sistemas
defendidos pelos operadores, gerando um embate técnico
entre atacantes e defensores. Há, também, os incidentes
de gestão, onde foi criado um gabinete de crise de cada
empresa, cada banco, cada estrutura representada. Itaipu,
por exemplo, contava, nesses gabinetes, com pessoas da
área jurídica, administrativa, comunicação e TI para visualizar
como gestionar as consequências de um ataque desse tipo.
Para o guardião 3.0, a área militar tem como pretensão
completar o setor de água e transportes, abarcando assim,
todo o rol de estruturas críticas e um hub remoto. Até então
o exercício acontecia fisicamente, no Comando de Defesa
Cibernética, em ambientes de simulação para encenar
todas as redes que serão atacadas. Haja vista que o espaço
é limitado e com alta demanda, será construído um hub
remoto em São Paulo, com a presença do setor de telecom,
um centro de operações no quartel-general do Comando
Militar do Sudeste, e, no futuro, um exercício locked shields,
similar ao da Otan, que, atualmente, é o maior exercício de
proteção cibernética do mundo6.
A pretensão do Comando de Defesa Cibernética é ter,
praticamente 23 hubs, cerca de um para cada estado
do Brasil. Abrangendo assim, um grande número de
participantes nos exercícios. O exercício dura entre dois
ou três dias, mas a sua preparação leva um ano, dentre
reuniões, discussões de coordenações, de como fazer, que
tipo de exemplo utilizar, etc.
Deve-se reiterar o papel da educação para desenvolver a
mentalidade de defesa cibernética. Para que a sociedade

Segundo o site da Força Aérea Brasileira: “O evento, que acontece anualmente, é organizado pelo Centro de Excelência
de Defesa Cibernética Cooperativa (CCDCOE) da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) [...].Simulando um
cenário de apoio a um país fictício, as equipes são enviadas na defesa e na restauração dos sistemas atacados: defesa
aérea, água, financeiro e espacial. Além disso, são apresentados incidentes cibernéticos nos níveis decisórios para verificação dos níveis de maturidade dos países em relação a assuntos de segurança cibernética e de proteção de dados”.
Mais informações, clique aqui!
6
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esteja com o seu mindset preparado para atuar nesse
ambiente e até mesmo fazer parte dos exercícios do
Comando.
Nos próximos anos, o Comando de Defesa Cibernética tem
duas grandes prioridades:
1) o desenvolvimento da
ferramenta fronteira do
conhecimento, que ainda não existe no mercado
da aplicação cibernética, visando assim, aumentar a
capacidade de todas as áreas da cibernética;
2) um upgrade no nosso centro de operações, tanto nos
aspectos físicos, quanto de quantidade, e qualidade.
Fortalecendo o contato com o Cert.br, que participa
inclusive do Guardião Cibernético.
Com essas mudanças, o Comando de Defesa Cibernética
conseguirá receber dados (estruturados ou não), para
armazenar, tratar e tirar conclusões úteis. Podendo
responder às demandas da área cibernética.
Deve-se enfatizar que, a cibernética é um elemento bastante
transversal, e estará presente ainda mais com a chegada
do 5G. Segundo pesquisas do Cert (Centro de Estudos,
Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no
Brasil), que monitoram a progressão linear de trânsito de
dados na internet, com a chegada da pandemia a taxa de
aumento de dados passou a ser exponencial.
Em conclusão, para lidar com o tema de defesa cibernética,
é muito importante fazer uma inserção político-estratégica
dessa nova capacidade que estamos lidando. Logo,
educando a sociedade para atingir camadas de proteção, a
nível individual e nível coletivo. Quanto mais a mentalidade
das pessoas, das instituições, das organizações estejam
preocupadas com essa questão, mais protegidos
estaremos. Sendo necessário replanejar nossas questões
culturais e seguir em frente.
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Senador Esperidião Amin
Pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Direito e
Administração. Mestre em Administração e Doutor em Engenharia e Gestão
do Conhecimento também pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Atualmente, desde 2018, é Senador pelo partido PP.
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O relatório produzido pela Comissão de Relações
Exteriores, na avaliação da política pública, visando a
segurança cibernética e contemplando a defesa cibernética,
é imprescindível para compreender a atual conjuntura.
O trabalho da Comissão foi aprovado e encaminhado
para os setores competentes do governo, com apoio dos
senadores Nelsinho Trad e Haroldo de Oliveira.
O estudo descreve a responsabilidade de toda a população
para o avanço do tema. Essa visão das Forças Armadas,
de dividir as responsabilidades na questão da energia
nuclear, com a expertise da Marinha, a aeroespacial com
a expertise da Força Aérea, e essa questão cibernética,
acometida ao Exército, ajuda a melhor compreender
a defesa cibernética de forma abrangente. Ademais,
devemos reconhecer a competência e dedicação do
General Amin Naves, me suscitar a primeira questão: os
exercícios de ataques cibernéticos e as infraestruturas
sensíveis que ele procura simular.
Eu participei desse desafio ano passado e quero mencionar
o que foi relatado na Comissão de Relações Exteriores pelo
professor Ricardo Custódio. Para ele, o Brasil está mais
vulnerável por não ter desenvolvido as chamadas âncoras
de confiança. Além disso, 68% da nossa taxa de falta de
confiança, ou de segurança fluida no país, assegura que
aquilo que o homem do IRA, se ele tivesse que ter um
dia de sorte, seria mais fácil no Brasil do que em outros
países. Para complementar, Ricardo também recordou
do depoimento do ex-agente, Edward Snowden, que teria
provado a existência de um esquema internacional de
espionagem conduzido pelo governo norte-americano.
Deve-se enfatizar que, a sociedade não tem o controle
sobre em quê e no quê o povo brasileiro deve confiar, visto
que isso é feito por outros países e empresas estrangeiras.
A título de exemplo, se for revogado o certificado raiz das
autoridades certificadoras, que emitem os certificados
digitais dos bancos brasileiros, o sistema financeiro local
pode ficar desprovido dessa base de confiança. O sistema
financeiro precisa ser citado porque é um dos exercícios
de defesa cibernética sobre o que é um dos pilares da
economia brasileira, assim como a energia atômica, a
energia nuclear, a energia elétrica, as telecomunicações,
o abastecimento e suprimento de água e os transportes.

