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RESUMO

Referência: SOUZA JUNIOR, Alcyon Ferreira de. Seguranca cibernética: politica brasileira e 
a experiência internacional. 120f. 2013. Dissertacao (Mestrado em Gestao do Conhecimento e 
Tecnologia da Informacao). Universidade Catolica de Brasilia, Brasilia, 2013.

Observa-se que há um aumento dos crimes cibernéticos e a busca por ativos do governo ou de
empresas privadas, com seguranca falha, que suportam os servicos de infraestrutura critica. O
ciberespaco comporta várias informacões e servicos com infraestruturas criticas que devem
ter uma atencao especial pelos atores envolvidos.  Nesse contexto, as politicas de seguranca
cibernética  sao fundamentais,  pois  estabelecem o marco regulamentar  a  partir  do qual  as
acões serao estabelecidas e monitoradas, papeis e responsabilidades sao definidos. O presente
trabalho  aborda  o tema  da  seguranca  cibernética,  sua  importancia  no  painel mundial,
objetivando comparar a Politica Cibernética de Defesa do Brasil (PCD), para verificar a sua
aderência com as politicas de outros paises, com vistas a enriquecer a discussao das acões
futuras  de  defesa  do  espaco  cibernético  brasileiro. Para  isso,  as  politicas  de  seguranca
cibernética de outros paises sao analisadas e as suas diretrizes confrontadas com a  politica
brasileira utilizando-se a análise de conteúdo e a pertinência dos resultados é verificada junto
a um especialista da área. O trabalho também apresenta como resultados diretrizes e aspectos
na PCD que merecem atencao.

Palavras-chave: Modelo de Seguranca Cibernética. Estratégia nacional de defesa. Politica 
Cibernética de Defesa.



ABSTRACT

It is observed that there is an increase in cyber crime and the search for active government or
private companies, with security flaw that support critical infrastructure services. This paper
addresses  the  issue  of  cyber  security,  its  importance  in  the  global  panel.  Cyberspace  has
various information and services critical infrastructure that should have special attention by
the actors involved. In this context, the policies of cyber security are critical because they
establish  the  milestone  from  which  regulatory  actions  are  set  and  monitored,  roles  and
responsibilities are defined. This study evaluates the Cyber Defence Policy of Brazil (CDP) in
order to  contribute to  the enrichment  of the discussions on this  issue.  For this,  the cyber
security policies of other countries are analyzed and their guidelines confronted with CDP.
The relevance of the results is checked with a specialist. The paper also presents the CDP
aspects that deserve attention.

Keywords: Security Model. National defense strategy. Cyber Defense Policy.
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 1 INTRODUÇÃO

Irrefutavelmente, é cada vez mais crescente a utilizacao da internet na atualidade pelas

empresas para utilizar e prover servicos e informacões aos seus clientes e fornecedores. Para

coordenar e integrar todas as iniciativas de servicos internet no pais, de forma a promover a

qualidade técnica, a inovacao e a disseminacao dos servicos ofertados, foi criado pelo Decreto

Presidencial  nº 4.829, de  03 de setembro de 2003,  o Comitê Gestor da Internet no Brasil

(CGI.br). Em termos  da  proporcao  de  utilizacao  de  servicos  de  governo eletrônico  pelas

empresas, o levantamento do CGI.br (2012) mostra que as empresas utilizaram algum servico

de governo eletrônico.  Para evidenciar o estudo realizado, temos um gráfico disponibilizado

em  CGI.br (2012,  p.  219),  com a proporcao de empresas que utilizaram algum servico de

governo eletrônico.  Nos últimos 12 meses,  apenas  uma transacao está  entre  as  principais

formas de interacao on-line com o governo: pagamentos on-line de impostos e taxas (63%).

As demais alternativas sao de consultas ou buscas em sites. Além disso, 27% das empresas

entrevistadas  declararam nao ter realizado nenhuma das  transacões  abordadas na questao.

Conforme pode-se observar na Figura 1 para evidenciar: 

Figura 1 - Proporcao de empresas que utilizaram servicos de governo eletrônico em 2012
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Fonte: CGI.br (2012)
Na  Figura  1  observa-se  o  percentual de  empresas  que  realizam transacões  com

governo.  É  possivel  verificar  a  proporcao  elevada  de  empresas  que  utilizam servicos  na

internet  relacionado a  suas  obrigacões  legais.  Essa  utilizacao  de  servicos  do  governo  na

internet  deve,  por  sua  vez,  ser  acompanhada  pela  manutencao da  seguranca  e  sigilo  das

informacões. A rede mundial de computadores também é utilizada por vários orgaos públicos

nacionais.  Esses  dados  também  necessitam  de  protecao  para  assegurar a  sua

confidencialidade. 

A Figura 2, elaborada pelo Centro de Estudos Resposta e Tratamento de Incidentes de

Seguranca  no  Brasil  (CERT.br),  apresenta informacões  de  ataques,  invasões,  relatos  de

incidentes e de roubo de informacões na internet, reportados no periodo de janeiro de 2012 a

dezembro de 2012. Observa-se que o ataque de negacao de servico (dos: Denial of Service), ,

que  tem o  proposito  de  realizar  várias  conexões simultaneas  para  sobrecarregar  e  retirar,

temporariamente, o provedor do servico da rede, tem um número quase que inexpressivo de

ocorrências em relacao aos outros tipos de ataques. Por outro lado, a varredura de ativos de

rede  e  seus  servicos (scan),  que  testa as  portas  logicas  de  servidores remotos,  totaliza

aproximadamente cinquenta  por cento dos ataques  totais  no periodo analisado.  Ambos  os

ataques invalidam os provedores de servicos por sobrecarga. A fraude é um tipo de incidente

que  é um esquema ilicito ou de má fé criado para obter ganhos pessoais utilizando-se de

correio eletrônico e outros meios de comunicacao digital.  Os incidentes web sao os sites da

internet que contém conteúdos falsos para se passar por uma página da instituicao verdadeira,

com essa técnica o executor consegue roubar informacões do visitante. Na invasao, o hacker

acessa o sistema do seu alvo para visualizar, copiar ou até apagar as informacões do seu alvo.
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Figura 2 - Incidentes reportados ao CERT.br

Fonte: CGI.br (2012)

Nesse novo cenário, onde a Sociedade da Informacao está cada vez mais ativa, há um

conjunto  crescente de  novos  equipamentos, como  dispositivos  moveis,  de  novas

possibilidades de uso e de armazenamento de informacões na rede (redes sociais, computacao

em  nuvem  etc).  Esses  equipamentos  e  servicos  manipulam informacões  tanto  de  cunho

pessoal quanto corporativo e demandam, assim, atencao para com a sua protecao. De acordo

com Marcelo Bechara (2010), em 2009 o uso dos celulares corporativos, como ferramenta de

trabalho é uma realidade de 65% das empresas que possuem computador. Dessa porcentagem,

apenas um quarto  (¼) faz dos celulares corporativos um instrumento de acesso a internet;

Enquanto 45% desse mesmo universo fazem uso das mensagens nos formatos SMS e MMS,

enquanto 25% enviam e recebem e-mails pelos terminais moveis. Considerando o total de
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empresas que usam a internet, 10%, em 2009, o fizeram por conexao via celular/modem 3G,

um aumento de 100% em relacao ao ano anterior. 

Figura 3 - Total de Incidentes Reportados ao CERT.br por ano

Fonte: CERT.br (2013)

A Figura  3  apresenta  a  evolucao  crescente  de  frequência  do  total  de  incidentes

relatados ao CERT.br por empresas e instituicões brasileiras, no periodo de 1999 a 2012. Cabe

destacar o ano de 2010, em que houve uma queda. Segundo Cristine Hoepers, analista de

seguranca do CERT.br:

[…] a reducao das notificacões de tentativas de fraudes, que levou à queda no total
de 2010, está relacionada à queda das notificacões de eventuais quebras de direitos
autorais, através de distribuicao de material em redes P2P.(CERT.br, 2011, p. 39)

A informacao é crucial para Administracao Publica Federal (APF), mas também, está

exposta  a grandes riscos.  Os  pilares da  seguranca da  informacao que sao  disponibilidade,

integridade,  confidencialidade  e  autenticidade,  estao  sujeitos  a  vulnerabilidades

(MANDARINO JUNIOR E CANONGIA, 2010). 

Esse  ambiente, que  comporta vulnerabilidades,  ataques  e  dispositivos  contendo

informacões importantes e provendo acessos diversos a redes corporativas e governamental,

requer atencao cautelosa das autoridades responsáveis sobre como as informacões e servicos
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sao acessados e entregues ao usuário final. Pinheiro (2009) apresenta uma lista  das maiores

vulnerabilidades observadas em ambientes cibernéticos:

• Dependência de sistemas e tecnologias externas; 

• Baixo  investimento  em  pesquisa  e  desenvolvimento  em  centros  de  pesquisas  e

Universidades, principalmente em Seguranca da Informacao;

• Infraestrutura de telecomunicacões e energia obsoleta ou estrangeira;

• Baixo  desenvolvimento  e  cultura  em Seguranca  da  Informacao  nas  Instituicões  e

Protecao do Conhecimento; 

• Baixa  capacitacao  do  Poder  Judiciário  na  matéria  de  delito  cibernético  e  prova

eletrônica; 

• Legislacao que permita responder às solicitacões internacionais de cooperacao como

às investigacões nacionais. 

• Permissao da rastreabilidade; 

• Falta de padronizacao para resposta a incidentes;

• Falta de um plano de seguranca cibernética brasileira implementado.

Lemos  (2007)  define  esse  cenário,  denominado  como  ciberespaco  ou  espaco

cibernético, como:

O ciberespaco é, ao mesmo tempo, locus de territorializacao (mapeamento, controle,
máquinas de busca, agentes, vigilancia) mas também de reterritorializacao (blogs,
chats,  P2P,  tecnologias  moveis).  O  desencaixe  socio-cultural  e  a  compressao
espacotempo  criam  um  misto  de  desmaterializacao  e  descontinuidade.  A
desterritorializacao cria novas formas de territorializacao que movimentam a vida
social,  podendo  agir  contra  as  escleroses  das  instituicões  sociais,  sendo
desestabilizadoras das arquiteturas do poder. (LEMOS, 2007, p. 23).

Em  2009,  o  presidente  dos  EUA,  Barack  Obama,  proferiu discurso  voltado

exclusivamente à seguranca cibernética de seu pais e se referiu ao ciberespaco como “[...] é

um mundo do qual dependemos todos os dias” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2009,

p.  2).  Nesse  contexto  de  inclusao  digital  cada  vez  maior,  a  disponibilizacao de servicos

públicos  na internet,  que compõe o ciberespaco,  aumenta. Isso exige um  maior controle  e

gerenciamento da seguranca desse ambiente. 

Mandarino Junior e Canongia (2010) alertam a real necessidade do Brasil se preparar

para possiveis ataques que já acontecem no mundo. A inexistência de ameacas nas fronteiras

fisicas  do  Brasil  com os  paises  vizinhos  leva a  sociedade brasileira  a  nao atribuir  maior

importancia às questões da defesa nacional,  mas esse raciocinio nao pode ser aplicado ao

espaco cibernético. Conforme Endler (2001), é importante destacar que a internet passou a ser
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o principal canal de comunicacao entre o governo e o cidadao. Os relacionamentos passam a

ser virtuais e exigem cuidados especiais com a seguranca dos sistemas. 

Com a visibilidade que o Brasil alcancou ao cenário mundial, os olhares de criminosos

cibernéticos  voltaram-se para o pais.  De acordo com a  Figura 4,  que mostra o número de

incidentes reportados ao CGI.br, retira-se que nos últimos 10 anos o numero de ataques teve

um aumento de 1.757,28%. Deve-se  observar que o Brasil ocupa lugar de destaque e  que o

Governo Federal tem demonstrado preocupacao com a defesa das fronteiras brasileiras, tanto

fisicas na Estratégia Nacional de Defesa quanto cibernéticas, conforme podemos observar na

Portaria  n̊ 45  do  Gabinete  de  Seguranca  Institucional,  que  instituiu  o  Grupo Técnico  de

Seguranca Cibernética:

[...] o aumento das ameacas e tentativas de ataques cibernéticos, os quais incluem
potenciais  ataques  às  redes  governamentais  e  banco  de  dados,  afetando  a
Administracao Pública Federal;
[...] a  possibilidade  real  de  uso  dos  meios  computacionais  para  acões  ofensivas
contra as redes de computadores de instituicões estratégicas do Governo Brasileiro,
resolve e estabelece: 
Art. 1º Fica instituido o Grupo Técnico de Seguranca Cibernética com o objetivo de
propor  diretrizes  e  estratégias  para  a  Seguranca  Cibernética,  no  ambito  da
Administracao Pública Federal. 

Na  entrevista  cedida  pelo  Sr.  Raphael  Mandarino,  Diretor  do  Departamento  de

Seguranca da Informacao e Comunicacões da Presidência da República do Brasil, é possivel

ter  nocao  dos  diversos ataques  que  a  rede  do  Governo  Federal  brasileiro recebe  e  da

vulnerabilidade da nossa infraestrutura de rede.  Respondeu o seguinte:

[...] As redes do governo recebem 2.100 ataques por hora. Eu sempre dou o número
do ano anterior para nao gerar muita especulacao. E 2.100 na verdade é 1% dos
ataques que a gente recebe, mas esse 1% sao os ataques que eu consigo identificar
que sao os mais sérios. Sao tentativas de roubo de informacao, tanto de pessoas do
governo como de projetos governamentais. Imagina uma empresa de pesquisa que
tem um projeto ainda nao patenteado e essa empresa recebe um ataque de invasao
para roubar esse projeto. Esses 2.100 ataques por hora estao nesse nivel. É menos
que os Estados Unidos, com certeza. Por exemplo, o programa 60 minutos pouco
tempo atrás fez uma declaracao que o apagao [o programa falava sobre os probelmas
de 2005 e 2007, mas também houve suspeitas sobre o de 2009] teria sido causado
por  hackers.  Eu  rebati  essa  colocacao dizendo o seguinte:  boa  parte  dos nossos
sistemas nao está interligada. O comando central da agência reguladora é feito para
comandar alguém manualmente [o computador distribui ordens que sao executadas
por pessoas. Ou seja, nos elos do sistema, há gente, nao máquinas]. Claro que temos
parte  da  infraestrutura  automatizada,  e  parte  nao.  Causar  um  apagao  daquela
proporcao  por  meio  de  um  ataque  de  internet  eu  diria  que  é  improvável.
(FAGUNDES, 2010, p. 2)

Cabe destacar que no ambiente da internet,  esses incidentes e crimes cibernéticos de

impacto já ocorrem há algum tempo. Em 2007, foi divulgado um ataque ocorrido na Estônia ,
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sendo  que,  na  época,  foi  considerado  como  “o  maior  ciberataque  da  Historia”,  pois

inviabilizou o acesso à rede pela Estônia.

A guerra  pela  internet  foi  uma  forma  evidente  de  retaliacao  contra  o  governo
estoniano.  Os  sites  da  Presidência  da  República,  do  Parlamento,  dos  partidos
politicos e dos bancos foram invadidos para que se colocassem no ar frases e fotos
de soldados soviéticos. Ainda mais grave foi o uso de virus para sobrecarregar os
servidores da Estônia, impedindo-os de funcionar. Para isso, os hackers espalharam
programas  invasores  em  milhares  de  computadores  pelo  mundo  que,  com  um
simples  comando,  entupiram  com  lixo  eletrônico  as  máquinas  estonianas,  que
pifaram sem conseguir atender à avalanche de informacao. Como os computadores
possuem um número  de  identificacao,  o  IP,  para  acessar  a  internet,  foi  possivel
descobrir de onde partiram os ataques. A maioria vinha da Rússia e de instituicões
do governo russo. O Kremlin diz que isso nao prova nada, pois os números de IP
podem ser facilmente falsificados. "Os criminosos podem estar em qualquer lugar,
até na África do Sul ou no Brasil", concorda Rogério de Campos Morais, diretor da
divisao de seguranca da IBM, em Sao Paulo (TEIXEIRA, 2007, p. 31).
 

Os registros de ataques cibernéticos sao crescentes em nivel mundial e se caracterizam

como um grande desafio para os governos. Por esse motivo, Seguranca e a Defesa Cibernética

assumem importancia cada vez maior como funcões estratégicas de governo, para: 

• Protecao das infraestruturas criticas;

• Seguranca da informacao e comunicacões; 

• Cooperacao internacional; 

• Construcao de marcos legais; 

• Capacitacao de recursos humanos. 

Assim, com base no que foi exposto, nao há dúvidas sobre a importancia do tema da

seguranca cibernética. Essa área tem sido impactada pela evolucao e convergência das TICs,

em funcao da reducao dos custos de hardwares e softwares, do aumento da disponibilidade de

sistemas e de redes e da universalizacao do acesso à internet. 

 1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

Os fatos expostos na introducao do trabalho procuram demonstrar as consequências do

surgimento do espaco cibernético, os hábitos e costumes em constantes e rápidas mudancas e

o aumento das ameacas e vulnerabilidades. O que isso tudo faz é obrigar que os estados criem

uma cultura de Seguranca da Informacao e Comunicacao  (SIC).  Essa situacao influencia o

desenvolvimento de uma cultura na área de Seguranca da Informacao e Comunicacao (SIC) e

do papel do Estado na promocao da seguranca e defesa cibernética.
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Em 2008  foi  publicado  o  Decreto  nº  6.703,  de  18  de  dezembro  de  2008, pelo

Presidente  da  República,  na  época Luis  Inácio  Lula  da  Silva,  que  aprovou  a  Estratégia

Nacional de Defesa (END), afirmando necessária a tomada de medidas para a seguranca das

áreas de infraestruturas criticas, inclusos os servicos, em especial no que se refere à energia,

transporte, água e telecomunicacões, a cargo dos Ministérios da Defesa, das Minas e Energia,

dos Transportes, da Integracao Nacional e das Comunicacões, e ao trabalho de coordenacao,

avaliacao,  monitoramento  e  reducao  de  riscos,  foi  designado  ao  Gabinete  de  Seguranca

Institucional  da  Presidência  da  República  (GSI/PR)  (BRASIL,  2008).  O  Decreto,  ainda,

afirma que o Comandante do Exército é responsável pela aplicacao da END e formulará a sua

politica e doutrina de defesa cibernética e preparará seus orgaos operativos e de apoio para o

cumprimento da destinacao constitucional.

Apos o lancamento da END, em 2012,  foi criada a Politica Cibernética de Defesa

(PCD), que contempla as diretrizes para a aplicacao e o desenvolvimento de acões em todos

os  componentes  da  expressao  militar  do  Poder  Nacional,  bem  como  nas  entidades  que

venham a participar de atividades de Defesa ou de Guerra Cibernética (BRASIL, 2012). Além

disso, a PCD cria o Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC), nas Forcas Armadas, com

a competência  de  reprimir os crimes cibernéticos.  O SMDC contará com  a participacao de

militares, civis e acadêmicos; deverá assegurar  ainda e  de forma conjunta, o uso efetivo do

espaco  cibernético  (preparo  e  emprego operacional)  pelas  Forcas  Armadas;  e  impedir  ou

dificultar a sua utilizacao. A PCD também estabelece a criacao de uma equipe de respostas a

incidentes, que atuará realizando exercicios de guerra e simulacões de ataques.

Contudo, o documento da politica nao trata de alguns aspectos que sao fundamentais

para  constituicao  de  cooperacao  internacional,  ou  seja,  aliancas  estratégicas  para

contribuicões  e crescimento das partes aliadas. Por exemplo, nas  politicas de seguranca dos

EUA (2009),  República da Africa do Sul  (2011) e Índia  (2011),  constam  diretrizes  e  acões

relacionadas à cooperacao internacional  para  promover a  coordenacao global de respostas a

tratamentos e vulnerabilidades, participacao em eventos para nivelamento de conhecimento e

criacao de parcerias bilaterais e/ou multilaterais para acões coordenadas. Observa-se, deste

modo,  que há diretrizes  distintas  entre as  politicas  de seguranca  cibernética  de diferentes

paises, apesar dos problemas e vulnerabilidades nessa área serem de conhecimento comum.

Essa constatacao pode ser esperada para algumas, diretrizes especificas, mas surge dúvida

para as questões de mesma natureza e de grande relevancia. Assim, em funcao da importancia
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do tema para a seguranca e soberania nacional, emerge a questao da presente pesquisa: quais

as diretrizes de políticas de segurança cibernética necessitam de atenção por parte das

autoridades brasileiras, com base no conhecimento de outros países na área?

