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O

Setor Cibernético contempla o emprego de
modernos meios tecnológicos, enfaticamente
as redes de computadores e de comunicações
destinadas ao trânsito de informações, seja por meio de
pessoas, no atendimento de suas necessidades individuais,
seja por organizações diversas, inclusive aquelas dedicadas
a setores estratégicos do país, como é o caso da Defesa
Nacional.
Com a finalidade de adequar-se a esta realidade, o
Governo Brasileiro publicou, em dezembro de 2008, a
Estratégia Nacional de Defesa (END) que estabeleceu o
Setor Cibernético como um dos três setores de importância
estratégica para a Defesa Nacional.
No prosseguimento da implementação das diretrizes
estabelecidas pela END, atendendo à determinação do
Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro (EB), em 2009,
instituiu o Setor Cibernético no âmbito da Força Terrestre.
Nasceu nessa oportunidade, o Projeto Estratégico de
Defesa Cibernética. Logo se percebeu a necessidade da
existência de um órgão que fosse encarregado de exercer
a governança, de forma colaborativa, entre os vetores
naturalmente vocacionados para compor a defesa no
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campo cibernético. Esta necessidade foi, então, atendida
com a criação, em 2010, do Centro de Defesa Cibernética
(CDCiber), por determinação do Comando do Exército. As
premissas de trabalho deste novo órgão foram de coordenar
e integrar os esforços dos vetores da defesa cibernética.
Para atuar neste segmento tão específico, iniciou-se,
entre outras atividades, o processo de capacitação de recursos
humanos, possibilitando o domínio de temas multidisciplinares.
Especial enfoque foi destinado ao desenvolvimento de
doutrina de proteção dos próprios ativos, bem como na
capacidade de atuar em rede, na de implementar pesquisa
científica voltada ao tema e na de coordenar relações com
instituições civis acadêmicas e empresariais.
Produtos como sistemas de segurança da informação,
programas de detecção de intrusão, hardware para a
composição de laboratórios e simuladores de defesa e
guerra cibernética, além de estímulo à produção de software
nacional, como antivírus, a realização de seminários e
programas de treinamento especializado são alguns exemplos
das ações adotadas para a identificação e o desenvolvimento
das capacidades mencionadas.
Em virtude desse conjunto de ações, o Projeto Estratégico
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de Defesa Cibernética incluiu o Exército Brasileiro
no restrito grupo de organizações, nacionais e
internacionais, que possuem a capacidade de
desenvolver medidas de proteção e mitigar ataques
no campo cibernético.
Como consequência da sua sedimentação, o
Projeto Estratégico de Defesa Cibernética passou a
ganhar forma por meio de dez projetos estruturantes,
dos quais é possível assinalar o desenvolvimento de
equipamento de Rádio Definido por Software (RDS),
de uma Rede Nacional de Segurança da Informação
e Criptografia (RENASIC) e a produção de doutrina
específica para este tipo de atividade, entre outros.
Estes projetos estruturantes são conduzidos,
atualmente, por Organizações Militares ligadas ao
setor, como o Instituto Militar de Engenharia, o
Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do
Exército, o Centro de Desenvolvimento de Sistemas
do Exército, o Centro Tecnológico do Exército e o
Centro de Inteligência do Exército.

OPERAÇÕES DE DEFESA CIBERNÉTICA

Durante a Operação Rio+20, Conferência das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em junho de
2012, surgiram os primeiros frutos da dedicação e do árduo
trabalho dos pioneiros que implantaram o Centro de Defesa
Cibernética como coordenador e integrador dos esforços
conjuntos neste setor.
Nesse evento, a segurança cibernética foi provida por
um Destacamento de Defesa Cibernética coordenado pelo

CDCiber e composto por profissionais da Marinha, do Exército,
da Força Aérea, da Polícia Federal, da Agência Brasileira de
Inteligência e da Agência Nacional de Telecomunicações.
No âmbito do Exército, diversas organizações se
envolveram, direta ou indiretamente, na execução destas
atividades. São exemplos destas Organizações Militares, o
Centro de Defesa Cibernética, o Centro de Inteligência do
Exército e o Sistema de Telemática do Exército, entre outros.

– Ano XL • Nº 217 • ESPECIAL • AGOSTO 2013

31

Segurança Cibernética na Copa das Confederações

Segurança Cibernética na Copa das Confederações

Seminário de Defesa Cibernética

A Operação Rio+20 se caracterizou como a primeira
experiência de coordenação e integração colaborativa
de organizações distintas que atuaram com o objetivo de
proteger as redes e os ativos críticos.
Ao término da Operação Rio+20 computou-se cerca de
130 eventos de segurança que, após analisados, revelaram
aproximadamente 98 incidentes de rede, 75% do total,
os quais, pela sua relevância, foram estudados, tratados,
registrados e difundidos para os vetores interessados.
A experiência e os ensinamentos adquiridos
nessa operação pioneira revelaram a importância do
desenvolvimento de doutrina específica acerca do assunto.
Estas lições representarão, em futuro próximo, grandes
benefícios à sociedade brasileira, na medida em que implicarão
no desenvolvimento da indústria nacional de defesa e também
daquelas dedicadas à produção de sistemas e componentes
inovadores para a proteção das infraestruturas críticas da
Nação, e ainda, no incremento das pesquisas científicas, de
tal forma que estes benefícios alcancem o cotidiano de todos.
Em junho e julho de 2013, o CDCiber novamente
coordenou e integrou as atividades de defesa cibernética, no
âmbito das atividades abrangidas pelo Ministério da Defesa,
durante a Copa das Confederações e na Jornada Mundial da
Juventude. Para as agências parceiras que submeteram suas
redes ao monitoramento cibernético foram oferecidos os
serviços de análise de risco dos ativos de informação de rede,
a detecção automática e a análise dos incidentes, o suporte à
recuperação dos ativos após incidentes e a difusão de alertas,
recomendações e estatísticas às agências interessadas, com a
finalidade da correção de eventuais vulnerabilidades.
A novidade destas atividades foi a relevância do trabalho
de inteligência cibernética e sua integração e suporte aos
serviços oferecidos no monitoramento das redes e sites dos
órgãos envolvidos com a segurança do evento, no âmbito do
Ministério da Defesa.

Com este espírito de ação colaborativa, os integrantes
das diversas agências e vetores que integram a defesa
cibernética prosseguem na consolidação das lições aprendidas,
envidando esforços para proporcionar o incremento da
evolução deste setor, mantendo o foco na qualidade dos
serviços oferecidos à Nação.
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