Seriam esses, aliás, os setores objeto dos exercícios de
defesa cibernética deste ano.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional se
preocupa bastante com a temática, sendo útil refletir sobre
as áreas que mais carecem. Além disso, a pauta central,
tendo como ponto de vista o Senado e Congresso, foi de
investir em um plano anual de investimentos e dispor de
recursos para segurança e defesa cibernética.
Para fazer um plano para cinco anos é preciso ter, pelo
menos, três anos de investimentos, razoavelmente
autorizados na Lei Orçamentária e no Plano Plurianual.
Primeiro não conseguimos alcançar o número que
queríamos, segundo, sobreveio o ex orçamento de guerra,
mas o orçamento paralelo que praticamente vai drenar
todos os recursos para o combate pela preservação da
vida e depois pela reconstrução.
Sob o ponto da indústria brasileira, sem dúvidas existe
um desafio positivo. O mundo é global, a economia é
globalizada, mas os processos produtivos não podem
depender de insumos, elementos ou matéria-prima, do
exterior. Da indústria têxtil até a montagem de um celular,
no Brasil, temos sempre o cluster prejudicado porque tem
um insumo vital, logo, é necessário deixar, pelo menos, de
ser mono dependentes.
Em matéria de segurança cibernética, quais serão as
nossas prioridades, tanto em segurança cibernética,
quanto na defesa cibernética? A segunda parte foi
respondida pelo General, temos que fazer os exercícios,
cada vez mais complexos, mais realistas, mais consonantes
com a nossa realidade e conseguir convencimento político.
Para que a defesa cibernética e a segurança cibernética
recebam, no orçamento do nosso país, o efeito dessa
importância, ou seja, a resultante dessa importância.
Gostaria de deixar apenas uma pergunta a mais:

“Quais seriam as nossas
prioridades, ou a nossa prioridade,
em matéria de segurança
cibernética para o futuro?”
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Sandro Suffert - Apura
Diretor Executivo da APURA Cybersecurity Intelligence, possui mais de 20 anos
de experiência na área de tecnologia. Ministrou e construiu 4 cursos de Forense
Computacional utilizando soluções de código aberto na sede da Interpol, em
Lyon, na França, e em eventos internacionais em Bucareste, Romênia, e em
Glasgow, Escócia.
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Atualmente, o Brasil não carece de âncoras de confiança.
Existindo diversas tentativas bem e mal sucedidas em
todos os países para que se possa avançar e evoluir na
questão de segurança e defesa cibernética.
Um ponto importante de salientar, segurança é uma área
meio e isso traz a questão da transversalidade, mencionada
pelo Senador Amin e pelo General Amin. Na verdade,
todas as áreas da sociedade precisam estar preocupadas,
visto que dependem da área digital e internet, fato
maximizado pela pandemia. Logo, priorizar a educação
na área cibernética é fundamental. Os trabalhos feitos
pelo Professor César e pelas universidades como a USP, a
UNICAMP, a UFMG, a UNB, são de extrema relevância para
o desenvolvido de pesquisas relevantes para essa área.
Há também empresas brasileiras, que desenvolvem
sistemas especializados. Como exemplo empresas do
setor financeiro, setor de energia, telecomunicações,
transporte e vários outros que, investem na evolução de
uma guerra que é bastante inglória. Haja vista que existe
uma discrepância, mencionada anteriormente, entre a
facilidade do atacante e a dificuldade de quem está se
protegendo, ou seja, de quem está tentando se defender.
Essa assimetria se coloca em várias vertentes, não só do
ponto de vista da proteção de impedir ataque, mas também
de detectar que este ataque está acontecendo.
Precisa-se considerar também os diferentes atores que
atuam no espaço cibernético, que vão desde curiosos,
crianças pequenas, e adolescentes
que estão no
YouTube aprendendo a atacar sistemas. Isso é natural,
da curiosidade e, claro, que existem também criminosos,
grupos criminosos e organizados que fazem ataques,
crimes cibernéticos em seus países.
Quando esses crimes cibernéticos são feitos de forma
internacional, e ainda não estou falando da questão de
espionagem cibernética, ou defesa cibernética, é muito
complexo conseguir encontrar a autoria desse crime. Essa
é mais uma vantagem, na verdade, do atacante diante do
defensor. Há uma complexidade muito grande, o mundo
inteiro passa por esse problema, não é uma realidade
somente do Brasil.
Claro que por questões culturais, o Brasil não tem um
histórico de participação em guerras e conflitos armados o

que, torna o povo brasileiro menos preocupado com esse
tipo de segurança da informação. Uma pessoa que mora
num país que é uma zona de guerra, naturalmente, possui
uma preocupação com troca de dados. Mesmo empresas
que não são de estrutura crítica são muito mais protegidas,
porque o inimigo está fisicamente ali do lado. Essa é a
realidade no Oriente Médio, é a realidade de muitos países
da Europa e, inclusive, da América do Norte.
No Brasil, temos uma situação totalmente diversa, o próprio
crime cibernético que atua no Brasil é um crime cibernético
bastante especializado, o criminoso ataca os próprios
brasileiros. Tal questão se dá por diversos motivos, sendo
o principal deles o idioma.
Ao nível da espionagem cibernética, o ator que está obtendo
informações de forma digital não autorizada, pode ser, desde
um hacktivista, uma pessoa que está tentando passar uma
mensagem porque é ecoterrorista, ou nazista, alguém que
odeia uma empresa, um partido político, ou uma autoridade.
Existem também grupos organizados que tentam obter
dinheiro, por isso tentam extorquir suas vítimas.
Hoje em dia os ataques mais comuns são os de
ransomware. Tidos como uma corruptela de ransom
e software, é um software que sequestra os dados e faz
uma extorsão das empresas. É cada vez mais comum, no
mundo inteiro, as empresas serem impactadas ou ficarem
sabendo que seus dados estão indisponíveis porque
atacantes, dentro ou fora do Brasil, sequestraram esses
dados. Como isso funciona? Eles acessam o sistema da
empresa, permanecem por alguns meses, têm acesso
aos computadores sensíveis, aos dados. Geralmente, não
é detectado pelos sistemas mais simples de segurança
da informação, como antivírus, firewall. A maioria das
empresas não está preparada para esse tipo de problema.
Mas, de repente, o atacante resolve monetizar esse
ataque e fala: “se você não me pagar X vamos divulgar seus
dados!”. Não só roubam os dados, mas divulgam, vazam
esses dados. Os valores solicitados para resgate variam,
começaram muito pequenos, e podendo atingir cerca de
30 milhões de reais para empresas, em bitcoins ou outras
criptomoedas.
Eu entrei num exemplo específico, mas é interessante
mencionar que grupos, no mundo inteiro, têm esse tipo
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de abordagem como atividade econômica, assim como o
crime organizado tem atividades econômicas ilícitas, como
o tráfico de drogas, por exemplo.
Vale ressaltar que, à nível internacional, a persistência
desses grupos tende a ser maior. Existe um termo,
que vem do inglês, APT (advanced persistent threats), em
português, ataques persistentes e avançados. Existem
grupos conhecidos no mundo inteiro cujo objetivo é
acessar as infraestruturas críticas, às empresas, os
governos, as diferentes estruturas civis e militares e, no
momento específico, fazer um ataque com impacto na
confidencialidade, na integridade da informação ou na
disponibilidade da informação.
Então, por exemplo, um ataque de negação de serviço, o
que é? Eu vou derrubar o site de alguém. Um hacker decide
derrubar o site do Senado Federal e coloca vários robôs
para fazer o ataque e são várias as técnicas que isso pode
ser feito. O que foi afetado? Foi afetada a disponibilidade
do sistema do Senado Federal, dos sistemas online de
provimento de acesso à população. Isso pode ser feito
no tocante a integridade, o atacante acessa e altera um
registro, por exemplo, isso pode ter um ganho financeiro,
político, econômico. Um banco de dados que tem um
registro qualquer é alterado sem ninguém perceber. E pode
também afetar a confidencialidade dos dados, divulgando
uma informação que era para ser secreta, reservada ou
confidencial, dependendo do nível civil ou militar, e acaba
sendo exposta, talvez para um competidor, ou outro país
ou, até mesmo, uma nação inimiga.
O tema é bastante complexo, respondendo à pergunta
do Tarciso, realmente existem âncoras, mas muito ainda
precisa ser feito. Por exemplo, no Comanda de defesa
cibernética, ancoras já estão sendo feitas. O trabalho que
tem sido feito, nesses anos todos, especialmente durante
os grandes eventos, onde houve, desde a Rio +20 até as
Olimpíadas, uma evolução muito grande no tocante a
Defesa cibernética. Obviamente, muito ainda precisa ser
feito, como em todos os países.