  

 1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

 1.2.1 OBJETIVO GERAL

 

Comparar a  Politica  Cibernética  de  Defesa  do  Brasil  (PCD),  para  verificar  a  sua

aderência com as politicas de outros paises,  com vistas a enriquecer a discussao  das acões

futuras de defesa do espaco cibernético brasileiro.

 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comparar as politicas de seguranca cibernética dos paises  estrangeiros:  EUA, Reino

Unido, Africa do Sul e Índia;

• Identificar as principais diretrizes e aspectos das politicas analisadas;

• Avaliar a PCD, tendo como base a análise das politicas dos outros paises;

• Verificar a pertinência dos resultados da análise junto a um especialista na área;

• Caracterizar os aspectos relevantes que necessitam de atencao para a adocao da PCD.

 1.3 JUSTIFICATIVA

Pela  observacao do  crescimento  exponencial  de  registros  do  total  de  incidentes

reportados ao CERT.br (2012) por ano, entende-se que é urgente a necessidade de medidas de

seguranca  que  dificultem o  desvio  de  informacões  e a  indisponibilidade  de  servicos  de

infraestrutura critica do pais. É marcante  o nivel de preocupacao  atual no que se refere ao

espaco  cibernético,  por  todas  as  nacões.  De  acordo  com Espindula  (2012),  o  governo

brasileiro  deveria  adotar  todas  as  medidas  necessárias  para  monitorar  e  prestar

aconselhamento sobre mitigacao de ameacas cibernéticas, e coordenar a resposta nacional a

qualquer incidente de ciberseguranca. 
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Entende-se que o Brasil deve intensificar acões nessa área. Cabe citar que o pais nao

ratificou a Convencao do Conselho da Europa sobre o cibercrime, e nem mesmo implantou

uma legislacao que permite a ratificacao deste tratado (ESPINDULA, 2012). O autor entende

ser  inevitável a  prestacao  de apoio  aos  esforcos  internacionais  de  desenvolvimento  e

implantacao de um regime de governanca global cibernética,  para melhorar nossa seguranca

interna e externa, no sentido de ajudar a construir a capacidade de seguranca cibernética de

estados menos desenvolvidos e parceiros estrangeiros.  Essas medidas podem ajudar a  evitar

que adversários explorem elos fracos na defesa cibernética global. 

Nota-se uma atuacao limitada dos orgaos de comunicacao na estrutura de governanca

da  seguranca  cibernética  no  Brasil.  Conforme  Alves  Júnior  (2011),  no  caso  brasileiro,

identificaram-se poucas atividades concretas (para além do plano ideologico), tampouco a

inclusao  de agências ou  ministérios na  atividade  central  de  formulacao  das  politicas  de

seguranca  cibernética.  Por  outro  lado,  verifica-se  que  o  GSI,  tem  produzido  material,

realizado  eventos,  capacitado  mao  de  obra  e  estimulado  a  participacao  da  comunidade

especializada.

De acordo com Cruz (2012), o dominio do espaco cibernético constitui-se em grande

desafio no presente século,  tornando-se uma nova fronteira a ser desbravada em razao do

ineditismo e  da  assimetria.  O ineditismo é devido à falta de modelos e  de  referências, bem

como da ausência de marcos legais. A assimetria está relacionada à diferenca de poder, onde o

mais  forte pode  ter vantagens,  ou  seja,  estar  à  frente  dos  demais  paises  em  termos  da

seguranca do seu espaco cibernético. 

Conforme Espindula (2012), a estratégia de defesa e a politica cibernética de defesa no

Brasil foram criadas em torno do conceito de "independência". Na visao do governo, o Brasil

deve ser capaz de controlar sua propria seguranca e nao deve precisar buscar fora de suas

fronteiras  os instrumentos de suas forcas de seguranca.  A estratégia  prevê a existência de

parceiros  estratégicos,  mas  estes  sao  vistos  como  paises  dispostos  a  transferir  ao  Brasil

tecnologias que tornem o Brasil mais independente, e nao como colaboradores em operacões

de seguranca. 

As politicas de seguranca cibernética sao indispensáveis à realizacao de acões e para

fortalecimento da governanca nessa área.  O  ciberespaco e a infraestrutura critica possuem

caráter estratégico, pois desempenham papel essencial para a soberania nacional, a integracao

cultural e o desenvolvimento econômico. Por essa razao, protegê-los deve ser um objetivo
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estratégico  permanente,  de  maneira  a  assegurar  a  continuidade  de  operacao  dos  servicos

essenciais.

Bezerra (2012) descreve as diferentes visões sobre as tomadas de decisao e politicas

de alguns paises no contexto atual cibernético.

O Governo Brasileiro felizmente também está se organizando, com o Departamento
de Seguranca da Informacao e Comunicacões (DSIC), que faz parte do Gabinete de
Seguranca Institucional da Presidência da República, o que é bom sinal, já que está
subordinado diretamente ao Presidente. Uma estrutura centralizada de coordenacao e
planejamento é mesmo essencial. [...]
Em comparacao aos seus similares na América do Norte e na Gra Bretanha, o DSIC
possui hoje desafios mais prosaicos, porém nao menos complexos: disseminar os
conceitos de seguranca de informacao aos quase um milhao de servidores públicos.
Isso  nao  quer  dizer  que  seja  menos  importante.  [...] Por  outro  lado  o  governo
brasileiro possui alguns dos melhores e mais bem preparados grupos de resposta a
ataques do pais,  em empresas como o Banco do Brasil,  Petrobras  e Serpro. Aos
poucos esse conhecimento será disseminado para governos estaduais e municipais,
além de empresas privadas.
Nao precisamos chegar ao ponto do Paquistao, que proclamou em 2008 uma lei que
pune com a pena de morte os autores de ciberterrorismo, mas é essencial  que a
infraestrutura e os servicos digitais, assim como dados sigilosos e importantes para o
pais estejam protegidos (BEZERRA, 2012, p. 2).

A partir  de  uma  avaliacao  preliminar,  verificou-se  que  nao  existem estudos  sobre

comparacões  das politicas  de  seguranca  cibernética  nem tao pouco sobre a  relevancia de

diretrizes  que  devem  constar  em  documentos  dessa  natureza.  Por  outro  lado,  foram

verificados trabalhos que indicam problemas pontuais aparentes nas politicas em análises nao-

cientificas, conforme Süffert (2012), que realiza breve comparacao da politica do Brasil e da

Índia.  Em funcao  da  falta  de  estudos  sobre  o  tema,  este  trabalho  analisa  as  politicas  de

seguranca cibernética do Brasil e de alguns paises, possibilitando a compreensao do grau de

abrangência  dessas politicas  e  do  enfoque empregado. Além disso, evidencia as principais

diretrizes de politicas de seguranca cibernética analisadas, permitindo, deste modo, identificar

lacunas e temas recorrentes que podem ser considerados na concepcao, revisao e implantacao

de politicas nessa área.  
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 2 REVISÃO DE LITERATURA 

Com a  evolucao  da  humanidade,  os  territorios  foram  ampliando  os ambientes de

operacões, como a terra, a água e o espaco. Agora se discute um novo ambiente de operacões,

o ciberespaco, cujo ambiente está localizado na internet. O termo ciberespaco foi criado por

Willian Gibson em seu romance Neuromancer  (APDSI,  2005).  O  ciberespaco (ou espaco

cibernético) é considerado como a metáfora que descreve o espaco nao fisico criado por redes

de computadores, notadamente a internet, onde as pessoas podem se comunicar de diferentes

maneiras, por intermédio de mensagens eletrônicas, salas de bate-papo, grupos de discussao,

dentre outros. 

O espaco  cibernético  foi  descrito  por Levy  (1994),  que  utilizou  uma  visao  de

inteligência coletiva e mutante, baseada em trocas de saber e redes, conforme segue:

O espaco cibernético é um terreno onde está funcionando a humanidade, hoje. [...] é
a  instauracao  de  uma  rede  de  todas  as  memorias  informatizadas  e  de  todos  os
computadores.  […] Com  o  espaco  cibernético  temos  uma  ferramenta  de
comunicacao muito diferente da midia clássica, porque é nesse espaco que todas as
mensagens se tornam interativas, ganham uma plasticidade e têm uma possibilidade
de metamorfose imediata.  [...] Do interior do espaco cibernético encontramos uma
variedade de ferramentas, de dispositivos, de tecnologias intelectuais. Por exemplo,
um aspecto  que  se  desenvolve  cada  vez  mais,  nesse  momento,  é a  inteligência
artificial. Há também os hipertextos, os multimidia interativos, simulacões, mundos
virtuais, dispositivos de telepresenca (LEVY, 1994, p. 38).

Os governos mais desenvolvidos, por dependerem de sistemas cibernéticos complexos

como, por exemplo, sistemas que gerenciam usinas nucleares, hidroelétricas e aeroespaciais,

acões  militares  e  econômicas,  encontram-se  mais  vulneráveis.  Sendo  assim,  Nye (2012)

observa que o espaco cibernético, além de um manancial de recursos  informacionais e de

servicos, acaba se transformando também em uma fonte de inseguranca para os paises ricos.

Esse espaco  cibernético oferece uma série de servicos e  no seu ambiente transitam

informacões sigilosas que estao sujeitas a ameacas diárias, devido ao seu valor e importancia.

Verifica-se  em  Glenny (2011,  p.  234)  que  “A primeira  ameaca  é o  crime  cibernético;  a

segunda, a espionagem industrial eletrônica e; a terceira, a guerra cibernética (ou ciberguerra;

do inglês,  cyberwar)”.  A Symantec, empresa especializada em seguranca de computadores,

protecao de dados e software de gerenciamento remoto,  define  o termo  crime cibernético

como  qualquer  delito  em  que  tenha  sido  utilizado  um  computador,  uma  rede  ou  um

dispositivo de hardware (2012 NORTON STUDY, 2012).
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Dois atores que sempre estao presentes em todo o espectro de ameacas sao o espiao e

o  hacker.  O  hacker, segundo Crespo (2011, p. 95), é o nome genérico dado aos chamados

piratas  de  computadores.  Essa  expressao  surgiu  nos  laboratorios  de  computacao  do

Massachusetts  Institute  Of  Technology (MIT),  onde  estudantes  passavam noites  em claro

averiguando tudo o que se podia fazer com um computador. E o conceito de espiao, segundo

Moreira (1999), denomina a pessoa que intercepta ilegalmente as comunicacões.

Moresi (2011)  elucida  que  a  seguranca  cibernética  tem  marcado  um dos  grandes

desafios a ser enfrentado pelos governos de diversos paises, particularmente no que se refere à

garantia do funcionamento de infraestruturas criticas, tais como  energia,  defesa,  transporte,

telecomunicacões,  financas,  dentre  outras. Os termos  defesa  (do  inglês,  cyberdefense),

seguranca (do inglês, cybersecurity) e guerra cibernética (do inglês, cyberwar) sao parecidos,

mas  ao  mesmo  tempo  trazem  diferentes  conceitos  e  por  isso  é  importante distinguir as

diferencas entre eles. 

Podemos descrever o termo guerra cibernética como uma ferramenta de acao politica

ou  militar.  Já  o  perito  especialista  em  crimes  digitais,  Milagre (2012),  define  guerra

cibernética em três visões diferentes. Segundo o desenvolvimento do conflito, segundo o tipo

de arma e segundo as forcas empregadas em confronto:

Cyberwar segundo o desenvolvimento do conflito: guerra fria (conflitos indiretos,
de espionagem, de subversao ou tecnologicos) ou guerra subversiva ou de guerrilha
(guerra nao convencional, cujo escopo é subverter a ordem estabelecida) – Também
pode se enquadrar em guerra psicologica;
Cyberwar segundo o tipo de arma: guerra tecnologica;
Cyberwar  segundo  as  forcas  em  confronto:  guerra  irregular,  travada  entre  um
exército e uma guerrilha, com campo de batalha indefinido. De dificil distincao entre
civis e soldados. Mas também pode ser regular, entre exércitos virtuais; (MILAGRE,
2012, p. 3).

Para Mandarino  Junior  e  Canongia (2010),  a  diferenca  entre  seguranca  e  defesa

cibernética é que o primeiro termo compreende aspectos e atitudes, tanto de prevencao quanto

de repressao, e o segundo termo abrange acões operacionais de combates ofensivos.

Conforme Campen (1996),  seguranca  cibernética é  o  uso ofensivo  e  defensivo  de

informacões e de sistemas de informacões para negar, explorar, corromper ou destruir valores

do adversário, baseado em informacões, sistemas de informacões e redes de computadores. As

acões podem ser elaboradas para a obtencao de vantagens na área militar, civil e de guerras

assimétricas devido a sua viabilidade com baixo custo e seu grande impacto. Em Lind (2005)

o significado de guerra assimétrica é 
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Guerra em que os oponentes apresentam diversas diferencas,  tais como: nivel de
organizacao,  objetivos,  recursos  financeiros,  recursos  militares,  comportamento-
obediência a regras. Em geral sao guerras irregulares (guerrilhas), insurrecionais ou
entre potências e estados pequenos. As acões do mais fraco sao geralmente indiretas
e visam desgastar o mais forte. Quando há vitoria, esta geralmente nao é militar, mas
é alcancada pelo desgaste militar e politico de um dos combatentes, em um nivel que
leva à desistência de lutar. (LIND, 2005, p. 2)

De acordo com o Plano Nacional de Seguranca de Infraestrutura do  Department of

Homeland Security (2009, p. 37) (do inglês, National Infrastructure Protection Plan), o termo

seguranca cibernética refere-se à

[…] prevencao aos danos causados pelo uso nao autorizado da informacao eletrônica
e  de  sistemas  de  comunicacões,  e  respectiva  informacao  neles  contida,  visando
assegurar  a  confidencialidade,  integridade  e  disponibilidade,  incluindo,  também,
acões para restaurar a informacao eletrônica e os sistemas de comunicacões no caso
de um ataque terrorista ou de um desastre natural.

A definicao de seguranca cibernética que se utiliza no Governo Federal é a da Portaria

n˚ 45 (BRASIL, 2009) in verbis: 

Art. 2º Considera-se Seguranca Cibernética a arte (sic) de assegurar a existência e a
continuidade da Sociedade da Informacao de uma nacao, garantindo e protegendo,
no Espaco Cibernético, seus Ativos de Informacao e suas Infraestruturas Criticas.
(BRASIL, 2009, p. 2)

Ainda de acordo com a Portaria n˚ 45 (BRASIL, 2009), a esfera pública utiliza dois

termos alinhados à nocao da seguranca cibernética:  (i)  infraestrutura critica da informacao;

(ii)  e ativos  de  informacao.  Nesse  documento,  considera-se  infraestrutura  critica  da

informacao o subconjunto de ativos de informacao que afetam diretamente a consecucao e a

continuidade  da  missao  do  estado  e  a  seguranca  da  sociedade.  A nocao  de  ativos  de

informacao, por sua vez, refere-se aos meios de armazenamento, transmissao e processamento

da informacao,  os sistemas de informacao,  bem como os locais  onde se encontram esses

meios e as pessoas que a eles têm acesso. 

Segundo Salomao (2010),  as  questões correlacionadas  à seguranca  cibernética,  em

grande medida, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de diretrizes, normatizacao,

metodologias  e  capacitacao,  ao  longo  dos  últimos  anos,  vinham  sendo  tratadas,

mundialmente, no escopo da seguranca da informacao e comunicacões, inclusive no Brasil.

Entretanto  observa-se no  quadro mundial  vemos  que  as  economias  desenvolvidas  estao,

exatamente neste momento, revisando ou lancando suas  estratégias nacionais de seguranca

cibernética, como por exemplo, EUA, Reino Unido, Japao, Espanha, Austrália, dentre outras.
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As questões de protecao das infraestruturas criticas dos paises, com uma sinalizacao forte do

quanto há por fazer, também estao sendo discutidas.

Mandarino Junior e Canongia (2009) estudaram o cenário de seguranca cibernética

dos Estados Unidos da América e  do  Reino Unido.  Os autores discutem o lancamento dos

planos de estratégia de seguranca nacional  desses paises  e  evidenciam que há muito o que

fazer nos cenários de cooperacao internacional, legislacao, normatizacao, e capacitacao de

recursos humanos especializados.

Para exemplificar,  o Anexo 1  apresenta  o quadro  de recomendacões dos EUA e do

Reino Unido para a  Estratégia  Nacional  de  Seguranca  Cibernética  adotada.  As principais

diferencas entre  os paises sao  (MANDARINO JUNIOR e CANONGIA,  2009): (i)  o  Reino

Unido está engajado em criar um alinhamento estratégico com parceiros internacionais para

troca  de  informacões  e  documentos  de  referência,  para  obter  um  arcabouco  teorico-

referencial,  melhores  práticas  e  iniciativas  de  mudancas  requeridas;  (ii) enquanto isso,  os

EUA estao empenhados em criar um orgao/agência para efetuar uma coordenacao de pesquisa

e desenvolvimento em cibernética. Por outro lado ambos os paises reforcam a criacao de uma

estratégia  de seguranca nacional,  visando uma coordenacao conjunta em áreas prioritárias

para estabelecer um programa intragoverno e intergoverno. 
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 3 REFERENCIAL TEÓRICO

A revisao de literatura permitiu verificar que os niveis de seguranca cibernética que os

paises podem adotar sao: 

• a  estratégia nacional  de  defesa:  é  a  operacionalizacao  em  que os  processos  sao

implantados;

• a política de seguranca cibernética: abrange regras de atuacao e diretrizes que devem

ser aplicadas; e

• o  modelo de  seguranca  cibernética:  compreende o planejamento,  a  estratégia  e  os

processos decisorios que vao alicercar a governanca. 

Este capitulo abordará secões especificas para cada um desses itens, que representam

niveis distintos de seguranca, e a sua importancia no cenário atual. 

 3.1 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA

Existe um grande esforco empreendido em um cenário onde sao muitas as incertezas

sobre  a  elaboracao  e  a  conducao  das  estratégias  nacionais  para  politicas  de  seguranca

cibernéticas. A troca de informacões e experiências internacionais desponta como premissa

básica. Uma vez conectados os diversos paises, é provável que as ponderacões e os interesses

das nacões  venham a coincidir e convergir para aspectos comuns. Trata-se também de uma

escolha que depende de aliancas estratégicas formadas, conforme a politica externa de cada

pais. 

Conforme Brasil (2008,  p. 5),  o  conceito de  Estratégia  Nacional de  Defesa  (END)

abrange o conceito de seguranca cibernético, setor que tem que ser protegido pelo governo: 

A Estratégia  Nacional  de  Defesa  é  o  vínculo  entre  o  conceito  e  a  política de
independência  nacional,  de  um lado,  e  as  Forcas  Armadas  para  resguardar  essa
independência, de outro. Trata de questões politicas e institucionais decisivas para a
defesa do Pais, como os objetivos da sua “grande estratégia” e os meios para fazer
com que  a  nacao  participe  da  defesa.  Aborda,  também,  problemas  propriamente
militares,  derivados  da  influência  dessa  'grande  estratégia'  na  orientacao  e  nas
práticas  operacionais das  três  Forcas.  A Estratégia  Nacional  de  Defesa  será
complementada por planos para a paz e para a guerra, concebidos para fazer frente a
diferentes hipoteses de emprego. (BRASIL, 2008, p. 5)
 

De acordo com Alves Júnior (2011), os Estados Unidos já possuem certa tradicao em

formular estratégias de seguranca cibernética. Tanto a administracao de Bill Clinton, em 2000,

quanto a de George W. Bush, em 2002 e 2008, elaboraram programas com esse mote.
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Lewis (2008) relata que a Comissao de Seguranca Cibernética da Center for Strategic

& International Studies  (CSIS) tem a funcao de proteger o ciberespaco na Presidência dos

Estados  Unidos,  e  ajudar  a  orientar  a  formulacao  de  politicas.  A nova  administracao  do

governo americano  tem a seguranca cibernética em sua agenda e está fazendo um esforco

sério para  compreender o que já foi  realizado na área e melhorar  a sua postura cibernética

nacional.  Mas há muito a ser feito.  Constituir  a  ciberseguranca será um esforco de longo

prazo e árduo trabalho (LEWIS, 2008).

Baker (2013) alerta que a Austrália constituiu o novo Centro Nacional de Operacões

de  Seguranca  Cibernética,  com  foco na capacidade  operacional  e  na  possibilidade  de

execucao direta. Esse orgao está voltado mais à estratégia nacional de defesa do que à politica

e atua juntamente com proprietários e operadores de infraestruturas criticas.  Nos EUA, por

outro lado, as agências  decidiram por uma abordagem fundamentada em diretrizes e acões,

concentrando  os  esforcos  em uma  politica de  seguranca  da  informacao.  O govero  no  da

Rússia, por sua vez,  optou por  uma abordagem mais  informal  (BAKER, 2013). Nesse pais,

embora  inexista um plano  nacional  de  exercicios  cibernéticos  e  pouco  aprovisionamento

institucional para parcerias ou compartilhamento de informacões, os agentes do governo “têm

relacões muito proximas com os provedores de servicos de internet e dentro dos provedores

há pessoas a par da situacao da rede em tempo real” e que os mantêm informados. 

No Brasil, conforme Mandarino Junior e Canongia (2010), o documento Livro Verde:

Seguranca Cibernética no Brasil,  que  é  um  mero relatorio de governo com propostas nao

vinculantes, teve como objetivo,  na época da sua publicacao  em 2010, a  modificacao ou

elaboracao de  uma  lei sobre o tema.Além disso buscou estimular para que  especialistas  da

área  contribuissem para  a  discussao,  com  vistas  à edicao  de  uma possivel  politica  de

seguranca cibernética. Ou seja, embora o Pais nao contasse  com uma politica estabelecida,

havia a preocupacao para que fosse desenvolvida.

Ainda, segundo os referidos autores,  foi criado um Grupo Técnico,  composto pelos

orgaos: GSI, Ministério da Justica, Ministério da Defesa, Ministério das Relacões Exteriores,

Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica, com o objetivo de

propor  diretrizes  e  estratégias  para  a  seguranca  cibernética,  no  ambito  da  Administracao

Pública Federal.

Segundo Bertonha (2009), a necessidade de uma maior integracao dos civis ao sistema

militar (e vice-versa) é outro ponto a ser destacado na composicao de uma estratégia de defesa
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cibernética. Essa orientacao indica claramente a necessidade de os civis assumirem seu papel

como definidores, em última instancia, das questões de defesa e a subordinacao dos militares

aos poderes civis.  Ademais,  o autor constatou na END, sobre a situacao das forcas armadas

brasileiras  também  é,  em  essência,  correta:  equipamento  precário  e  ultrapassado

tecnologicamente, concentracao de tropas em áreas estrategicamente menos sensiveis,  fraca

coordenacao  entre  as  várias  forcas,  compras  baseadas  em  oportunidades  e  nao  em

necessidades, sistema de mobilizacao deficiente, complexo industrial militar quase inexistente

e dependência do exterior em equipamentos e tecnologias sensiveis. 

Apesar  dos  esforcos  realizados  pelas  Forcas  Armadas  brasileira  a  dependência

tecnologica de outras nacões é certamente um grande problema, pois em uma situacao de

guerra real essa relacao de  submissao pode ser utilizada pelo inimigo para afetar o Brasil.

Deve-se  observar  que  a  independência  tecnologica  é  uma poderosa  arma,  principalmente

cibernética, para se destacar em um momento critico como o descrito acima. 

 3.2 POLÍTICA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

De acordo com Hunker (2010),  uma politica de  seguranca cibernética  refere-se às

medidas  tomadas  para  garantir  a  seguranca  no  ciberespaco.  Nao  apenas  as  agências

governamentais  devem  construir  tais  medidas,  mas  as  empresas  privadas,  provedores  de

internet e ONGs devem adotar politicas de seguranca cibernética. Ainda em Hunker (2010), o

primeiro pensamento evocado pela politica de seguranca cibernética é a protecao contra a

cibercriminalidade. No entanto, as politicas também baseiam-se em infra-estruturas ligadas ao

ciberespaco e  armazenamento de  dados  e  troca feita  por  individuos,  empresas  e  agências

governamentais baseados na cultura e peculiaridade de cada pais que as cria.

Conforme Brasil  (2012),  a politica  de  seguranca  cibernética “tem  a  finalidade  de

orientar, no ambito do Ministério da Defesa (MD), as atividades de Defesa Cibernética, no

nivel  estratégico,  e  de  Guerra  Cibernética,  nos  níveis  operacional  e  tático,  visando  à

consecucao dos seus objetivos”. Os objetivos apresentados em Brasil (2012) sao:
Sao objetivos da Politica Cibernética de Defesa:
a)  assegurar,  de  forma  conjunta,  o  uso  efetivo  do  espaco  cibernético  (preparo  e  emprego  operacional)  pelas  Forcas
Armadas (FA) e impedir ou dificultar sua utilizacao contra interesses da Defesa Nacional;ou dificultar sua utilizacao contra
interesses da Defesa Nacional;
b) capacitar e gerir talentos humanos necessários à conducao das atividades do Setor Cibernético (St Ciber) no ambito do
MD;
c) colaborar com a producao do conhecimento de Inteligência, oriundo da fonte cibernética, de interesse para o Sistema de
Inteligência de Defesa (SINDE) e para os orgaos de governo envolvidos com a SIC e Seguranca Cibernética, em especial o
Gabinete de Seguranca Institucional da Presidência da República (GSI/PR);
d) desenvolver e manter atualizada a doutrina de emprego do St Ciber;
e) implementar medidas que contribuam para a Gestao da SIC no ambito do MD;
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f) adequar as estruturas de C,T&I das três Forcas e implementar atividades de pesquisa e desenvolvimento para atender às
necessidades do St Ciber;
g) definir os principios básicos que norteiem a criacao de legislacao e normas especificas para o emprego no St Ciber;
h) cooperar com o esforco de mobilizacao nacional e militar para assegurar a capacidade operacional e, em consequência, a
capacidade dissuasoria do St Ciber; e
i)  contribuir  para a seguranca dos ativos de informacao da Administracao Pública  Federal  (APF),  no que  se refere à
Seguranca Cibernética, situados fora do ambito do MD. (BRASIL, 2012, p. 2)

Em relacao ao espaco cibernético brasileiro, Hosang (2011) relata que esse ambiente,

de maneira geral, nao possui uma seguranca eficiente devido aos seguintes aspectos: 

• ausência  de  uma  taxinomia que  padronize  o  assunto,  sendo  que  a  maioria  das

definicões  é importada  ou  sem  respaldo  na  legislacao  brasileira,  ou  mesmo

desatualizada. 

• indefinicao do estado brasileiro sobre o assunto em relacao a outros paises; e 

• carência de  definicao  de  um  orgao  do  estado  brasileiro  que  possa  ser

coordenador/articulador de politicas e de atividades, em ambito nacional, relacionadas

à seguranca cibernética.

O autor também esclarece que a Politica Nacional de Seguranca Cibernética (PNSC)

soluciona o desafio da formacao de senso comum a fim de que o pais cresca, em seguranca, se

apropriando  dos  beneficios  da  internet,  rede  global  em  mudanca  continua,  minimizando

impactos negativos decorrentes de eventuais desastres ou utilizados de forma maliciosa para

afetar os sistemas de infraestrutura critica brasileiro.

A estratégia  tem uma  forte  relacao  com a politica,  pois segundo Ribeiro (2011),  o

escopo de um direcionamento estratégico contempla a criacao de um centro especializado de

referência,  o  desenvolvimento  de  metodologias  e  sistemas,  a  definicao  de  métricas  e

indicadores  e  a  cooperacao  entre  os  setores  público  e  privado,  além  da  comunidade

internacional.  Esses  elementos  devem  ter  base  em  arcabouco  legal  e  marco  regulatorio

consistentes com essas finalidades com base em uma politica de seguranca cibernética.

A  Politica  Cibernética  de  Defesa  (PCD) aplica-se  a  todos  os  componentes  da

expressao militar  do Poder Nacional,  bem como às entidades que venham a participar de

atividades de Defesa ou de Guerra Cibernética  (BRASIL, 2012).  Os principais  objetivos da

PCD sao:

• assegurar, de forma conjunta, o uso efetivo do espaco  cibernético (preparo e emprego

operacional) pelas Forcas Armadas (FA) e impedir ou dificultar sua utilizacao contra

interesses da Defesa Nacional;

• capacitar  e  gerir  talentos  humanos  necessários à conducao das atividades  do Setor

Cibernético ;
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• colaborar com a producao do conhecimento de inteligência;

• definir os principios básicos que norteiem a criacao de legislacao e normas especificas

para o emprego no setor cibernéitco;

• contribuir  para  a  seguranca  dos  ativos  de  informacao  da  Administracao  Pública

Federal (APF), no que se refere à Seguranca Cibernética, situados fora do ambito do

MD.

Observa-se que  as  abordagens  de  politicas  de  seguranca  dos  paises  sao  distintas.

Contudo,  nao foi  possivel  identificar  na  literatura  uma análise  comparativa  detalhada  das

politicas de seguranca cibernética entre os paises,  que é um dos objetivos deste trabalho.  A

excecao é o estudo de Alves Júnior (2011), que pesquisou as politicas de seguranca dos EUA,

UIT e a situacao do Brasil na área.  O autor introduz um projeto de futuro para a seguranca

cibernética  no  Brasil  e  interpreta  as  recomendacões  da  Organizacao  de  Cooperacao  e

Desenvolvimento Econômico (OCDE), originalmente desenhadas para indicar competências

essenciais  para  a  protecao  de  infraestruturas  criticas,  conforme  segue  (ALVES JÚNIOR,

2011): 

• definir a politica e normas especificas, com objetivos claros, no ambito do mais alto

nivel de governo; 

• promover a cultura da seguranca cibernética;

• promover mútua cooperacao entre os stakeholders;

• atuar com transparência;

• rever sistematicamente a politica, normas e marcos legais;

• estreitar relacões com o setor privado, por meio de PPPs; e

• estimular a inovacao, via pesquisa e desenvolvimento.

Apesar da falta de estudos na área, alguns aspectos de diferenciacao entre as politicas

podem ser percebidos. Apenas na politica dos EUA (2009), os atores envolvidos sao os paises

aliados, populacao civil, empresas públicas e privadas e as entidades do governo. Esses atores

estao inseridos tanto para o desenvolvimento da politica de seguranca cibernética quanto para

a  defesa.  A preocupacao norte-americana é desenvolver posicões do governo dos EUA para

um  quadro  internacional  de  seguranca  cibernética  e  politica,  fortalecendo parcerias

internacionais  para  criar  iniciativas  que  abordem  toda  a  gama  de  atividades,  politicas  e

oportunidades associados com a seguranca cibernética. A politica da República da África do

Sul (2011), por sua vez, contempla os paises aliados e possibilita a participacao de grupos de
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interessados, sobretudo para o desenvolvimento e atualizacao de sua politica. E na politica da

Índia (2011),  o público-alvo  refere-se a todos os usuários das TIC's e os fornecedores,  ai

inclusos os  civis,  as  pequenas, médias e grandes empresas e  as  entidades governamentais e

nao-governamentais.  No Brasil, a  PCD  nao  especifica os atores envolvidos diretamente na

composicao dos  grupos  da  seguranca  cibernética  no  Brasil.  De  forma  genérica  é  citado

somente que contará com a colaboracao de militares das Forca Armadas e de civis.

Para promover uma producao de conhecimento sobre inteligência, serao integrados os

orgaos competentes de  seguranca da informacao e comunicacao para a criacao do: Sistema

Militar  de  Defesa  Cibernética  (SMDC).  Com  essa  medida ficarao  mais  homogêneos os

objetivos para capacitar e gerir talentos humanos; colaborar com a producao do conhecimento

de  Inteligência;  e  desenvolver  e  manter  atualizada  a politica  (BRASIL,  2012).  As

preocupacões  com a criacao de um time de respostas a incidentes  sao constatadas na Índia

(2001), pois cada organizacao do setor critico do pais deve ter uma equipe que fará parte em

seus respectivos orgaos/agencias. 

Alguns itens sao recorrentes em todas as politicas citadas neste capitulo  e as mais

importantes sao: 

• criacao de um centro de coordenacao de seguranca cibernética;

• criacao de equipe de respostas a incidentes;

• preocupacao com a capacitacao, o desenvolvimento e a pesquisa;

• promocao e fortalecimento de cooperacao local; e

• aquisicao de criptografia propria ou adquirida.

Conforme vimos  anteriormente, a estratégia  nacional  de defesa  se relaciona com a

politica de seguranca  cibernética  em uma relacao de  complemento,  em que as  acões sao

orientadas  no  nivel  operacional  e  tático  obedecidas  as  diretrizes.  Para  esses  documentos

continuarem atualizados é primordial promover e garantir a viabilidade e a manutencao no

curto,  médio  e  longo  prazos de  acões  relacionadas  a prover  seguranca  às  infraestruturas

criticas.  Dessa maneira a END e  a  PCD têm uma relacao de  dependência também  com  o

modelo, que irá atuar como orientador e facilitador da governanca da seguranca cibernética do

pais.

Observando  as  politicas  e  estratégias,  pode-se  entao  concluir  que  o modelo  de

seguranca  cibernética  deve  englobar a  formulacao,  implantacao,  controle  e  revisao  de

politicas, diretrizes, regras, procedimentos, instrumentos e tecnologias que orientam a prática
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de gestao desse modelo. Para a solidez do modelo, é importante que a politica de seguranca

cibernética  considere todas  as  lacunas de seguranca e  sobretudo a participacao dos atores

indispensáveis em seu planejamento, execucao, verificacao e acao.

 3.3 MODELOS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Conforme comentado, a END e a PCD estabelecem os niveis de operacionalizacao e

as diretrizes relacionadas a seguranca cibernética. Segundo Brasil (2012) o proximo desafio é

a  elaboracao de um documento  que contemple os  requisitos e  os  elementos de governanca,

com topicos relacionados ao planejamento, estratégia e o processo decisorio integrados. Esse

documento é chamado Modelo de Seguranca Cibernética. 

Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº IV - desenvolver e manter atualizada a doutrina
de emprego do setor cibernéitco: a) criar a doutrina de Defesa Cibernética mediante
proposta do orgao central do SMDC; [...]f) designar o orgao central do SMDC como
responsável  por  propor as  inovações  e  atualizações  de  doutrina para  o  setor
cibernéitco no ambito da Defesa. (BRASIL, 2012, p.3)

No Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Computacao, Mandarino Junior e

Canongia (2011) discutem o  seu estudo sobre o Brasil,  em termos de  informacao - sendo o

foco a seguranca cibernética como desafio à seguranca nacional  e concluem que nao existe

nenhum modelo formatado e testado para a formalizacao de acões estruturadas na prevencao e

combate a ataques e crimes cibernéticos.  Cabe destacar que o Governo Federal  publicou no

Diário Oficial da Uniao a  Portaria n° 45,  de  21 de dezembro de 2012,  que criou o  Grupo

Técnico de Seguranca Cibernética, composto pelos representantes dos Ministérios da Justica,

da Defesa, das Relacões Exteriores e Comandantes das Forca Armadas (BRASIL, 2012). 

A Administracao Pública Federal apresenta o real empenho e precaucao na criacao de

um  modelo  de  seguranca  cibernética  para  protecao  do  ciberespaco  e  dos  servicos  e

informacões  nele  existentes,  assim  se  adaptando  ao  cenário  atual  de  crimes  cibernéticos

(BRASIL, 2010, p.17). E esse grupo técnico iniciou o trabalho objetivando: 

[...]  expressar potenciais diretrizes estratégicas para o estabelecimento da Politica
Nacional de Seguranca Cibernética, articulando visao de curto (2 a 3 anos), médio (5
a 7 anos), e longo (10 a 15 anos) prazo no tema, abrangendo, como ponto de partida,
os  seguintes  vetores:  Politico-estratégico,  Econômico,  Social  e  ambiental,  CT&I,
Educacao,  Legal,  Cooperacao  Internacional,  e  Seguranca  das  Infraestruturas
Criticas. (BRASIL, 2010, p.17)

É  possivel  afirma  que  já  existem  vários  esforcos  para  a  criacao  de modelos de

seguranca cibernética. Um bom exemplo, citado na revista cientifica Network Security (2009),
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sao os cientistas do Departamento de Energia dos EUA, do Argonne National Laboratory, que

desenvolveram  um modelo denominado de   Modelo Federal para a Seguranca Cibernética

para se defender de ataques. A idéia é que os sistemas de seguranca cibernética de defesa

podem  continuar  a  se  comunicar,  mesmo  quando  um  ataque,  como  DDoS,  está  em

andamento. 

De  acordo  com  Network  Security  (2009)  “O  Modelo  Federal  para  a  Seguranca

Cibernética  atua  como  um  programa  virtual.  Se  uma  instituicao  sofrer  ataque  em  sua

infraestrutura, a comunicacao segura e pontual com os outros orgaos da Federacao auxiliará a

protegê-la do ataque e até mesmo através de resposta ativa.”. Em seu estado atual, o sistema

transmite informacões sobre enderecos IP e nomes de dominio suspeitos, mas em breve, será

capaz de compartilhar enderecos de e-mail  suspeitos e URLs da web entre os sistemas da

Federacao. O desenvolvimento do sistema ganhou  o DoE 2009 Cyber Security Innovation

Achievement  Award (Prêmio de  Inovacao em Seguranca  Cibernética).   Além de  proteger

ativos do governo, a equipe acredita que poder ser utilizado no setor privado.

Ainda, NIST (2013),  National Institute of Standards and Technology,  que reconhece

que a seguranca nacional  e  econômica dos EUA depende do funcionamento confiável  de

infraestrutura critica,  foi designado peloo presidente  dos Estados Unidos da América, para

desenvolver  um  modelo voluntário  como  objetivo de reduzir  os  riscos  cibernéticos  à

infraestrutura  critica  juntamente  com as  partes  interessadas.  O  modelo será  composto  de

normas,  diretrizes  e  melhores  práticas  e  objetiva promover  a  protecao  da  informacao  e

sistemas  de  informacao  de  apoio  às  operacões  de  infraestrutura  critica.  Esse  modelo irá

auxiliar os  gerentes e  operadores  de  infraestrutura  critica  para  gerenciar  a  seguranca

cibernética  e  dos  riscos relacionado  ao  sigilo  comercial,  à  privacidade  individual  e  às

liberdades civis.

Para  desenvolver  o  modelo,  o  NIST  (2013)  irá coletar  informacões  sobre  as

capacidades de vários fornecedores para: 

• identificar  padrões  de  seguranca  cibernética  existentes,  diretrizes,  estruturas  e

melhores práticas aplicáveis à seguranca dos setores de infraestruturas criticas e outras

entidades interessados;

• especificar alta prioridade na identificacao de lacunas para as quais as normas (novas

ou revistas) sao necessárias, e
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• desenvolver,  de  forma  colaborativa,  planos  de  acao  para  a  resolucao lacunas

identificadas.

Os modelos sao importantes  para  o desenvolvimento e  a  compreensao da teoria da

seguranca cibernética. Esses modelos  podem  suportar e previsões de  riscos.  Neste caso os

modelos podem prever riscos de ataques e seus impactos (BAKER, 2012, p. 36).

Para  finalizar,  segundo  Baker (2013),  a  ausência de  um  modelo  de  seguranca

cibernética,  pode gera  conflitos  de  jurisdicao  sobre  essa  questao. Kimberly  Zenz  (apud

BAKER, 2012, p. 30) apresenta alguns exemplos dessa situacao: 

Há muita disputa interna nos orgaos governamentais russos. Há disputas em todos os
niveis.  Todas  as  organizacões  federais,  até  mesmo dentro  do  mesmo ministério,
lutam umas contra as outras”. Nos Estados Unidos, os atritos no poder executivo sao
duplicados e amplificados por conflitos entre comitês supervisores no Congresso.
“O  Capitolio  nao  entende  absolutamente  nada  dos  problemas  de  seguranca
cibernética dos Estados Unidos”. (BAKER, 2013, p. 30)
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 4 METODOLOGIA

Para alcancar os objetivos do presente estudo, nesta secao apresenta-se a metodologia

empregada na realizacao da pesquisa. A metodologia de pesquisa, conforme citacao abaixo, 

significa a escolha de procedimentos sistemáticos para a descricao e explicacao de
fenômenos. Esses procedimentos se aproximam dos seguidos pelo método cientifico
que consiste em delimitar um problema, realizar observacões e interpretá-las a partir
das  relacões  encontradas,  fundamentando-se,  se  possivel,  nas  teorias  existentes.
(RICHARDSON, 1985, p. 29).