cibernético, você passa a, além de ter a necessidade de
exercícios, como são feitos há muitos anos no processo
cibernético, há uma necessidade de compartilhamento de
informações sobre ameaças cibernéticas.
Na minha experiência pessoal, da minha empresa, desde
1993 eu respondo a acidentes cibernéticos em diferentes
tipos de organização. Percebo que há uma maturidade
setorial, mas ainda não é intersetorial. A área financeira,
por exemplo, o BACEN, a Febraban, os bancos têm um
grupo de trabalho de segurança cibernética, onde eles
trocam informações sobre ameaças relevantes, estudos,
técnicas de detecção, não só de proteção e conhecimento
de atores que atacam esse setor. A mesma coisa funciona
em diferentes níveis nos outros setores estratégicos, como
telecomunicações e energia.
Do ponto de vista da defesa cibernética, é muito importante
a infraestrutura crítica e a maturidade para utilizar as
âncoras que já existem de Centros de Tratamento de
Incidentes de Segurança, tanto do governo como de
algumas empresas. Posso citar o 7BR, ligado ao ICTI,
o Nic.br, um gestor da internet no Brasil, que há muitos
anos, é o responsável pelo tratamento, estatísticas e o
treinamento de incidentes de segurança. Também existe o
Cetir Gov, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, responsável pelo tratamento de
incidentes na Administração Pública Federal.
No Brasil temos outros times de tratamento de incidentes,
especializados nessas áreas. As grandes empresas de
comunicação, os grandes bancos têm, com certeza, essa
experiência da realidade para permitir que nós consigamos
evoluir, no ponto de vista de conseguir detectar, e também
se preparar para proteger o que é realmente relevante para
cada setor, porque é completamente diferente. Apesar de
utilizar as mesmas tecnologias, as ameaças no setor de
energia diferem do setor financeiro, que diferem do setor
de transporte e de telefonia.

Sendo realista, colaborando com a explicação do General
Guido Amin, a realidade às vezes não é tão simples de
conhecer. Quando você tem um processo natural de
evolução, de maturidade no processo, especialmente
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No Instituto Tecnológico da Aeronáutica existe um
interesse muito grande em defesa, especialmente dos
sistemas críticos. Podendo citar como exemplo, toda a
parte de controle de tráfego aéreo e espacial, no âmbito
do DCTA. Havendo interesse também na área de sistemas
embarcados de aeronaves, drones. Gostaria de tentar
contribuir com esse estudo com meu lado mais acadêmico
e visando o futuro.

chegar no nível de maturidade, para fazer um ataque
sofisticado. E um software de inteligência artificial não vai
conseguir fazer isso sozinho, ele vai aumentar o potencial
do hacker. Esse potencial, no final, acaba potencializando
danos e problemas para todos, porque aí o adolescente
médio pode acessar algo, algum conteúdo, fazer uso de
ferramentas, fazer ataques que até então eram sofisticados,
mas com as ferramentas se tornam mais simples.