Outra visao sobre a metodologia é definida da seguinte maneira:

Consiste  em estudar  e  avaliar  os  vários  métodos  disponiveis,  identificando  suas
limitacões ou nao ao nivel das implicacões de suas utilizacões. A metodologia, num
nivel aplicado, examina e avalia as técnicas de pesquisa bem como a geracao ou
verificacao  de  novos  métodos  que  conduzem  à  captacao  e  processamento  de
informacões com vistas à resolucao de problemas de investigacao (BARROS, 1986,
p. 31).

 4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Conforme Gil (2008),  define-se pesquisa como o processo formal e sistemático de

desenvolvimento  do  método  cientifico.  O  objetivo  fundamental  da  pesquisa  é descobrir

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos cientificos.  Com base na

classificacao de pesquisas desse autor, o presente estudo pode ser caracterizado como: 

• Do  ponto  de  vista  de  sua  natureza,  a  pesquisa  é  aplicada,  pois  objetiva  gerar

conhecimentos para aplicacões práticas dirigidos à solucao de problemas especificos;

• Do ponto de vista da forma de abordagem ao problema, a pesquisa é qualitativa, já

que existe uma relacao que nao pode ser traduzida em números; 

• Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa é exploratoria, porque avalia as diretrizes

existentes nas politicas de seguranca cibernética e  apresenta as lacunas existentes na

PCD; 

• Do ponto  de  vista  dos  procedimentos  técnicos,  foram escolhidas as técnicas de

análise  de  conteúdo  e  de  entrevistas  semi-estruturadas.  A  análise  de  conteúdo

possibilita, mediante a categorizacao e  a  organizacao das informacões contidas nos

documentos  de politicas de seguranca cibernética,  analisar  a  politica  cibernética de

defesa do Brasil,  para verificar a sua aderência com as politicas de outros paises. As

entrevistas semi-estruturadas, por sua vez, possibilitam verificar e avaliar os resultados

encontrados na pesquisa junto a profissionais do setor.
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 4.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO

Conforme já comentado, esse estudo analisou-se politicas de seguranca cibernética de

outros paises  para identificar  e  avaliar  aspectos relevantes  da PCD.  Para a análise  dessas

politicas, utilizou-se a análise de conteúdo, que é uma técnica de análise de dados qualitativa.

Segundo Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo compreende: 

[...]  um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicacões,  visando  obter,  por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descricao do conteúdo das mensagens,
indicadores  (quantitativos  ou  nao)  que  permitem  a  inferência  de  conhecimentos
relativos às condicões de producao/recepcao (variáveis inferidas) dessas mensagens.

Bardin  (2011)  apresenta  as  possiveis  técnicas  utilizadas  na  análise  de  conteúdo:

análise categorial, análise de avaliacao, análise da enunciacao, análise da expressao, análise

das relacões e análise do discurso.  A técnica escolhida para o presente estudo  foi a análise

categorial,  pois é  um modo  eficaz  de  análise  de  discursos  e  funciona  por  operacões  de

desmembramento  do  texto  em categorias.  Ao se  descobrir  um tema nos  dados  é  preciso

comparar enunciados e acões entre si, para ver se existe um conceito que os unifique. 

Conforme  Bardin  (2011),  a  técnica  de  análise  de  conteúdo  permite  observar

mensagens obscuras que exigem uma interpretacao, mensagens com um duplo sentido cuja

significacao profunda so pode surgir depois de uma observacao cuidadosa ou de uma intuicao

carismática.  A técnica se organiza em três momentos: pré-análise, exploracao do material e

tratamento dos resultados. 

 4.2.1 PRÉ-ANÁLISE

Na etapa de pré-análise executou-se a seguinte sequência: 

• organizacao do material; 

• escolha dos documentos a serem analisados;

• questões norteadoras;

• elaboracao de indicadores que fundamentem a interpretacao final. 

Foram  selecionadas as  politicas  de  seguranca  cibernética dos  paises  EUA,  Reino

Unido, Africa do Sul, Índia e Brasil para serem analisadas. Primeiramente fez-se uma leitura

flutuante,  em que  evidenciou  algumas questões  norteadoras,  com  base  na  bibliografia

conhecida.  No passo seguinte, foram observados  as diretrizes,  das politicas relacionadas a
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questões norteadoras. Os temas que se repetem com muita freqüência  foram identificados

como candidatos à fase de selecao de categorias para a análise temática, codificacao e registro

dos dados.

 4.2.2 EXPLORAÇAO DO MATERIAL 

Esta etapa é da codificacao em que os dados brutos sao organizados e agregados em

temas,  nesta  fase também foram definidas a  unidade de registro, a regra de contagem e  as

categorias. Segundo  Bardin  (2011),  a  unidade  de  registro  é  a  unidade  de  significacao  a

codificar, pode ser o tema, palavra ou frase. 

A regra de contagem  refere-se à forma de verificacao da presenca ou ausência dos

elementos de registro. Neste trabalho utilizou-se a frequencia como medida de contagem de

aparicao da unidade de registro.  A unidade de registro escolhida  pelo grau de relevancia é:

diretrizes  das políticas.  Os segmentos de texto sao selecionados  em funcao da unidade de

registro.  A escolha  dessa  unidade  de  registro foi  baseada  no  conteúdo  dos  documentos,

especificamente  nos  aspectos  de  interesse  do  estudo,  ou  seja,  identificar as  principais

diretrizes e aspectos das politicas analisadas para realizar a comparacao com a PCD do Brasil.

A definicao das categorias permitiu agrupar as diretrizes das politicas de seguranca

cibernética  utilizando-se  o  critério  de  classificacao  semantico  (temas  e  frases).  A

categorizacao  semantica,  que  conforme Bardin  (2011)  é  o  agrupamento  em  razao  de

caracteres comuns dos elementos (unidade de registro) sob um titulo geral. A categoria  é o

reflexo  da  realidade,  sendo  sinteses,  em  determinado  momento,  do  saber.  Por  isso,  se

modificam constantemente, assim como a realidade.  O procedimento  adotado na análise  do

estudo organiza-se em torno de categorias.

 4.2.3 TRATAMENTO DOS RESULTADOS

Conforme Bardin (2011)  o tratamento dos  resultados  compreende a  inferência  e  a

interpretacao.  Esta  última  etapa  consiste  no  tratamento  estatistico  simples  dos  resultados,

permitindo a elaboracao de tabelas que condensam e destacam as informacões fornecidas para

análise. Efetuou-se  comparacao  com os diferentes temas  para achar semelhancas que entre

eles e agregou-se os semelhantes. 
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Apos o tratamento dos resultados realizou-se a inferência  para verificacao posterior

por especialista(s) da área, buscando a construcao de conhecimento cientifico sobre o objeto

pesquisado.  As  inferências  levam às  interpretacões  e  nesta  última  fase  foram elaboradas

tabelas para cada uma das questões, com a categoria e as unidades de registro.  Utilizou-se,

portanto, um tratamento estatistico simples para a interpretacao de cada uma das questões.

 4.2.4 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Segundo Gil (2008), a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas

no  ambito  das  ciências  sociais.  Psicologos,  sociologos,  pedagogos,  assistentes  sociais  e

praticamente todos os outros profissionais que tratam de problemas humanos  utilizam  essa

técnica,  nao  apenas  para  coleta  de  dados,  mas  também  com  objetivos  voltados  para

diagnostico e orientacao.

De acordo com Tomar (2008), a entrevista semiestruturada aproxima-se mais de uma

conversacao (diálogo), focada em determinados assuntos, do que uma entrevista estruturada.

Baseia-se em um guia de entrevista adaptável e nao rigido ou pré-determinado.

Mediante  a  abordagem  metodologica  na  qual  nos  ancorou-se a  investigacao,  a

entrevista  semiestruturada  foi  a que  pareceu  mais  adequada,  uma  vez  que,  foi  dado  ao

entrevistado alguma margem de liberdade para discorrer sobre o topico apresentado,  com o

objetivo de  obter  informacões  sobre  as  diretrizes das  politicas  de  seguranca  que  se

desconhecia em absoluto. 

De acordo com Grilo (2012), no decorrer da entrevista, tentou-se rentabilizar algumas

vantagens  intrinsecas  associadas  a  esta  técnica,  como:  adaptabilidade e  flexibilidade;

clarificacao de respostas,  complementacao e teste; observacao de comportamentos verbais e

nao  verbais  do  inquirido;  interacao  com  o  entrevistado  para  motivá-lo  a  responder.  No

entanto, também teve-se em conta as dificuldades e limitacões da técnica, o custo elevado em

tempo;  a  subjetividade potencial;  a  falta  de  à  vontade  do  entrevistado;  a  interpretacao

incorreta das afirmacões do entrevistado; e a inducao da resposta pelo entrevistador. 

Para  a  realizacao da  entrevista,  elaborou-se previamente  um  roteiro,  procurou-se

estabelecer um relacionamento adequado com o entrevistado na base do respeito para com o

mesmo,  explicitou-se o  objetivo da  entrevista,  solicitou-se  autorizacao  para  realizar  a
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audiogravacao,  garantiu-se o  anonimato,  agradeceu-se a  entrevista  e  facultou-se

posteriormente o texto da entrevista ao entrevistado para proceder a eventuais correcões.

Para a interpretacao da informacao resultante da entrevista procedeu-se com a uma

análise  do  conteúdo,  que  nao  é  mais  que  um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das

comunicacões,  visando obter,  por  procedimentos  sistemáticos  e  objetivos de descricao do

conteúdo  das  mensagens,  indicadores  quantitativos  que  permitam  a  inferência  de

conhecimentos relativos às condicões de producao/recepcao destas mensagens (Bardin, 2011).

Para tal registrou-se os dados da mensagem obtidos com a ajuda de categorias que tinham

sido definidas a priori mas que foram enriquecidas a posteriori. 

Nas  entrevistas  analisadas,  segundo  Bardin  (2011),  as  categorias  foram  do  tipo

semantico em que o tema foi a unidade de registro mais relevante. As entrevistas, revestindo a

forma semi-estruturada,  foram objeto  de análise  de  conteúdo temática  com o objetivo  de

extrair  o  sentido  da  comunicacao.  Tratou-se  de  uma  análise  de  nivel  semantico  pouca

formalizada mas tendo como pano de fundo os objetivos da entrevista.
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 5 EXECUÇÃO DA PESQUISA

A  execucao  da  pesquisa permitiu a  compreensao  das  diretrizes  e,  sobretudo,  das

diferencas e igualdades entre as principais politicas de seguranca cibernética  analisadas. A

coleta de dados baseou-se nos documentos das politicas, neste caso, para além da comparacao

e discussao sobre as diferencas e igualdades das diretrizes contidas na Politica Cibernética de

Defesa do Brasil em relacionando com as politicas investigadas.

Para alcancar o objetivo do trabalho realizou-se primeiramente a análise de conteúdo

das Politicas de Seguranca Cibernética  publicadas dos paises  EUA, Reino Unido, Africa do

Sul e Índia e, apos comparou-se com as diretrizes contidas na PCD brasileira. Como segundo

passo, objetivando esclarecer alguns resultados obtidos e coletar mais informacões, realizou-

se uma entrevista semi-estruturada com um especialista na área.

 5.1 ANÁLISE DE CONTEUDO

A análise de conteúdo iniciou-se com a identificacao da unidade de registro sendo que

a escolhida foi diretrizes das políticas devido à importancia para o estudo e estar presente em

todos os documentos analisados. Conforme Bardin (2011) cada elemento so pode existir em

uma categoria e com as categorias bem definidas, os indices e indicadores que determinam a

entrada de um elemento numa categoria devem ser claros para nao haver distorcões devido à

subjetividade dos analistas.

 Com a  unidade de  registro escolhida,  iniciou-se a  exploracao do material  para  a

determinacao das categorias  que  irao alojar  as  diretrizes  analisadas. Os  temas  (indices)

definidos, de  acordo  com  a  análise  das  diretrizes,  foram:  Segurança  da  Informação,

Interação com outros órgãos e atores, Cultura de Segurança Cibernética, Cooperação

Técnica,  Infraestrutura  de  segurança,  Normatização  e  Capacitação  em  Segurança

Cibernética.  Para  caracterizar  a  diretriz  com  cada  categoria  utilizou-se  os seguintes

indicadores:

• Segurança  da  Informação -  Adequacao  de  estruturas  e  normas  em  seguranca

cibernética;

• Interação com outros órgãos e atores - Interacões com orgaos da APF, atores locais e

internacionais (individuos e organizacões);
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• Cultura  de  Segurança  Cibernética -  Desenvolvimento  da  cultura  de  seguranca

cibernética;

• Cooperação Técnica - Cooperacao com os atores para desenvolvimento da seguranca

cibernética;

• Infraestrutura de segurança - Acões para o aprimoramento da seguranca cibernética;

• Normatização - Desenvolvimento e adequacao das politicas e normas para seguranca

cibernética;

• Capacitação  em Segurança  Cibernética -  Capacitacao  e  mobilizacao  de  pessoal

especializado.

Com  o  escopo  de  cada  categoria  definido,  as politicas  foram  analisadas e

categorizadas. Os resultados encontram-se nos APÊNDICES 1, 2, 3, 4  e 5,  que se referem,

respectivamente, às politicas de seguranca cibernética do Brasil, da África do Sul, dos Estados

Unidos da América, da Índia e do Reino Unido. No processo de categorizacao, foi criado um

codigo para identificar todas diretrizes das politicas em estudo, descrito a seguir:

• Primeiro  indicou-se  a  sigla  dos  paises  segundo a  norma internacional  de siglas,  a

ISO3166.  Para o Brasil  a sigla é BR, para  a África do Sul  é ZA,  para os Estados

Unidos da América é US, para a Índia é IN e para o Reino Unido é GB;

• Apos, utilizou-se numeracao sequencial, para a identificacao de cada diretriz.
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Tabela 1 - Exemplo de codificacao das diretrizes analisadas

No Quadro 1  apresenta alguns exemplos como: no campo do codigo, o item  IN-05

identifica  a  diretriz  Criação  de  uma  cultura  de  segurança  cibernética  para  o

comportamento e ações responsáveis do usuário que indica a quinta diretriz da politica de

seguranca cibernética da Índia. Já o cabecalho Categoria indica a qual categoria a politica foi

classificada conforme critérios estabelecidos. 

CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA

BR-42 Segurança da Informação

GB-79 Segurança da Informação

BR-01

US-01

IN-01

GB-04 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-08 Cooperação Técnica

ZA-03 Cooperação técnica

US-03 Cooperação Técnica

ZA-07

US-11 Cultura de Segurança Cibernética

IN-05

BR-23 Infraestrutura de segurança

GB-21 Infraestrutura de segurança

Conceber e implantar o sistema militar de defesa cibernética (SMDC), contando 
com a participação de militares das FA e civis;

Apoiar a aplicação da pesquisa, trabalhando com o Gabinete do Governo para 
Ciência e outros para construir soluções inovadoras de segurança cibernética, 
com base na nossa líder mundial de recursos técnicos em apoio dos nossos 
interesses de segurança nacional e prosperidade econômica em geral.

Identificar, cadastrar e selecionar o pessoal com competências ou habilidades, 
existente nos ambientes interno e externo das fa, para integrar o SMDC;

Capacitação em Segurança 
Cibernética

Ampliar o apoio para programas de educação-chave e pesquisa e 
desenvolvimento para garantir que a Nação continue com a capacidade de 
competir na economia era da informação.

Capacitação em Segurança 
Cibernética

Identificar membros da administração, que possuam o conhecimento da natureza 
dos problemas de segurança e informações relacionadas e designá-lo como seu 
Ponto de contato.

Capacitação em Segurança 
Cibernética

Promover o desenvolvimento de um quadro dos profissionais de segurança 
qualificados cibernéticos para que no Reino Unido continua a manter uma 
vantagem nessa área

Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas ao St Ciber para 
contribuir com a formação da consciência situacional necessária às atividades de 
defesa cibernética;

[NCSPF] Proverá o estabelecimento de colaboração com as partes interessadas 
locais, e esta colaboração incidirá sobre os aspectos: Inclusão da industria e 
criação de um ambiente propício para um a parceria de sucesso, Encorajar os 
grupos do setor privado com interesses em segurança comuns e colaborar com o 
governo incluindo na cooperação dos grupos industriais, Agregar o setor privado 
com o público para realizar fóruns e criar um senso comum de tratamento de 
incidentes e vulnerabilidades.

Estabelecer uma infra-estrutura de Informação e Comunicações Comitê de 
Política interinstitucional (ICI-IPC), presidido pelo Conselho de Segurança 
Nacional (NSC) e Homeland Conselho de Segurança (HSC), 19 como o órgão de 
coordenação política primária para questões relacionadas com a realização de 
uma assegurada, informação global confiável, segura e capacidade de 
sobrevivência e de infra-estrutura de comunicações e capacidades relacionadas.

Participar de fóruns regionais, União Africano e Internacionais sobre questões 
pertinentes a segurança cibernética para garantir a visão antecipada sul-africana 
na definição e elaboração de uma agenda global de cibersegurança para o 
combate ao cibercrime e construir centros de tecnologia da informação seguros e 
confiáveis.

Cultura de Segurança Cibernética

Sinalizar ao mundo que é sério sobre como lidar com esse desafio com uma forte 
liderança e visão

Criação de uma cultura de segurança cibernética para o comportamento e ações 
responsáveis do usuário.

Cultura de Segurança Cibernética

Criar estruturas de inteligência cibernética, conforme a necessidade dos órgãos 
centrais de inteligência das fa e do SMDC, para aplicar métodos científicos e 
sistemáticos, buscando extrair e analisar dados oriundos da fonte cibernética, 
produzindo conhecimento de interesse;

Ajudar os consumidores a responder às ameaças cibernéticas que será o "novo 
normal" usando sociais meios para fornecer avisos sobre fraudes ou outras 
ameaças online
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Concluido o processo de categorizacao e identificacao de todas as diretrizes, observou-

se que devido à objetividade, a precisao e a clareza, nao houve necessidade de um novo ciclo

de categorizacao, conforme assinalado em Bardin (2011). 

A última etapa  da análise de conteúdo consistiu  no exame dos dados para  avaliacao

das politicas dos paises estrangeiros em estudo em relacao à politica brasileira. Inicialmente,

verificou-se o número de diretrizes  classificadas nas categorias de cada politica.  Para isso,

Bardin (2011) aconselha a criacao de tabelas que auxiliem essa análise. O Quadro 2, apresenta

a quantidade  de diretrizes por categoria. Com esse resultado, já  foi possivel ter uma visao

preliminar  sobre algumas aderências  entre  as politicas, como, por exemplo:  as politicas dos

Estados Unidos e  da  Índia nao  apresentam diretrizes  sobre infraestrutura de seguranca.  Na

politica do Brasil, verifica-se o interesse em extrair e analisar dados de suas infraestruturas de

seguranca para producao futura de conhecimento. Por outro lado, observa-se que a Africa do

Sul e o Reino Unido já promovem a priorizacao e a adequacao dessas infraestruturas para a

APF e os demais atores envolvidos..

Tabela 2 - Quantidade de diretrizes por categoria nas politicas analisadas

Finalizada a categorizacao iniciou-se a análise  das diretrizes  das diferentes politicas

que se encontram em uma mesma categoria, para avaliar a relacao entre elas. Essa análise teve

como  referência  as  diretrizes  da  politica  do Brasil,  que  foi  comparada  com  as  demais

politicas.  Para  essa análise foram  definidos os  seguintes atributos: aderência; aderência

parcial; nao há aderência entre as politicas; conflito nas diretrizes. Esses atributos conotaram-

se das seguintes apreciacões:

• Aderência: para estabelecer a aderência total entre as diretrizes é necessário que ambas

as diretrizes tenham caracteristica idêntica. 