Atualmente, tem aparecido muito nas mídias sociais, notícias
sobre grandes empresas, como o Google, o Facebook que
estão desenvolvendo sistemas de inteligência artificial que
conseguem fazer coisas incríveis como ganhar no xadrez,
ganhar no jogo GO. Até recentemente, o próprio pessoal
da Google usou o AlphaGo, que é o software deles de
inteligência artificial para jogar jogos de computador mais
realísticos, como o Starcraft. Tais jogos possibilitam o uso
de recursos e estratégia militar, mas, e do ponto de vista
de segurança cibernética?

Então, uma pergunta que eu deixo é se temos capacidade
de ter maturidade no pessoal que trabalha nessas
infraestruturas críticas para desenvolver camadas de
proteção. Os simuladores que estão sendo feitos são algo
bastante importante, como o Guardião Cibernético.

Bom nesse ponto específico, em 2016, o Departamento
de Defesa americano fez uma competição chamada Cyber
Grant Challenge, cuja ideia da competição era um hacker
automatizado tentar atacar um sistema. Essa competição
aconteceu em 2016 e o vencedor foi da universidade
Carnegie Mellon, uma implementação chamada Mayhem,
cuja ideia era: invadir os binários e encontrar as
vulnerabilidades nos programas de computador, de uma
maneira muito rápida, em questão de nanosegundos.
Dando um passo atrás, pensamos no seguinte aspecto: a
inteligência artificial potencializa o humano, mas ela não faz
tudo o que um ser humano faz. Existe um nível de criatividade
muito grande envolvido em ataques cibernéticos, não é só
descobrir a vulnerabilidade do programa. Existem outras
questões como tentar se esconder no sistema, ou tentar
visualizar o que está acontecendo em volta. E, nessa altura,
a inteligência artificial tem o potencial de aumentar a
produtividade do humano, ela possui várias ferramentas
que vão tentar aumentar essa potencialidade do humano.
Do ponto de vista acadêmico, tendo de afastar a teoria que
um hacker totalmente autônomo, isso quer dizer, sem a
presença humana, possa existir.
Na área de defesa cibernética, segurança cibernética,
precisa-se de anos e anos de expertise para uma pessoa

O segundo assunto que eu gostaria de abordar é a
computação quântica, que envolve muito a parte dos
segredos nacionais. O Senador Amin falou a respeito dos
certificados digitais que são, fundamentalmente, baseados
em criptografia, mas, e se houver um computador que
quebre, facilmente, essa criptografia? Ela não serve de
nada, pois todos os cofres seguros, as salas seguras existem
para isso. Embora estejamos na infância dessa tecnologia,
vou citar dois exemplos claros: primeiro o exemplo do
computador quântico da IBM, um computador que existe,
está sendo utilizado. Ele tem cerca de 50 qubits, qubits são
equivalentes a bytes, na computação convencional. É como
se tivesse um computador de 4 bits, quando hoje em dia
até nosso celular tem 64 bits. Com um computador de 4 bits
não dá para fazer muita coisa, mas quando atingir os 64 bits,
o poder de processamento é outro.
Na computação quântica existem duas abordagens
principais: a abordagem da IBM, sendo uma abordagem
mais parecida com a computação convencional, uma
computação onde você faz soma, multiplicação, e assim
por diante, com os qubits, com a Física Quântica.
E tem uma abordagem, que não é muito explorada, mas tem
um potencial grande de quebrar a criptografia em pouco
tempo, a abordagem de uma empresa chamada D-Wave.
Teoricamente, o computador quântico da D-Wave gera
bastante vantagem, por modelar o programa criptográfico.
Tudo aqui ainda é teórico, mas a aplicação prática
começará em breve; existem estudos afirmando que em
menos de uma década toda fundamentação criptográfica
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do mundo pode ser quebrada por esses computadores. E,
nessa altura, o que faremos? Vamos ter que adotar outras
metodologias, talvez Criptografia pós-Quantica e outras
coisas do gênero.
Por outro lado, em simultâneo, em que temos essa
criptografia forte como proteção, ela também vem sendo
utilizada por criminosos, digamos assim. Por exemplo, redes
da deepweb, onde circula muita informação e se tem cada
vez mais segurança, dificultando o trabalho de investigação.
Finalmente, quero deixar a visão de que nós estamos aqui
para ver o futuro, pode-se contar com a academia para
observar os problemas futuros, trabalharmos em conjunto
para auxiliarmos em todos esses aspectos.
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