Categorias
Quantidade de Diretrizes

Brasil África do Sul Estados Unidos Índia Reino Unido
Seguranca da Informacao 9 9 14 25 29 86

Interacao com outros orgaos e atores 4 8 8 3 13 36
Cultura de Seguranca Cibernética 6 11 8 3 9 37

Cooperacao Técnica 9 4 5 0 5 23
Infraestrutura de seguranca 1 5 0 0 5 11

Normatizacao 14 9 9 4 12 48
Capacitacao em Seguranca Cibernética 7 0 2 2 6 17

Total 50 46 46 37 79 258

Total por 
Categoria
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• Aderência parcial:  neste atributo a diretriz da politica brasileira deve ter pelo menos

uma caracteristica coincidente  com a  politica  do pais  estrangeiro.  Por exemplo  na

categoria de 'interacao com outros orgaos e atores' a diretriz BR-27 trata a seguinte

acao: Criar comitê permanente, no ambito da defesa, constituido por representantes do

MD e convidados, de outros ministérios e de agências de fomento, para intensificar e

explorar novas oportunidades de cooperacao em Ciência, Tecnologia e Inovacao, nas

áreas de interesse do setor cibernético.  A diretriz norte-americana  equivalente  relata

que: O Presidente deve considerar a nomeacao de um oficial de seguranca cibernética

na Casa Branca  para  gerar  relatorios para o NSC e  ainda  acumulará funcões  para

coordenar a seguranca cibernética relacionada com as politicas e atividades da nacao.

Este  individuo  será  consultor para  resolver  prioridades  concorrentes  e  coordenar

interagências  desenvolvimento  das politicas  e  estratégias  para  ciberseguranca.  A

relacao é parcial pois a diretriz brasileiro fomenta a o envolvimento de mais atores

como convidados  de  outros  ministérios  e  representantes  do MD  para  o comitê  de

exploracao de oportunidades de cooperacao em Ciência e Tecnologia da Informacao

em ambito nacional.

• Nao há aderência: para se enquadrar neste atributo as diretrizes em análise nao podem

ter caracteristicas semelhantes. 

• Conflito  nas  diretrizes:  quando  as  caracteristicas  das  diretrizes  em  estudo  forem

divergentes  entre  si.  No  estudo  nao  houve  nenhuma  diretriz  brasileira  que  fosse

conflitante  com as  diretrizes  dos  demais  paises,  conforme  pode  ser  observado  no

Quadro 3.

Apos a definicao dos atributos, foram analisadas as diretrizes da PCD do Brasil com a

dos paises estrangeiros nas mesmas categorias. Esse processo foi  realizado para  todas  as

categorias e é apresentado em detalhe no Apêndice 6. 

Como resultado da análise, um quadro comparativo foi  elaborado, com o número de

diretrizes por categoria, pais  e  a aderência com a PCD do Brasil, conforme se observa no

Quadro 3.
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Tabela 3 - Comparacao de aderência entre as diretrizes nas politicas analisadas

Em análise preliminar,  verifica-se que há conformidade entre as diretrizes dos paises

estrangeiros em relacao às diretrizes da politica do Brasil, nao havendo nenhum conflito entre

elas. Dado esse cenário inicial, realizou-se, entao uma apreciacao minuciosa entre as diretrizes

pertencentes as mesmas categorias. Para essa análise foram elaborados gráficos por categoria.

No  primeiro  cenário,  apresentado  na  Figura  4,  sobre  a  categoria  'Seguranca  da

Informacao',  observa-se  dois  tipos  de  aderência  entre  as diretrizes do  Brasil  com  as do

Estados Unidos e Reino Unido. Há uma forte aderência entre as diretrizes do Brasil e Estados

Unidos, diferente do que acontece com as do Reino Unido. Verifica-se que as diretrizes, GB-

54,  GB-55, GB-56,  GB-57 e  GB-58  (Apêndice  6), do  Reino Unido alinham  as  acões de

combate direto  ao ciberterrorismo e,  principalmente,  crime cibernético,  visando garantir  a

seguranca dos atores locais, como indústrias e áreas civis, para fomentar o desenvolvimento

nacional, respeitando o direito individual de privacidade. Esses  aspectos nao sao abordados

pela PCD do Brasil.

Temas (Categorias) Aderência Aderência Parcial Não há Aderência Conflito nas Diretrizes Total de Diretrizes

Segurança da Informação Brasil País Estrangeiro Brasil Brasil País Estrangeiro Brasil

Brasil

África do Sul 4 0 6 5 0 9

9
Estados Unidos 7 0 9 2 0 15
Índia 5 1 19 3 0 25
Reino Unido 1 2 26 6 0 29

Brasil País Estrangeiro Brasil Brasil País Estrangeiro Brasil

Brasil

África do Sul 4 0 6 0 0 8

4
Estados Unidos 2 1 4 1 0 8
Índia 3 0 1 1 0 3
Reino Unido 3 0 10 1 0 13

Brasil País Estrangeiro Brasil Brasil País Estrangeiro Brasil

Brasil

África do Sul 4 0 4 2 0 11

6
Estados Unidos 3 1 3 2 0 7
Índia 3 0 0 3 0 3
Reino Unido 3 1 2 2 0 9

Brasil País Estrangeiro Brasil Brasil País Estrangeiro Brasil

Brasil

África do Sul 3 2 1 4 0 4

9
Estados Unidos 7 0 1 2 0 5
Índia 0 0 0 9 0 0
Reino Unido 0 1 4 8 0 5

Brasil País Estrangeiro Brasil Brasil País Estrangeiro Brasil

Brasil

África do Sul 0 0 5 1 0 5

1
Estados Unidos 0 0 0 1 0 0
Índia 0 0 0 1 0 0
Reino Unido 1 0 5 0 0 6
Normatização Brasil País Estrangeiro Brasil Brasil País Estrangeiro Brasil

Brasil

África do Sul 3 1 5 10 0 9

14
Estados Unidos 4 0 3 10 0 9
Índia 1 1 2 12 0 4
Reino Unido 3 1 9 10 0 12

Brasil País Estrangeiro Brasil Brasil País Estrangeiro Brasil

Brasil

África do Sul 0 0 0 7 0 0

7
Estados Unidos 4 0 0 3 0 2
Índia 0 2 0 5 0 2
Reino Unido 2 0 3 5 0 6

Interação com outros órgãos e atores

Cultura de Segurança Cibernética

Cooperação Técnica

Infraestrutura de segurança

Capacitação em Segurança Cibernética
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Figura 4 - Aderência das diretrizes da categoria de Seguranca da Informacao

Conforme constatado na Figura  5, as diretrizes  brasileiras da categoria de 'Interacao

com  outros Órgaos e  Atores'  estao totalmente aderentes com as diretrizes  sul-africanas na

mesma categoria.  Nesse  tema, contudo, constata-se que nao há uma adesao maior que  50%

com as diretrizes norte-americana, pois estas nao abordam uma acao que da politica brasileira

aborda (BR-25), relacionada à insercao da defesa cibernética nos exercicios de simulacao de

combate e nas operacões conjuntas. 
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Figura 5 - Aderência das diretrizes da categoria de Interacao com outros orgaos e atores

A Figura 6, mostra que a categoria 'Cultura de Seguranca Cibernética' é a que possui

maior  aderência  de diretrizes  da politica brasileira  com as politicas dos paises estrangeiros.

Algumas  diretrizes  que  nao  sao abordadas  na  politica  brasileira,  mas  tem  destaque nas

politicas  estrangeiras sao,  por exemplo:  iniciar campanhas nacionais de sensibilizacao sobre

ciberseguranca nacional; criar e manter a consciência situacional sobre o risco no ciberespaco;

construir uma visao baseada em ciberseguranca de gerenciamento de identidade e estratégia

que aborda a privacidade a interesses das liberdades civis. 

Nas politicas dos paises estrangeiros  verificou-se que a essência da  diretriz  (BR-20)

nao foi destacada a importancia como na politica do Brasil. A diretriz norteia a identificacao

de competências tanto individuais como organizacionais buscando parcerias visando a troca

de experiências no setor cibernético. 
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Figura 6 - Aderência das diretrizes da categoria de Cultura de Seguranca Cibernética

Observa-se  na  Figura  7 que  as  diretrizes  de  'Cooperacao  Técnica'  brasileira  nao

aderem a nenhuma das diretrizes da politica indiana pois nao há nenhuma diretriz da Índia

nessa categoria. Outro ponto verificado é quando se analisou a politica do Brasil, verificou-se

que  somente uma  diretriz  destaca  a confianca com desenvolvimento de regras e principios

internacionais.  As diretrizes abordadas pelos paises estrangeiros nao  identificadas na PCD

brasileira sao: 

• Africa  do Sul:  Afiliar  as organizacões  internacionais  a  fim de  promover  respostas

coordenadas globais às ameacas e vulnerabilidades e manter a par os envolvidos e

desenvolver uma frente de ciberseguranca;

• Estados Unidos: A politica oficial de seguranca cibernética deve ajudar a coordenar

politicas  e  estratégias  de  inteligência  e  militar  para  o  ciberespaco,  inclusive  para

combater o terrorismo o uso da Internet para garantir a integracao de toda a missao.
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Figura 7 - Aderência das diretrizes da categoria de Cooperacao Técnica

Na categoria  de 'Infraestrutura de  Seguranca'  verifica-se total  aderência  da politica

brasileira com a do Reino Unido.  As acões determinadas em ambas politicas sao norteadas

para criacao de estruturas de inteligência cibernética, visando a producao de conhecimento no

setor  cibernético,  conforme a diretriz  BR-23:  “Criar  estruturas de inteligência cibernética,

conforme a necessidade dos orgaos centrais de inteligência das FA e do SMDC, para aplicar

métodos  cientificos  e  sistemáticos,  buscando  extrair  e  analisar  dados  oriundos  da  fonte

cibernética, produzindo conhecimento de interesse”. A Figura 8 demonstra o atributo não há

aderência da  politica  brasileira  com  as  outras  politicas  analisadas  pois  nelas  nao  sao

mencionadas acões  de  criacao, de  desenvolvimento  de  infraestruturas  de  seguranca.

Aparentemente,  a África do Sul, Estados Unidos e Índia nao  apresentam como prioridade

nesse tipo de acao.



50

Figura 8 - Aderência das diretrizes da categoria de Infraestrutura de Seguranca

A  categoria  'Normatizacao'  apresenta  uma  particularidade, devido  a questao  da

estrutura de coordenacao de seguranca cibernética do Brasil. Na comparacao do Brasil com os

paises  estrangeiros,  exaltou-se  a  diferenca  na  coordenacao  dos  assuntos  estratégicos.  Por

exemplo, o Brasil separa  a responsabilidade pelas acões, apontando a seguranca cibernética

para o orgao GSI da Presidência da República e a defesa cibernética para o Sistema Militar de

Defesa Cibernética (SMDC) e  Centro  de  Defesa  Cibernética  (CDCiber), coordenado pelo

Exército Brasileiro e Ministério da Defesa, de acordo com a diretriz BR-43: “Criar a estrutura

para realizar a coordenacao e a integracao do setor cibernéitco no ambito do MD, como orgao

central do SMDC, com a possibilidade de participacao de militares das FA e civis”. 

Diferente da  politica  do Brasil,  a politica  dos Estados Unidos estabelece um orgao

central para a seguranca e defesa cibernética, denominado Departamento de Defesa, do inglês,

Departament  of  Defence  (DoD).  Nessa estrutura  encontra-se  a  defesa  cibernética,  de

responsabilidade do orgao US Cyber Command (USCYBERCOM), e a seguranca cibernética,

de responsabilidade do orgao National Security Agency (NSA).
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Figura 9 - Aderência das diretrizes da categoria de Normatizacao

Nas diretrizes da categoria de 'Capacitacao em Seguranca Cibernética' constata-se que

a politica sul-africana e indiana nao possuem diretrizes aderentes com a politica do Brasil. As

politicas  dos  Estados  Unidos  e  do  Reino  Unido  têm  algumas  diretrizes  comuns  com as

diretrizes da politica brasileira.

As  diretrizes brasileiras enfocam a capacitacao do pessoal, visando a criacao de um

arcabouco  de  conhecimento,  e,  também,  a criacao  de  disciplinas em  universidades  e

faculdades, para auxiliar no desenvolvimento do conhecimento técnico-cientifico e fomentar a

pesquisa no setor cibernético conforme na diretriz B-06: Incluir o conteúdo defesa cibernética

nos curriculos dos cursos, em todos os niveis, no que couber, dos estabelecimentos de ensino

do MD e B-02: Capacitar, de forma continuada, pessoal para atuar no setor cibernético, sob a

orientacao do orgao central do SMDC, aproveitando estruturas existentes.

Outra diretriz da politica do Brasil B-05: “Criar instrumentos para viabilizar e motivar

a  permanência  do pessoal  especializado nas  atividades  do setor  cibernético,  permitindo  a

continuidade da atividade”, motiva principalmente os envolvidos no setor para a capacitacao e

para o desenvolvimento dos setores da APF que possuam infraestruturas criticas.
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Figura 10 - Aderência das diretrizes da categoria de Capacitacao em Seguranca Cibernética

 5.2 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Conforme citado anteriormente, para integrar e aprimorar os resultados da análise de

conteúdo,  foi  realizada entrevista  com  um  especialista  na  área,  utilizando  a  técnica  de

entrevista semiestruturada. O entrevistado é graduado em Licenciatura de Curta Duracao em

Ciências Fisicas,  em Matemática e  especialista  em Gestao da Seguranca da Informacao e

Comunicacões. Atua há mais de sete (07) anos na área de seguranca cibernética e participa do

Comitê  Gestor  de  Seguranca  da  Informacao  -  CGSI  (Órgao  da  Secretaria  Executiva  do

Conselho de Defesa Nacional) e do Comitê Gestor da ICP-Brasil, atuando principalmente nos

seguintes  temas:  internet,  politica  e  governo,  seguranca  da  informacao,  governanca  e

economia.  

O  roteiro  da  entrevista  foi  criado  a  partir  das  categorias  definidas  na  análise  de

conteúdo.  Cada  categoria  abrange  aspectos  especificos  de  diretrizes  das  Politicas  de

Seguranca Cibernética analisadas e que foram avaliadas em termos da sua aderência com as

diretrizes da Politica do Brasil. 

A entrevista com um especialista do setor cibernético foi importante para a avaliacao

da análise das diretrizes da Politica Cibernética de Defesa do Brasil. Os assuntos divergentes
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foram  inseridos  no roteiro da  entrevista  com  maior  ênfase  para  averiguar  a  opiniao do

especialista na área  sobre os resultados encontrados sobre a politica cibernética de defesa

brasileira  na análise  de conteúdo.  Esse roteiro serviu como guia  para  efetuar  a  entrevista

semiestruturada e pode ser visto no Apêndice 7.

O  profissional  entrevistado  nao  está identificado  nominalmente  no  trabalho,  e foi

obtida  a  sua  permissao  para  a  transcricao  de  toda entrevista.  A entrevista foi gravada  e

encontra-se transcrita no Apêndice 8. A sua duracao foi de aproximadamente de sessenta (60)

minutos  e o  roteiro  proposto  foi  totalmente  abordado  durante  a  entrevista.  Por  ser

semiestruturada, a entrevista permitiu o acompanhamento da resposta e, quando necessário,

foram efetuadas outras perguntas relacionadas ao tema, que nao estavam incluidas no roteiro

original.  Isso  ajudou,  conforme  recomenda  Bardin  (2011),  na  descoberta  de  informacões

adicionais. 

Na  entrevista  procurou-se  utilizar  inicialmente,  uma  abordagem  generalista,  sem

questionar os resultados encontrados na análise de conteúdo. Buscou-se, também,  verificar

informacao sobre o assunto no ambito da administracao pública federal. Por fim, a entrevista

questionou  os resultados das aderências  entre as politicas estudadas.  Com os resultados da

entrevista e da análise de conteúdo, procedeu-se à avaliacao dessas informacões, objetivando

o alcance dos objetivos deste estudo, conforme apresentado na proxima secao.

 5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A entrevista foi esclarecedora, pois ampliou o entendimento de diversos aspectos que

foram identificados na análise de conteúdo. A entrevista, deste modo, esclareceu alguns dos

principais resultados verificados na análise, como: 

• A 'cooperacao internacional' é importante para o desenvolvimento do pais no setor de

seguranca  cibernética.  As  politicas  dos  paises  estrangeiros  estudados abordam  a

afiliacao  com  organismos  internacionais  para  desenvolvimento  de  técnicas,  de

modelos e de conscientizacao no setor cibernético;

• Realizacao de capacitacao em seguranca cibernética dos atores envolvidos  na APF

para  fomentar  a  criacao  de  arcabouco  de  conhecimento  caracterizado  na  politica

cibernética  brasileira,  como  nas  seguintes  diretrizes  BR-01  e  BR-02:  Identificar,

cadastrar  e  selecionar  o  pessoal  com  competências  ou  habilidades,  existente  nos
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ambientes interno e externo das  forcas armadas, para integrar o SMDC; e Capacitar,

de forma continuada, pessoal para atuar no setor cibernético, sob a orientacao do orgao

central do SMDC, aproveitando estruturas existentes;

• A importancia da criacao de cultura em seguranca cibernética para apoiar a evolucao

na  utilizacao  dos  servicos  das  infraestruturas  criticas  focalizados  nas  politicas  do

Brasil de acordo com a diretriz BR-17: “Fomentar o desenvolvimento e o intercambio

de  teses,dissertacões  e  outros  trabalhos  similares,  com  enfoque  doutrinário,  em

instituicões de ensino superior civis e militares de interesse para as atividades do setor

cibernético”.

No Brasil a estrutura adotada para adequacao cibernética é divergente das acões que os

outros  paises  estao  tomando.  O  primeiro  aspecto observado  foi  em  relacao  a  estrutura

institucional das politicas entre os paises analisados. Enquanto que nos paises estrangeiros, a

seguranca e a defesa cibernética possuem uma lideranca única, no Brasil, permitiu-se separá-

las. O Brasil segregou a direcao das acões de seguranca da informacao e de defesa cibernética

em  dois  orgaos  distintos  e  independentes  entre  si,  respectivamente,  GSI/PR  e  o

CDCiber/EB/MD. Essa configuracao  pode fragilizar o programa tanto de defesa quanto de

seguranca  cibernética,  pois,  além  de  isolá-los,  ambos  passam  a  depender  da  afinidade,

integracao e colaboracao dos dirigentes dessas instituicões. Cada entidade presta contas de seu

trabalho de formas e as autoridades distintas, e isto dificulta acões conjuntas de longo prazo.

Na  categoria  de  'seguranca  da  informacao',  a  análise  das  diretrizes  dos  paises

analisados indicou que o Brasil nao aborda o respeito ao direito individual de privacidade dos

atores envolvidos.  As outras politicas  estudadas  abordaram o assunto em seu escopo,  como

por exemplo a diretriz US-42 dos Estados Unidos: “Implementar atividades de alto valor, um

OPT-IN, que corresponde ao conjunto de regras segundo as quais as mensagens de marketing

ou de caráter comercial so sao enviadas para aqueles que expressem, prévia e explicitamente,

o seu consentimento,  para construir a confianca para transacões on-line e para melhorar a

privacidade”.  Nesse  aspecto,  o  entrevistado  informou que,  o  Brasil  está  inovando com o

marco civil da internet, que é uma acao importante em nivel mundial. O congresso brasileiro

garante o que é bom para o pais, avanca  em relacao aos direitos individuais,  e, vai  auxiliar

para  a  reducao  do  crime  eletrônico  e  cibernético.  O  entrevistado  ainda  observou  que a

regulamentacao  do direito individual  deve ser regulamentada pelo Congresso  Nacional do

Brasil.
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A recuperacao de desastre nao foi um aspecto abordado na politica do Brasil, mas foi

abordada na politica norte-americana, na US-41, com o seguinte texto: “Desenvolver solucões

para recursos de comunicacões de emergência durante um periodo de desastre natural, crise

ou conflito, garantindo a neutralidade da rede”. Segundo o entrevistado,  a preocupacao por

parte do Brasil  nesse tema existe, apesar de nao estar listado como uma diretriz na politica.

Uma das acões  nessa área é a criacao de equipes de resposta a incidentes para criacao de

metodologias  no GSI  para  os orgaos da administracao pública federal.  Mandarino Junior e

Canongia  (2010)  pontuam  como  problemas  a  serem  resolvidos  o  limitado  leque  das

infraestruturas criticas nacionais já priorizadas e o insuficiente número de equipes de resposta

para o tratamento de incidentes em redes computacionais nos vários segmentos da sociedade,

bem  como insuficiente  número  de  especialistas  com competência  para  desempenhar  tais

atividades.

Na análise da categoria 'interacao com outros orgaos e atores', verificou-se a diretriz na

politica brasileira que  aborda operacões  de simulacao  de combate em conjunto com  outros

atores. Segundo o entrevistado, observa-se que os paises analisados, apesar de nao abordarem

em suas politicas uma diretriz nesse topico,  adotam esses tipos  de exercicios de combate

cibernético.  Esse  tipo  de  acao  nao  é  visto  como  uma  diretriz  pelo  entrevistado,  mas  é

importante para o desenvolvimento do setor cibernético.  Conforme Mandarino e Canongia

(2012),  a  criacao  do Plano Nacional  de  Seguranca  das  Infraestruturas  Criticas  (PNSIEC)

prevê o estabelecimento de um processo integrado,  mediante a criacao de  uma cultura de

seguranca  e  protecao  em  todas  as  esferas  de  poder,  de  recursos  humanos  qualificados,

equipamentos, instalacões, conhecimentos, servicos, rotinas, dados, informacões e processos

estratégicos, e busca estender o esforco das iniciativas do setor privado.

 A criacao  e a manutencao de uma consciência situacional sobre o risco no espaco

cibernético como diretriz  de uma politica de seguranca, analisada na categoria 'cultura de

seguranca cibernética', é tratada somente na politica sul-africana. Observa-se isso na Figura 6.

Essa  diretriz  é  vista  com tamanha  importancia  pelo  entrevistado  que  deveria  comecar  na

escola.  O Ministério de Educacao e Cultura (MEC) deveria ter um papel muito grande de

levar  essa  questao  de  protecao  dos  direitos  individuais,  protecao  da  informacao  para  o

curriculo das escolas. O  entrevistado vem conversando com o MEC sobre a insercao desse

assunto na grade curricular, mas as prioridades sao muitas. Essa consciência deve alavancar o
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aluno, o empresário e o  micro-empresário.  De acordo com  Mandarino  Junior  e  Canongia

(2010), alguns desafios nessa categoria que devem ser vencidos sao:

• Carência de educacao e formacao de cultura de seguranca cibernética em todos niveis,

básico, fundamental, técnico, especializacao, mestrado e doutorado; 

• Incipiente  formacao de técnicos,  especialistas,  mestres  e  doutores,  para  a  pesquisa

básica e aplicada, bem como para a producao de prototipos de seguranca cibernética; 

• Os curriculos de ensino de nivel fundamental e médio do pais nao abordam temas

como seguranca da informacao e correlatos, ainda que criancas e jovem facam uso

intenso da Internet, em particular das redes sociais.

Ainda,  na categoria  'cultura de seguranca cibernética'  existe  uma diretriz  abordada

somente na PCD brasileira, quando comparada aos demais paises estrangeiros analisados, que

é  a  identificacao  de  competências  tantos  individuais  como  organizacionais,  buscando

parcerias e trocas de experiências cibernéticas. Essa acao, analisada pelo entrevistado, nao é

uma competência do Ministério da Defesa,  mas de competência do  GSI com interacao dos

Ministérios  da Justica, Ministério das Comunicacões, Ministério do Desenvolvimento e dos

Comércios e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses ministérios têm que agregar a idéia

de  seguranca  cibernética  com  suas  funcões  para  auxiliar  os  atores  envolvidos  em  suas

atividades.  Existem  18  normas  que  foram  desenvolvidas  pelo  DSIC  sobre  seguranca  da

informacao que abrangem desde a Politica de Seguranca da Informacao e Comunicacões até a

criptografia que deve ser utilizada.  Segundo o  entrevistado, esses orgaos nao seguem essas

normas. 

A capacitacao  de  pessoal  no  setor  cibernético  é  mais  um  ponto  observado que

apresenta  diferenca  nas  diretrizes das  politicas  analisadas  classificadas  na  categoria

'capacitacao em seguranca cibernética'.  O Brasil  está na frente nessa abordagem, de acordo

com a entrevista. O entrevistado adverte que o Brasil, hoje, nao tem quantidade suficiente de

profissionais administradores de rede, pessoas com perfil de seguranca. Essa carência  é maior

na administracao  público  federal,  que  conta  com  6  mil  orgaos  públicos,  um  milhao e

seiscentos mil servidores, sendo que a maioria deles utiliza computadores, todos têm celular,

pendrive,  além dos muitos terceirizados,  e quarteirizados.  A realidade demanda uma cultura

nessa área. 

O entrevistado elucidou que  a área de Seguranca de Informacao é muito sensivel.  O

Brasil poderia avaliar  os modos da inteligência da Itália, onde  a contratacao para a área de
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inteligência nao é por meio de concurso público. As pessoas sao convidadas, diferente do que

acontece no Brasil e na Angola. Os especialistas na área acham que é muito arriscado o acesso

a esse setor mediante a execucao de uma prova de conhecimento. Nos demais paises a pessoa

é recrutada para a área de inteligência.  No Brasil, para  a área de seguranca da informacao,

também deveria  haver recrutamento. O entrevistado nao confia, nao acredita que um hacker

possa trabalhar nessa área.  Um arrombador de portas  nao pode  ser chamado para ser  um

chaveiro. Da mesma forma, um hacker deve ser impedido de ser um Gestor de Seguranca.

No escopo da criacao de parcerias técnicas entre a sociedade  civil,  setor  público e

setor  privado  para  esse  desenvolvimento  no  setor  cibernético  com  a  APF,  as politicas

brasileira, sul-africana e norte-americana abordam esse assunto em suas diretrizes: (i) politica

do Brasil  -  BR-10: “Criar parcerias e cooperacao entre os centros militares de pesquisa e

desenvolvimento e os centros de pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e privados), para

estimular a integracao das iniciativas de interesse do setor cibernético”; (ii) politica da África

do Sul -  ZA-02: “Coordenar e cooperar entre os setores público, setor privado e sociedade

civil”;  (iii)  politica  dos  Estados  Unidos  -  US-04:  “O  governo  federal  deve  continuar  o

principio da 'missao ponte' iniciado sob a CNCI. Departamentos e agências devem expandir a

partilha  de  experiência,  conhecimento  e  perspectivas  sobre  as  ameacas,  tecnologia  e

vulnerabilidades  entre  os  defensores  de  rede  e  a  inteligência,  militares  e  organizacões

envolvidas  que  participam do  desenvolvimento operacional  dos  EUA no ciberespaco”.  O

entrevistado  afirmou necessário envolver  esses  atores  nao  somente  para  auxiliar no

desenvolvimento  da  seguranca  cibernética  do  pais  mas  também para  a  criacao  de  uma

consciência sobre o assunto. 

Com relacao a parceria com civis, Mandarino Junior e Canongia (2010), indicam que

as  acões  governamentais  sao incipientes  para  estimular o  setor  privado  na  demanda  e

financiamento de pesquisa, desenvolvimento e producao de solucões de seguranca cibernética

nas universidades ou outros centros de excelência. Também nao há programa especifico que

contemple acões,  projetos  e  financiamentos  governamentais  que  demandem  diretamente

solucões de seguranca cibernética nas universidades ou outros centros de excelência, por meio

de pesquisa, desenvolvimento e producao dessas solucões.

A análise das diretrizes da categoria 'cooperacao técnica' apontou pontos interessantes,

principalmente sobre a interacao com os aliados estratégicos internacionais. As politicas dos

paises estrangeiros abordam a cooperacao internacional  como parte do desenvolvimento  da
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seguranca cibernética.  Na politica da África do Sul, o assunto de cooperacao internacional

consta na diretriz ZA-04: “Afiliar as organizacões internacionais a fim de promover respostas

coordenadas  globais  às  ameacas  e  vulnerabilidades  e  manter  a  par  os  envolvidos  e

desenvolver uma frente de ciberseguranca”.  A politica dos Estados Unidos da América, na

diretriz  US-17,  estabelece:  “Desenvolver  posicões  do  governo dos  EUA para  um quadro

internacional da politica de seguranca cibernética e fortalecer nossas parcerias internacionais

para  criar  iniciativas  que  abordam  toda  a  gama  de  atividades,  politicas  e  oportunidades

associadas  com  a  seguranca  cibernética”. A acao  de  cooperacao  internacional  nao  foi

abordada na politica brasileira. Para o entrevistado a cooperacao internacional é fundamental.

O pais  necessita dessa integracao,  pois ninguém  consegue se defender sozinho.  Nao existe

uma “receita de bolo”.  Todos estao aprendendo com todos. Segundo o entrevistado, “pela

tradicao brasileira, nos nao devemos adotar uma politica de bloco, nem multilaterais, o Brasil

tem uma tradicao de acordos bilaterais nessa área.  Nos estamos em um momento em que o

Brasil está privilegiando o Mercosul, entao deve-se cooperar com os outros paises da América

também”.

Mandarino Junior e Canongia (2010)  apontam a existencia alguns desafios a serem

transpostos  como:  ausência  de  instrumentos  internacionais  especificos  contra  crimes

cibernéticos para acao policial transfronteiras e a articulacao, ainda incipiente, em termos de

definicao de acões transnacionais de seguranca cibernética, com foco em crimes cibernéticos.
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 6 CONCLUSÃO E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS

Neste estudo, o objetivo principal foi avaliar a Politica Cibernética de Defesa do Brasil

(PCD),  para  verificar  a  sua  aderência  com  as  politicas  de  outros  paises,  com  vistas  a

enriquecer  a  discussao  das  acões futuras  de  defesa  do  espaco  cibernético  brasileiro.  Foi

possivel observar que a revisao de literatura e o referencial teorico confirmam o destaque do

tema no cenário mundial, além de contribuir para atender os objetivos e a questao da pesquisa.

Durante o seu desenvolvimento do presente estudo teve-se algumas limitacões como:

Dificuldade no acesso às politicas dos paises estrangeiros que sao tratados como assunto de

seguranca nacional; As politicas comparadas foram as que estavam publicadas até a data da

publicacao do trabalho; Em funcao do prazo de entrega obteve-se somente um entrevistado e

por isso escolheu-se o perfil  com grande experiência sobre o assunto e  que  atua no setor

cibernético a vários anos;

Devido aos diversos casos relatados de problema de seguranca cibernética nos meios

de comunicacao, esse termo é, atualmente, muito discutido pelas nacões e estudiosos devido

aos escandalos de espionagem de informacões. As discussões sao direcionadas sobre a forma

de  atuacao e  a  forma de prevencao  que devem ser realizadas.  Apesar de alguns problemas

existentes com  a  taxinomia  do assunto, a idéia de protecao dos ativos informacionais sao

abordados de maneira geral com o mesmo direcionamento. Isso foi verificado pela  ausência

de  diretrizes  conflitantes  nas  politicas  analisadas.  Uma abordagem em  todas  as  politicas

analisadas foi a priorizacao da protecao das informacões, sabendo que a importancia é igual

para  todas  e  que  os  três  principais  objetivos  que  precisam  ser  alcancados  sao

confidencialidade,  integridade e  disponibilidade,  que  sao  os  pilares  da  seguranca  da

informacao.

O  Brasil  é  um  ator  global  que  hoje  tem  destaque  internacional,  em  funcao  do

desenvolvimento tecnologico tanto na área agricola quanto no setor de exploracao de petroleo

e seus derivados.  Assim, é necessária a construcao de uma agenda nacional de acões para a

adocao das diretrizes que constam na Politica Cibernética de Defesa.

Ainda  se  observa  que  os  termos  e  definicões  nessa  área  se  confundem  na  sua

constituicao,  nao  somente  entre  os  paises,  mas  também  nos  trabalhos  acadêmicos  e

publicacões diversas. Essas diferencas de entendimento trazem alguns problemas na formacao
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de  uma  estrutura  de  seguranca  cibernética  e,  principalmente,  na  formacao  de  conceitos.

Verifica-se entao a importancia de um alinhamento na taxinomia. 

A PCD é um marco decisivo no painel da seguranca cibernética nacional, pois foi um

grande  avanco que  o  Brasil  realizou  em comparacao as  outras  nacões.  Alguns  objetivos

merecem atencao e  urgência  devido a  sua  importancia  como  fator  do  desenvolvimento  e

atualizacao  da  doutrina  que  irá  nortear  as  acões  e  emprego  do  setor  cibernético.  Isso

possibilitará a realizacao de exercicios de simulacao de combate e criacao de um arcabouco

de conhecimento sobre o assunto para melhor preparo dos atores envolvidos.

Quando se compara aos outros paises entende-se que a Politica Cibernética de Defesa

brasileira  está  bem  estruturada,  apesar  de  alguns  detalhes  que  merecem  atencao,  a

modularizacao da estrutura, por exemplo, dificulta o entendimento do funcionamento da sua

hierarquia.  Entende-se que para o Brasil  é importante  a criacao de um orgao central  para

coordenar tanto  a Defesa Cibernética quanto a Seguranca Cibernética,  assim norteando as

acões  e  a  criacao  de  normas.  O  que  acontece  hoje  é  exatamente  o  contrário,  pois  os

responsáveis pelas áreas atuam de forma fragmentada, sem coordenacao conjunta. Os orgaos

coordenados seriam a Policia Federal,  Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao

(SLTI),  Servico Federal de Processamento de Dados  (SERPRO)  e outros atores envolvidos

diretamente.

Outra medida que se entende ser adequada é a migracao da responsabilidade da Defesa

Cibernética  e  da  Seguranca  Cibernética  para  um orgao  central  que  centralizará  as  acões

coordenadas  com  as  entidades  responsáveis.  Essa  disposicao  é  importante  por  questões

hierárquicas, pois facilitaria a integracao das forcas armadas para tomada de acões necessárias

no setor de defesa cibernética com os orgaos da Administracao Pública Federal nas acões no

setor de seguranca cibernética. 

A adocao da politica de seguranca cibernética no pais ajudará no desenvolvimento e

integracao dos atores da APF para o alcance de um dos objetivos mais importantes do DSIC

que é: Planejar e coordenar a execucao das atividades de seguranca cibernética e de seguranca

da informacao e comunicacões na administracao pública federal.

A capacidade das infraestruturas criticas em suportar as tentativas de ataque é outro

fator  que  deve  ser  observado  e,  principalmente,  sempre  visando  o  aprimoramento  dessa

capacidade,  investindo  em  novas  tecnologias  e  estabelecendo  regras  e  normas  que

fundamentem as acões a serem tomadas. Apesar dos muitos obstáculos práticos na aplicacao
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dessas diretrizes, tanto para as empresas privadas como para os orgaos governamentais, deve-

se  buscar  encontrar  formas  de  estabelecer  a  seguranca  cibernética  através  do  uso  de

mecanismos e/ou processos  sustentáveis. A utilizacao de novas tecnologias de comunicacao

também devem ser estudados antes de serem incorporadas para verificar a sua capacidade de

adesao.

Além disso, é importante desenvolver tecnologia para operacao dos sistemas sensiveis,

onde  transitam  informacões  sigilosos,  secretos  e  até  ultra-secretos.  A tecnologia  a  ser

desenvolvida deve tratar nao somente os softwares, mas também, os hardwares, sobretudo que

estao  direcionados  à  comunicacao  de  dados  e  informacões.  Essa  acao  é  de  fundamental

importancia  para  resguardar o  Brasil  contra  as  inovacões  de espionagens dos  paises com

interesse em acessar suas redes informacionais.

O mapeamento  de  ativos  informacionais  destinados  a  servicos  de  infraestruturas

criticas é fundamental para atender diversas ameacas voltadas ao roubo de informacões e/ou

indisponibilizacao  de servicos.  A  iniciativa exclusiva  do  Brasil  na  implantacao  da

infraestrutura de chaves públicas (ICP Defesa) é um esforco válido para garantir a seguranca,

a  confidencialidade  e  a  integridade  dos  dados  e  informacões  dessas  infraestruturas.  A

principal  funcao  da  ICP Defesa  é  definir  um  conjunto  de  normas,  técnicas,  práticas  e

procedimentos a ser adotado pelas entidades credenciadas, a fim de estabelecer um padrao na

criacao  e  manutencao  de  certificados  digitais.  A definicao deste  padrao,  para  o  uso  de

assinaturas digitais,  e a sua implantacao criam as condicões necessárias de seguranca para a

aproximacao do governo ao cidadao e ao setor privado, bem como a aproximacao do proprio

setor privado ao cidadao, de forma mais célere e, sobretudo, com seguranca.

O  envolvimento  de  parceiros  civis,  tanto  públicos  quanto  privados,  auxilia  no

crescimento da consciência pública sobre a seguranca cibernética e  como as pessoas  devem

proteger  os  seus  proprios  dados de  internet,  promovendo a educacao e  treinamento.  Essa

prerrogativa deve ser abordada para a promocao de uma cultura de seguranca cibernética,

visando  auxiliar  o  desenvolvimento  de  um pais  mais  seguro.  As acões  de  aculturamento

podem iniciar na educacao básica escolar, onde as criancas em sua formacao já  podem ter

conhecimento da importancia em proteger suas informacões. Também, acordos de cooperacao

técnica com universidades e empresas privadas podem ser realizadas para o desenvolvimento

de metodologias, equipamentos e tecnologias de suporte ao setor cibernético. 
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A prevencao a  desastres  é  outro fator  importante  a  ser  incorporado na politica de

seguranca cibernética,  principalmente no campo das comunicacões. A politica brasileira nao

incorpora esse tipo de acao em suas diretrizes. A falta de acesso aos canais de comunicacao

entre  os  atores  envolvidos  é  considerável  e  torna-se  critica  na  ocorrência um  Guerra

Cibernética.  A falta  de  acesso  aos meios  básicos  e  necessários  gera  dificuldade  para  o

desenvolvimento de estratégias, de táticas e de planos de ataques ou defesas.

A cooperacao  internacional  é  um  fator  importante  para  o  desenvolvimento  da

seguranca cibernética dos paises envolvidos. Assim como toda alianca, a cooperacao deve ser

baseada em uma relacao de confianca. Diversos paises estrangeiros criam esses acordos de

cooperacao  e  explicitam a  importancia  destas  acões  em suas  diretrizes  que  compõem as

politicas de seguranca cibernética. A PCD do Brasil tem essa diretriz no seu escopo, apesar da

entrevista  com  o  especialista na área esclarecer que existem esses acordos bilaterais  com

paises estrangeiros, principalmente com os que estao localizados na América do Sul.

O objetivo que irá  orientar a  capacitacao e gestao de talentos humanos necessários à

conducao das atividades do setor cibernético deve ser observado com atencao,  bem como a

identificacao, cadastramento e selecao de pessoas com competências e habilidades nessa área,

que podem fazer parte da composicao do SMDC.

Concluindo,  entende-se que as diretrizes adotadas na politica cibernética de defesa

brasileira  sao pertinentes e  estao muito bem norteadas,  mesmo que  a  politica nao aborde

alguns  pontos  discutidos  neste  trabalho.  Sugere-se  que  os  resultados  deste  estudo  sejam

aprofundados  objetivando-se  promover  mais  discussões  e,  consequentemente,  o

aprimoramento da politica brasileira. Em outros pontos analisados, a politica do Brasil está a

frente das politicas dos paises estrangeiros analisados no estudo. 

Como  oportunidade de  evolucao do estudo,  sugere-se  a  análise  da  aderência  das

diretrizes das politicas dos paises estrangeiros às diretrizes existentes na politica do Brasil,

para torna-la mais completa, explorando aspectos que fugiram ao objetivo inicial proposto.

Ainda como proposta propõe-se confrontar os resultados da presente pesquisa com outros

especialistas no setor cibernético afim de enriquecer a discussao sobre o assunto.

Realizou-se  no  estudo  a  verificacao  da  aderência  entre  as  diretrizes  das  politicas

contidas no Apêndice 6, mas nao se realizou a análise dessas aderências. Outra proposta  de

estudo futuro é a comparacao das estruturas de Seguranca Cibernética e de Defesa Cibernética

nos paises analisados com a estrutura adotada pelo Brasil.  No presente estudo verificou-se
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somente  que  existe  a  diferenca  e  que  nao  é  adequada  a  realidade  praticada  pelos  paises

estrangeiros. 

A proposicao  de  uma Politica  de  Seguranca  Cibernética  para  o  Brasil  é  mais  um

aspecto  que  necessita ser  explorado,  para  a  adequacao  das  acões  institucionais  na

Administracao Pública Federal e segregacao das funcões de Defesa e Seguranca Cibernética.

Para finalizar propõe-se também uma  pesquisa  taxonômica  sobre o setor cibernético

para nivelar o vocabulário e também para melhor entendimento dos conceitos básicos sobre o

tema.  Observou-se no  presente  trabalho  que  alguns paises  analisados  utilizam-se  de  uma

taxinomia propria, que pode criar algumas confusões em estudos acadêmicos. 
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APÊNDICE A - DIRETRIZES E CATEGORIAS DO BRASIL

Diretrizes e categorias da PCD do Brasil.
Código DIRETRIZES Categorias

BR-01 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-02 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-03 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-04 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-05 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-06 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-07 Capacitação em Segurança Cibernética

BR-08 Cooperação Técnica

BR-09 Cooperação Técnica

BR-10 Cooperação Técnica

BR-11 Cooperação Técnica

BR-12 Cooperação Técnica

BR-13 Cooperação Técnica

BR-14 Cooperação Técnica

BR-15 Cooperação Técnica

BR-16 Cooperação Técnica

BR-17 Cultura de Segurança Cibernética

BR-18 Promover intercâmbio doutrinário, normativo e técnico, com instituições civis e militares, nacionais e de nações amigas; Cultura de Segurança Cibernética

BR-19 Cultura de Segurança Cibernética

BR-20 Cultura de Segurança Cibernética

BR-21 Cultura de Segurança Cibernética

BR-22 Cultura de Segurança Cibernética

BR-23

BR-24 Interação com outros órgãos e atores

BR-25 Inserir a defesa cibernética nos exercícios de simulação de combate e nas operações conjuntas; Interação com outros órgãos e atores

BR-26 Interação com outros órgãos e atores

BR-27 Interação com outros órgãos e atores

BR-28
BR-29
BR-30 Estabelecer critérios e controlar a mobilização e desmobilização de pessoal para a atividade de defesa cibernética;

BR-31

BR-32 Criar a doutrina de defesa cibernética mediante proposta do órgão central do SMDC;

BR-33

BR-34

BR-35

BR-36 Definir atribuições e responsabilidades para o exercício das atividades relacionadas à defesa cibernética;
BR-37 Elaborar propostas de criação e adequação de legislação federal, a fim de amparar as atividades de defesa cibernética;
BR-38

BR-39

BR-40

BR-41 Adequar as necessidades de mobilização do SMDC ao SINAMOB; e

BR-42 Conceber e implantar o sistema militar de defesa cibernética (SMDC), contando com a participação de militares das FA e civis; Segurança da Informação

BR-43 Segurança da Informação

BR-44 Segurança da Informação

BR-45 Segurança da Informação
BR-46 Segurança da Informação

BR-47 Segurança da Informação

BR-48 Segurança da Informação
BR-49 Segurança da Informação
BR-50 Elaborar e manter atualizado um banco de ativos de informação, de interesse para a mobilização, em prol do SMDC; Segurança da Informação

Identificar, cadastrar e selecionar o pessoal com competências ou habilidades, existente nos ambientes interno e externo das fa, 
para integrar o SMDC;
Capacitar, de forma continuada, pessoal para atuar no St Ciber, sob a orientação do órgão central do SMDC, aproveitando 
estruturas existentes;
Viabilizar a participação de pessoal envolvido com o St Ciber em cursos, estágios, congressos, seminários, simpósios e outras 
atividades similares relacionadas no brasil e no exterior;
Realizar, periodicamente, eventos que possibilitem a apresentação e discussão de temas relevantes em áreas de interesse do 
setor cibernético, a serem organizados e conduzidos pelo órgão central do SMDC, para nivelamento e atualização do 
conhecimento;
Criar instrumentos para viabilizar e motivar a permanência do pessoal especializado nas atividades do St Ciber, permitindo a 
continuidade da atividade;
Incluir o conteúdo defesa cibernética nos currículos dos cursos, em todos os níveis, no que couber, dos estabelecimentos de 
ensino do MD.
Adequar a doutrina de inteligência de modo a inserir a fonte cibernética no contexto da integração de fontes de dados visando à 
produção de conhecimento;
Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas ao St Ciber para contribuir com a formação da consciência 
situacional necessária às atividades de defesa cibernética;
Realizar parcerias estratégicas e intercâmbio entre as fa e instituições de interesse; e
Estabelecer um canal sistêmico/técnico entre o órgão central do SMDC e os órgãos centrais de inteligência das fa, no âmbito do 
sinde, no tocante ao St Ciber; e
Criar parcerias e cooperação entre os centros militares de pesquisa e desenvolvimento e os centros de pesquisa e 
desenvolvimento civis (públicos e privados), para estimular a integração das iniciativas de interesse do St Ciber; e
Criar programas, no âmbito do MD, em parceria com o MCTI, que contemplem a característica dual (emprego civil e militar) das 
tecnologias de informação e comunicações (ti empregadas na área cibernética, para fortalecer o envolvimento do setor industrial 
nas fases de desenvolvimento dos projetos de interesse do St Ciber.
Colaborar com o órgão da Presidência da República (PR) encarregado da elaboração da política nacional de segurança 
cibernética;
Colaborar, dentro dos limites da legislação em vigor, com os demais órgãos da APF, mediante solicitação e por intermédio da 
PR, para o restabelecimento da segurança cibernética;
Manter um banco de dados e estabelecer um canal sistêmico/ técnico entre o órgão central do SMDC e os órgãos da APF, para 
compartilhamento de informações de incidentes de rede; e
Atuar no reconhecimento de artefatos e desenvolvimento de ferramentas cibernéticas, em conjunto com a PR, contribuindo para 
a proteção dos ativos de informação da APF.
Fomentar o desenvolvimento e o intercâmbio de teses,dissertações e outros trabalhos similares, com enfoque doutrinário, em 
instituições de ensino superior civis e militares de interesse para as atividades do St Ciber;

Prospectar as necessidades do St Ciber, na área de C,T&I, no âmbito da defesa, para identificar as capacidades científico-
tecnológicas necessárias ao desenvolvimento do setor;
Identificar competências (individuais e organizacionais) específicas em C,T&I, de interesse do St Ciber, no âmbito do MD e dos 
centros de pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e privados), estabelecendo parcerias entre centros de excelência, em 
nível nacional, para agregar as instituições e evitar a dispersão de recursos;
Propor, ao governo federal, a realização de campanha nacional de educação sobre defesa cibernética, visando à mobilização 
nacional, para elevar o nível de conscientização da sociedade brasileira.
Conhecer, por intermédio da PR, as infraestruturas críticas da informação dos órgãos da APF situados fora do MD;
Criar estruturas de inteligência cibernética, conforme a necessidade dos órgãos centrais de inteligência das fa e do SMDC, para 
aplicar métodos científicos e sistemáticos, buscando extrair e analisar dados oriundos da fonte cibernética, produzindo 
conhecimento de interesse;

Infraestrutura de segurança

Estabelecer critérios de risco, inerentes aos ativos de informação, e realizar o seu gerenciamento, reduzindo os riscos às 
infraestruturas críticas da informação de interesse da defesa nacional a níveis aceitáveis;

Planejar e executar a adequação das estruturas de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), integrando esforços entre as FA para 
atender às necessidades do St Ciber;
Criar comitê permanente, no âmbito da defesa, constituído por representantes do MD e convidados, de outros ministérios e de 
agências de fomento, para intensificar e explorar novas oportunidades de cooperação em C,T&I, nas áreas de interesse do St 
Ciber;
Definir os perfis do pessoal necessário para a condução das atividades do St Ciber; Normatização
Criar cargos e funções específicos e mobiliá-los com pessoal especializado para atender às necessidades do St Ciber; Normatização

Normatização
Criar e normatizar processos de segurança cibernética para padronizar procedimentos de acreditação no âmbito das 
infraestruturas críticas de informação de interesse da defesa nacional; e estabelecer programas/projetos a fim de assegurar a 
capacidade de atuar em rede com segurança, fortalecendo, dessa forma, a operacionalidade da atividade de comando e 
controle (c2) no MD.

Normatização

Normatização
Designar o órgão central do SMDC como responsável por propor as inovações e atualizações de doutrina para o St Ciber no 
âmbito da defesa.

Normatização

Implementar metodologia de gestão de SIC na defesa, levando em conta a legislação e normas vigentes, as melhores práticas, 
a doutrina de inteligência de defesa e padrões internacionais de interesse; Normatização

Manter atualizada a política cibernética de defesa em consonância com a política nacional de segurança cibernética, quando da 
sua existência;

Normatização

Normatização
Normatização

Propor criação de programa orçamentário para viabilizar as ações e atividades do St Ciber; Normatização
Propor a adequação da lei de mobilização nacional e do sistema nacional de mobilização para torná-los compatíveis com as 
necessidades do St Ciber. Normatização

Elaborar planos de mobilização de ativos de informação, com respectivos custos, em consonância com a lei de mobilização 
nacional; Normatização

Normatização

Criar a estrutura para realizar a coordenação e a integração do St Ciber no âmbito do MD, como órgão central do SMDC, com a 
possibilidade de participação de militares das fa e civis;
Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas às ameaças internas e externas, reais ou potenciais, para 
contribuir com a formação da consciência situacional necessária às atividades de inteligência.
Criar um sistema de gestão de conhecimento de lições aprendidas para composição e atualização da doutrina; e
Implementar uma infraestrutura de chaves públicas da defesa (icp defesa);
Determinar padrões interoperáveis de criptografia de defesa em complemento aos das fa; e implementar a sistemática de 
auditoria de sic na defesa.
Revisar os planejamentos das hipóteses de emprego para considerar as ações no espaço cibernético; e
Realizar levantamento sistemático de ativos de informação passíveis de serem mobilizados em prol do St Ciber;
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APÊNDICE B - DIRETRIZES E CATEGORIAS DA AFRICA DO SUL

Diretrizes e categorias da PCD da Africa do Sul.

Código DIRETRIZES CATEGORIA

ZA-01 Cooperação técnica
ZA-02 [CSIRT] Coordenar e cooperar entre os setores público, setor privado e sociedade civil. Cooperação técnica

ZA-03 Cooperação técnica

ZA-04 Cooperação técnica

ZA-05
ZA-06

ZA-07

ZA-08

ZA-09

ZA-10
ZA-11 [NCSPF] Incentivar empresas para desenvolver uma cultura de segurança cibernética,
ZA-12 [NCSPF] Apoiar divulgação para a sociedade civil, crianças e usuários individuais,
ZA-13 [NCSPF] Promover um programa de sensibilização nacional abrangente e diretrizes
ZA-14 [NCSPF] Revisão e atualização regime privacidade existente,
ZA-15

ZA-16

ZA-17 [CNCSC] Coordenar auditoria, avaliações e exercícios de segurança cibernética e auxiliar no desenvolvimento de um plano de defesa nacional
ZA-18

ZA-19

ZA-20

ZA-21 Interação com outros órgãos e atores

ZA-22 Interação com outros órgãos e atores

ZA-23 Interação com outros órgãos e atores

ZA-24 Interação com outros órgãos e atores
ZA-25 Interação com outros órgãos e atores

ZA-26 Interação com outros órgãos e atores

ZA-27 Interação com outros órgãos e atores
ZA-28 [NCII] Facilitar a parceria publico-privado para a implementação de um plano de proteção de infra-estruturas de informação crítica. Interação com outros órgãos e atores
ZA-29 [CNCSC] Estabelecer e orientar padrões e melhores práticas para a África do Sul
ZA-30

ZA-31

ZA-32

ZA-33

ZA-34

ZA-35

ZA-36 [NCSPF] Revisar a legislação e regulamentação vigente sobre criptografia.

ZA-37

ZA-38 Segurança da Informação

ZA-39 Segurança da Informação

ZA-40 Segurança da Informação

ZA-41 Segurança da Informação
ZA-42 [CNCSC] Realizar qualquer outra função compatível com os objetivos definidos na política Segurança da Informação
ZA-43 Segurança da Informação

ZA-44 Segurança da Informação

ZA-45 Segurança da Informação

ZA-46 Segurança da Informação

[CNCSC] Coordenar atividades de resposta a incidentes sobre segurança cibernética em relação a inteligência nacional, defesa nacional e cibercrime.

[NCSPF] Proverá o estabelecimento de colaboração com as partes interessadas locais, e esta colaboração incidirá sobre os aspectos: Inclusão da industria e criação 
de um ambiente propício para um a parceria de sucesso, Encorajar os grupos do setor privado com interesses em segurança comuns e colaborar com o governo 
incluindo na cooperação dos grupos industriais, Agregar o setor privado com o público para realizar fóruns e criar um senso comum de tratamento de incidentes e 
vulnerabilidades.
Afiliar a organizações internacionais a fim de promover respostas coordenadas globais às ameaças e vulnerabilidades e manter a par os envolvidos e desenvolver 
uma frente de cibersegurança.
[CSlRTs] Criar e manter a consciência situacional sobre o risco no ciberespaço Sul-Africano Cultura de Segurança Cibernética
[CSlRTs] Iniciar campanhas nacionais de sensibilização sobre cibersegurança nacional Cultura de Segurança Cibernética
Participar de fóruns regionais, União Africano e Internacionais sobre questões pertinentes a segurança cibernética para garantir a visão antecipada sul-africana na 
definição e elaboração de uma agenda global de cibersegurança para o combate ao cibercrime e construir centros de tecnologia da informação seguros e confiáveis.

Cultura de Segurança Cibernética

Estabelecer parcerias bilaterais e multilaterais de interesse nacional com vários instrumentos como memorando de entendimento, convenções e tratados. Cultura de Segurança Cibernética
[NCSPF] Promover a capacidade de desenvolvimento e pesquisa de uma agenda e aprimoramento de segurança cibernética com as Universidades Sul-Africanas, 
indústrias e Departamento de Ciência e Tecnologia Cultura de Segurança Cibernética

[NCSPF] Implementar programas de conscientização de segurança cibernética para o setor privado, setor público e os usuários da sociedade civil. Cultura de Segurança Cibernética
Cultura de Segurança Cibernética
Cultura de Segurança Cibernética
Cultura de Segurança Cibernética
Cultura de Segurança Cibernética

[NCSPF] Desenvolver a consciência dos riscos cibernéticos e soluções disponíveis Cultura de Segurança Cibernética
[CNCSC] Realizar avaliação regular e testar as infra-estruturas críticas nacionais, incluindo avaliações de vulnerabilidades, ameaças e riscos avaliação e testes de 
penetração. Infraestrutura de segurança

Infraestrutura de segurança
[NCSPF] Desenvolver a regulamentação de um framework de integração para criptografia na república. Infraestrutura de segurança
[NCSPF] Desenvolver a Identidade Eletrônica e uma Infra-estrutura de chaves públicas para garantir: Autenticação, Confidencialidade, Integridade, Não-repúdio e a 
estrutura e regulamentação do framework.

Infraestrutura de segurança

[NCSPF] Promover o contínuo monitoramento, revisão e aplicação dos frameworks reguladores que suportam a segurança cibernética Infraestrutura de segurança
[CNCSC] Agir como o único ponto de contato sobre assuntos de segurança cibernética pertinentes à segurança nacional (defesa nacional, inteligência nacional e 
crime cibernético)
[CNCSC] Facilitar o compartilhamento de informação e troca de tecnologias relevantes para o segurança nacional no ciberespaço.
[CNCSC] Facilitar a interação, tanto a nível nacional e internacional, incluindo através de associações internacionais de organizações como o Fórum para Resposta a 
Incidentes e equipes de segurança (primeiro), e desenvolver uma políticas para informar tal interação (segundo)
[CSlRTs] Divulgar informações relevantes da CSlRTs para o NCSC ou outros setores se necessário,
[CSlRTs] Atuar como um único ponto de contato desse setor específico sobre questões cibersegurança 
[CSlRTs] Estabelecer troca de informações de processos e procedimentos com a CNCSC como parte da Coordenação Nacional de Segurança Cibernética da Africa 
do Sul
[CSlRTs] Facilitar a troca de tecnologia e informação como os setores envolvidos

Normatização
[CNCSC] Desenvolver medidas concordantes com as questões de segurança cibernética que impactam sobre a segurança nacional Normatização
[CNCSC] Facilitar a identificação, proteção e desenvolvimento de padrões nacionais sobre a proteção e segurança das informações das Infra-estruturas Críticas 
Nacionais  (NCII) Normatização

[CNCSC] Auxiliar em Segurança Corporativa e desenvolvimento de política, Governança, Gestão de Riscos e Compliance, gerenciamento de identidade e segurança, 
Segurança da Informação e gerenciamento de eventos e Forense Digital Normatização

[CNCSC] Desenvolver protocolos de resposta para orientar as respostas coordenadas para incidentes de segurança cibernética com as várias partes interessadas, 
tais como o CSlRTs Nacional da entidades cibersegurança em geral.

Normatização

[CSlRTs] Desenvolver medidas para lidar com o impacto de segurança cibernética sobre esse setor Normatização
[NCII] Desenvolvimento de regulamentações para Infra-estrutura Nacional de Informação Crítica (NCII): Política de Segurança da Informação e procedimentos, 
Acesso de terceiros ao NCII, Acesso e autenticação no NCII, Arquivamento e armazenamento de banco de dados, Gerenciamento de incidentes e continuidade de 
negócio e proteção física e técnica de toda NCII.

Normatização

Normatização
[NCSPF] Promover o reconhecimento e respeito internacional apropriado aos padrões de segurança cibernética. O Ministério das Comunicações deve criar padrões 
apropriados e realizar consultoria com o Conselho Nacional de Segurança Cibernética Normatização

O órgão de Prevenção ao Crime e Justiça de Segurança, com auxilio de outros órgãos governamentais, implementarão a política de segurança cibernética para 
garantir a coordenação centralizada.
Será estabelecido um Comitê de Resposta de Segurança Cibernética presidido pela Agencia de Segurança de Estado dentro do órgão de Prevenção ao Crime e 
Justiça de Segurança para coordenar as atividades de cibersegurança.
O Centro Nacional de Coordenação de Segurança Cibernética (CNCSC), que será estabelecido pelo PCJS, desempenhará um papel de supervisão e coordenação 
nas operações em todos os Grupo de Respostas a Incidentes de Segurança
O CNCSC irá fornecer diretrizes e normas nacionais sobre o estabelecimento de CSlRTs com foco especial em questões de segurança nacional.

[CSlRTs] Conduzir auditorias, avaliações e exercícios de prontidão de segurança cibernética para o setor
[NCSPF] Promover a capacidade de desenvolver estratégias sul-africanas, em habilidades específicas para atender aos crescentes desafios de lidar com as ameaças 
à segurança cibernética.
[NCSPF] Promover a capacidade de recrutamento e retenção de estratégias objetivado a assegurar o nível técnico para o desenvolvimento das necessidades de 
segurança cibernética da república 
[NCSPF] Promover o desenvolvimento e/ou adoção dos padrões Sul-Africanos e órgãos de padrões internacionais para assegurar o ciberespaço e assim alavancar o 
comércio eletrônico e a sociedade da informação.
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APÊNDICE C - DIRETRIZES E CATEGORIAS DOS EUA

Diretrizes e categorias da PCD dos Estados Unidos da América.
Código DIRETRIZES Categoria

US-01 Capacitação em Segurança Cibernética

US-02 Capacitação em Segurança Cibernética

US-03 Cooperação Técnica

US-04 Cooperação Técnica

US-05 Cooperação Técnica

US-06 Cooperação Técnica

US-07 Cooperação Técnica
US-08

US-09

US-10
US-11 Sinalizar ao mundo que é sério sobre como lidar com esse desafio com uma forte liderança e visão Cultura de Segurança Cibernética
US-12 Discutir o que a nação pode fazer para resolver os problemas de uma forma que o povo americano pode apreciar a necessidade de ação. Cultura de Segurança Cibernética
US-13 Cultura de Segurança Cibernética
US-14 Desenvolver uma força de trabalho de cidadãos norte-americanos necessários para competir em um nível global e sustentar que a posição de liderança. Cultura de Segurança Cibernética

US-15 Cultura de Segurança Cibernética

US-16 Interação com outros órgãos e atores

US-17 Interação com outros órgãos e atores

US-18 Interação com outros órgãos e atores

US-19 Interação com outros órgãos e atores

US-20 Interação com outros órgãos e atores

US-21 A liderança deve ser elevado e fortemente ancorado dentro da Casa Branca de orientar, coordenar a ação e alcançar resultados Interação com outros órgãos e atores

US-22 Interação com outros órgãos e atores

US-23 Interação com outros órgãos e atores

US-24 Designar a segurança cibernética como uma das principais prioridades de gestão do Presidente e estabelecer métricas de desempenho.
US-25

US-26

US-27
US-28 Usar os objetivos de infra-estrutura e quadro de investigação e desenvolvimento para definir metas para organismos nacionais e internacionais.

US-29

US-30

US-31

US-32 A política oficial de segurança cibernética não deve ter a responsabilidade operacional ou autoridade, para fazer política de forma unilateral
US-33 Nomear um órgão em acordo com a política de segurança cibernética responsável pela coordenação da Nação no âmbito das políticas e atividades. Segurança da Informação

US-34 Segurança da Informação

US-35 Segurança da Informação

US-36 Segurança da Informação

US-37 Fornecer a pesquisa dos dados de eventos para facilitar o desenvolvimento de ferramentas, testar teorias comunidade e identificar soluções viáveis. Segurança da Informação

US-38 Segurança da Informação

US-39 Segurança da Informação

US-40 Segurança da Informação

US-41 Desenvolver soluções para recursos de comunicações de emergência durante um período de desastre natural, crise ou conflito, garantindo a neutralidade da rede. Segurança da Informação

US-42 Segurança da Informação

US-43 Segurança da Informação

US-44 Ter a responsabilidade de proteger e defender do país, e todos os níveis de governo têm a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Segurança da Informação

US-45 Segurança da Informação

US-46 Segurança da Informação

Ampliar o apoio para programas de educação-chave e pesquisa e desenvolvimento para garantir que a Nação continue com a capacidade de competir na economia 
era da informação.

Desenvolver uma estratégia para expandir e treinar a força de trabalho, incluindo a captação e retenção especialização em cibersegurança do governo federal.

Estabelecer uma infra-estrutura de Informação e Comunicações Comitê de Política interinstitucional (ICI-IPC), presidido pelo Conselho de Segurança Nacional 
(NSC) e Homeland Conselho de Segurança (HSC), 19 como o órgão de coordenação política primária para questões relacionadas com a realização de uma 
assegurada, informação global confiável, segura e capacidade de sobrevivência e de infra-estrutura de comunicações e capacidades relacionadas.

O governo federal deve continuar o princípio da "missão ponte" iniciado sob a CNCI. Departamentos e agências devem expandir a partilha de experiência, 
conhecimento e per-perspectivas sobre as ameaças, tradecraft, tecnologia e vulnerabilidades entre os defensores de rede e a inteligência, militares e organizações 
de aplicação da lei que desenvolver operacional EUA capacidades no ciberespaço
A política oficial de segurança cibernética deve ajudar a coordenar políticas e estratégias de inteligência e militar para o ciberespaço, inclusive para combater o 
terrorismo o uso da Internet para garantir a integração de toda a missão
A cibersegurança política oficial deve analisar as responsabilidades desses órgãos e propor as alterações necessárias otimizar consultoria e eliminar a duplicação 
desnecessária.
O Governo Federal não pode ter sucesso em muitas facetas de garantir o ciberespaço se ele funciona em isolamento.
Iniciar uma consciência pública nacional e campanha de educação para promover a cibersegurança Cultura de Segurança Cibernética
Construir uma visão baseada em cibersegurança de gerenciamento de identidade e estratégia que aborda a privacidade a interesses das liberdades civis, 
alavancando tecnologias de reforço da privacidade para a nação. Cultura de Segurança Cibernética

Determinar o mecanismo mais eficiente e eficaz para obter um aviso estratégico, manter consciência situacional, e informar a capacidade de resposta a incidentes. Cultura de Segurança Cibernética

O governo federal deve iniciar um nacional conscientização pública e campanha de educação informou por meio de campanhas bem-sucedidas anteriores

A política de segurança cibernética oficial, através do desenvolvimento de diretrizes deve preparar-se para a consideração do presidente de uma estratégia 
nacional, atualizado para proteger as informações e infra-estrutura de comunicações.
Convocar mecanismos interinstitucionais necessárias para realizar análises jurídicas em interagências de questões relacionadas com a segurança cibernética 
prioritárias, identificadas durante o processo de formulação de políticas de desenvolvimento e formular orientação coerente política unificada que esclarece os 
papéis, responsabilidades, bem como a aplicação das autoridades da agência para atividades relacionadas com a segurança cibernética em todo o governo federal.
Desenvolver posições do governo dos EUA para um quadro internacional da política de segurança cibernética e fortalecer nossas parcerias internacionais para criar 
iniciativas que abordam toda a gama de atividades, políticas e oportunidades associadas com a segurança cibernética.
Desenvolver um processo entre o setor privado, o governo e ajudar a prevenir, detecção e resposta a incidentes cibernéticos.
Expandir partilha de informações sobre incidentes de rede e vulnerabilidades com aliados e buscar acordos bilaterais e multilaterais que vão melhorar a interesses 
econômicos e de segurança, enquanto proteger as liberdades civis e direitos de privacidade.
Incentivar a colaboração entre laboratórios acadêmicos e industriais para desenvolver a migração de caminhos e incentivos para a adoção rápida de pesquisas e 
inovações de desenvolvimento de tecnologia.

Esclarecimento das funções de segurança cibernética relacionados e responsabilidades dos governos federal departamentos e agências, proporcionando a política, 
as estruturas legais e necessárias coordenação para capacitá-los a realizar suas missões
O Presidente deve considerar a nomeação de um oficial da política de segurança cibernética na Casa Branca, o relatório para o NSC e acumulará funções com a 
NEC, para coordenar a segurança cibernética relacionada com a Nação políticas e atividades. Este indivíduo presidiria o ICI-IPC e liderar um processo forte em 
consultoria com outros elementos da EOP para resolver prioridades concorrentes e coordenar interagências desenvolvimento de políticas e estratégias para 
cibersegurança.

Normatização
Designar um órgão oficial privacidade e liberdades civis para a cibersegurança direção NSC. Normatização
Preparar um plano de resposta a incidentes de segurança cibernética e iniciar um diálogo para melhorar público-privado em parcerias com um olho para a 
racionalização, alinhando e oferecendo recursos para otimizar sua contribuição e engajamento Normatização

Melhorar o processo de resolução entre agências sobre interpretações da lei e aplicação da política e as autoridades para as operações cibernéticas. Normatização
Normatização

A política oficial de segurança cibernética deve participar de todas as medidas econômicas, contra-terrorismo, política científica, tecnológica e decisões para 
informá-los de perspectiva de cibersegurança 

Normatização

A política do presidente deve ter apoio presidencial claro, autoridade e recursos suficientes para operar efetivamente na formulação de políticas e a coordenação de 
atividades relacionadas à segurança cibernética nas interagências

Normatização

A política oficial de segurança cibernética deve ser apoiada por pelo menos dois diretores-gerais e pessoal apropriado do NSC, e é claro pelo menos um Diretor 
Sênior junto com o pessoal da NEC. Normatização

Normatização

Estabelecer uma forte relação, sob a direção da cibersegurança política oficial, acumulará funções com o NSC e a NEC, para coordenar o desenvolvimento 
interinstitucional de estratégia de segurança cibernética-relacionados e política.
Proteger as informações e infra-estrutura de comunicações, esta estratégia deve incluir a avaliação continuada de atividades na CNCI e, quando necessário, 
construir os seus sucessos.
Desenvolver um quadro de investigação e desenvolvimento de estratégias que as tecnologias têm o potencial de aumentar o foco no jogo de mudança segurança, 
confiabilidade, resistência e confiabilidade da infra-estrutura digital; 

Usar o quadro de avaliação do programa da OMB para garantir que os departamentos e agências usem orçamentos baseados nos desempenhos na prossecução de 
objetivos de segurança cibernética.
Desenvolver um conjunto de cenários de ameaça e métricas que podem ser utilizados para as decisões de gestão de risco, planejamento de recuperação e 
priorização de C&T.
Desenvolver mecanismos para compartilhamento de informações relacionadas com a segurança cibernética que respondam às preocupações sobre privacidade e 
informações confidenciais e fazer o compartilhamento de informações mutuamente benéfica.

Implementar atividades de alto valor (por exemplo, o Smart Grid), um opt-in da matriz de identidade interoperáveis sistemas de gestão para construir a confiança 
para transações on-line e para melhorar a privacidade.
Aperfeiçoar as estratégias de compras governamentais e melhorar os incentivos de mercado para seguro de hardware e software flexíveis, inovações de segurança, 
e serviços de gerenciamento seguros.

A Direção regional e funcional deve designar uma pessoa para ser responsável pelo acompanhamento de questões relacionadas com a segurança cibernética no 
portfólio da direção e coordenação com a Direção para cibersegurança.
A estratégia nacional deve se concentrar atenção da liderança sênior e ter tempo para resolver as questões que dificultam os esforços dos EUA para alcançar fatores 
seguros de uma informação global confiável, resiliente e ter uma infra-estrutura de comunicações e relacionado capacidades tecnológicas 
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APÊNDICE D - DIRETRIZES E CATEGORIAS DA ÍNDIA

Diretrizes e categorias da PCD da Índia.

Código DIRETRIZES Categorias

IN-01 Capacitação em Segurança Cibernética

IN-02 Manter um nível de conhecimento necessário para a auto-proteção Capacitação em Segurança Cibernética

IN-03

IN-04

IN-05 Criação de uma cultura de segurança cibernética para o comportamento e ações responsáveis do usuário.
IN-06 Identificar organizações de segurança nacional, e coordenar assuntos relacionados à segurança da informação no país. Interação com outros órgãos e atores
IN-07 Catalisar as atividades de importância estratégica para a Nação relacionado a defesa cibernética Interação com outros órgãos e atores

IN-08 Interação com outros órgãos e atores

IN-09 Implementar de políticas de segurança organização em linha com as normas internacionais.

IN-10

IN-11

IN-12

IN-13 Identificar e classificar as instalações de infra-estrutura de informação críticas e ativos. Segurança da Informação
IN-14 Implementar processo para a ameaça à segurança nacional e avaliações de vulnerabilidade para entender as reais consequências Segurança da Informação
IN-15 Aplicação da lei, as informações tratamento de incidentes de segurança e processos de gestão de crises em uma base 24x7. Segurança da Informação
IN-16 Segurança da Informação

IN-17 Segurança da Informação

IN-18 Implementação de sistema para conter, erradicar e recuperar dados. Segurança da Informação
IN-19 Realizar Auditoria de infra-estrutura de informação em uma base anual, independente de segurança de TI e da organização da auditoria. Segurança da Informação

IN-20 Segurança da Informação

IN-21 Usar produtos e serviços seguros e mão de obra qualificada, para manter em conformidade a gestão de crises e resposta a emergências. Segurança da Informação
IN-22 Usar software legal e atualização em intervalos regulares. Segurança da Informação
IN-23 Cuidar das armadilhas de segurança, enquanto na internet ocorrer a  adesão a alertas de segurança. Segurança da Informação

IN-24 Segurança da Informação

IN-25 Segurança da Informação

IN-26 Segurança da Informação

IN-27 Segurança da Informação

IN-28 Segurança da Informação

IN-29 Segurança da Informação

IN-30 Segurança da Informação

IN-31 Segurança da Informação

IN-32 Segurança da Informação
IN-33 Minimizar os danos e recuperação em um tempo período de tempo razoável. Segurança da Informação

IN-34 Segurança da Informação

IN-35 Realizar a análise, realizar vigilância e atividades de alerta, permitir a troca de informações e facilitar os esforços de restauração. Segurança da Informação
IN-36 Fornecer atualizações regulares à alta gerência sobre o progresso do incidente processo de manipulação. Segurança da Informação

IN-37 Segurança da Informação

Identificar membros da administração, que possuam o conhecimento da natureza dos problemas de segurança e informações relacionadas e 
designá-lo como seu / a Ponto de contato.

Enunciar a política nacional de segurança da informação e coordenação em todos os aspectos da governança da segurança da informação no 
país.

Cultura de Segurança Cibernética

Criação da necessária consciência situacional sobre as ameaças à infra-estrutura de TIC para determinação e implementação de resposta 
adequada.

Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética

Expansão do Aviso de Cyber e Rede de Informação para apoiar o papel de Governo na coordenação de gestão de crises para a segurança do 
ciberespaço;

Normatização
Desenvolver política de manutenção e reparação abrangente para aumentar a disponibilidade de recursos cibernéticos para todos os usuários 
de forma eficiente.

Normatização

Criação de um ambiente jurídico favorável em prol do espaço cibernético seguro, confiança adequada e confiança nas transações eletrônicas, 
o aumento da aplicação da lei recursos que podem permitir uma ação responsável pelas partes interessadas e repressão eficaz.

Normatização

Ações políticas, promoção que permitem para o cumprimento à segurança internacional melhores práticas e avaliação da conformidade 
(produto, processo, tecnologia e pessoas) e Incentivos para o cumprimento.

Normatização

Preparar e gerir crises de emergência de comunicação, redundância e planos de recuperação de desastres, teste e avaliação de planos etc
Verificar periodicamente os níveis de preparação para emergências críticas de infra-estruturas de informação  e o tempo de recuperação em 
casos de ataques cibernéticos que ocorrem.

Implementar em conformidade com as melhores práticas internacionais de segurança, qualidade de serviço e nível de serviço de acordo com 
as (SLAs) e demonstração.

Garantir a segurança do espaço cibernético, usando a tecnologia apropriada e o mais importante, envolvendo tipos certos de pessoas com 
consciência adequada, ética e comportamento. 
Proteção de TI e redes e gateways de comunicação e informação crítica infra-estrutura.
Colocar em prática 24 x 7 mecanismo de segurança cibernética de resposta e resolução de emergência e gestão de crises por meio eficaz de 
previsão, prevenção, proteção, resposta e ações de recuperação.
Desenvolvimento Indíano de técnicas e tecnologia através de fronteira adequadas de segurança pesquisa em tecnologia, pesquisa orientada 
solução, prova de conceito, desenvolvimento piloto e implantação de segurança de produtos / processos de TI.
Realizar ações cibernéticas eficazes de prevenção do crime e ações do Ministério Público.
Prover ações de mitigação preventivas e reativas pró-ativas para chegar e neutralizar as fontes de problemas e apoio à criação de um sistema 
eco segurança global, incluindo parcerias público-privadas parcerias, compartilhamento de informações, acordos bilaterais e multi-laterais com 
no exterior CERT, agências de segurança e empresas de segurança etc
Realizar a proteção de dados enquanto que no processo, manipulação, armazenagem e transporte e proteção de informações sensíveis
informações pessoais para criar um ambiente de confiança necessário.
Identificar as classes mais perigosas de ameaças de segurança cibernéticas à nação, na TI analisar a mais crítica das vulnerabilidades de 
infra-estrutura, e os problemas de segurança mais difíceis no âmbito cibernético. 
Reforçar a capacidade de infra-estrutura crítica de TIC para resistir a ataques cibernéticos.

Aplicar cibersegurança nos treinos e exercícios de TI a continuidade dos negócios depende planos de setores críticos para avaliar o nível de 
preparação de emergência da crítica infra-estruturas de informação em resistir aos ataques cibernéticos e minimizar os danos e tempo de 
recuperação em casos de ataques cibernéticos que ocorrem.

Coordenar os esforços para a proteção da infra-estrutura de informações críticas em o país e permitir o desenvolvimento de competências em 
comunicação, interceptação, monitoramento e alerta precoce e verificações de vulnerabilidade com a devida autorização.
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APÊNDICE E – DIRETRIZES E CATEGORIAS DO REINO UNIDO

Diretrizes e categorias da PCD do Reino Unido.
Código DIRETRIZES Categoria
GB-01 Ter o conhecimento transversal, habilidades e capacidade de que necessita para sustentar todos os nossos objetivos de segurança cibernética. Capacitação em Segurança Cibernética
GB-02 Capacitação em Segurança Cibernética
GB-03 Capacitação em Segurança Cibernética

GB-04 Capacitação em Segurança Cibernética

GB-05 Capacitação em Segurança Cibernética

GB-06
Capacitação em Segurança Cibernética

GB-07 Cooperação Técnica
GB-08 Trabalhar com outros países sobre práticas de construção de confiança medidas para reduzir o risco de escalada e evitar mal-entendidos. Cooperação Técnica

GB-09 Cooperação Técnica

GB-10 Cooperação Técnica

GB-11 Cooperação Técnica

GB-12
GB-13 Incentivar, apoiar e desenvolver a educação em todos os níveis, as competências-chave essenciais e de P & D.

GB-14

GB-15 Mostrar tolerância e respeito pela diversidade de linguagem, cultura e ideias
GB-16
GB-17

GB-18

GB-19

GB-20

GB-21

GB-22

GB-23

GB-24 Construir e manter redes de TIC do governo devidamente seguras.
GB-25
GB-26 Interação com outros órgãos e atores

GB-27 Interação com outros órgãos e atores

GB-28 Interação com outros órgãos e atores

GB-29 Interação com outros órgãos e atores

GB-30 Interação com outros órgãos e atores

GB-31 Garantir o melhor fluxo de informações possível entre forças policiais e do ANC Interação com outros órgãos e atores
GB-32 Interação com outros órgãos e atores

GB-33 Interação com outros órgãos e atores

GB-34 Interação com outros órgãos e atores

GB-35 Interação com outros órgãos e atores

GB-36 Trabalhar com aliados para garantir a implementação da política de defesa cibernética da NATO Interação com outros órgãos e atores

GB-37 Interação com outros órgãos e atores

GB-38 Interação com outros órgãos e atores

GB-39 Incentivar normas e orientações da indústria lideradas
GB-40
GB-41
GB-42

GB-43

GB-44

GB-45

GB-46

GB-47

GB-48

GB-49

GB-50

GB-51 Segurança da Informação

GB-52 Segurança da Informação

GB-53 Segurança da Informação

GB-54 Segurança da Informação
GB-55 Segurança da Informação
GB-56 Segurança da Informação
GB-57 Segurança da Informação
GB-58 Respeitar os direitos individuais de privacidade e fornecer proteção adequada a propriedade intelectual. Segurança da Informação
GB-59 Criação de um ambiente competitivo que garante um retorno justo sobre o investimento em de rede, serviços e conteúdos. Segurança da Informação

Reconhecer os limites de sua competência no ciberespaço
Ter a capacidade – em termos de competências, tecnologia, confiança e oportunidade - para acessar o ciberespaço.
Promover o desenvolvimento de um quadro dos profissionais de segurança qualificados cibernéticos para que no Reino Unido continua a manter uma 
vantagem nessa área
Envolver as pessoas de aplicação da lei de fora para ajudar a combater o crime cibernético como parte da unidade NCA
Gerenciar habilidades cruciais e ajudando a desenvolver uma comunidade de "hackers éticos", no Reino Unido para garantir que as nossas redes são 
robustamente protegidos.
Trabalhar internacionalmente para desenvolver princípios internacionais ou "regras da estrada" para comportamento no ciberespaço

Trabalhar para convencer outros países para o desenvolvimento de leis compatíveis, de modo que crimes cibernéticos pode ser processado através 
das fronteiras e criminosos cibernéticos são negados refúgios.
Trabalhar com empresas de internet para explorar o potencial de sanções on-line para on-line infracções.
Promover maiores níveis de cooperação internacional e entendimento compartilhado em crime cibernético como parte do processo iniciado pela 
Conferência de Londres 
Fomentar uma segurança cibernética vibrante e inovadora setor privado para compartilhar informações sobre ameaças no ciberespaço Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética
Ajudar a moldar uma sociedade aberta, estável ciberespaço e vibrante que o público do Reino Unido pode usar com segurança e que suporta 
sociedades abertas.

Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética
Vamos utilizar cyber-relevante sanções para combater crimes cibernéticos, como on-line bullying ou fraudes na Internet. Cultura de Segurança Cibernética
Trabalhar para aumentar sensibilização e de educar e capacitar as pessoas e as empresas a se protegerem online Cultura de Segurança Cibernética
Fornecer claro conselho de segurança cibernética para uso por qualquer pessoa usando a internet para que as pessoas pode decidir como eles querem 
usar o ciberespaço, informados sobre os riscos

Cultura de Segurança Cibernética

Melhorar a informação disponível para as pessoas compra de produtos de segurança, incentivando a desenvolvimento de "kitemarks 'de segurança. 
BIS trabalhar com doméstica, europeia e mundial e organizações de padrões comerciais.

Cultura de Segurança Cibernética

Sensibilizar os negócios da ameaça e as ações que eles podem tomar para se proteger, incluindo o trabalho através dos setores de importância 
estratégica para levantar questões de segurança cibernética ao longo de suas cadeias de suprimentos.

Cultura de Segurança Cibernética

Ajudar os consumidores a responder às ameaças cibernéticas que será o "novo normal" usando sociais meios para fornecer avisos sobre fraudes ou 
outras ameaças online

Infraestrutura de segurança

Ajudar as pessoas a identificar se seu computadores foram comprometidos e que eles podem fazer para resolver o compromisso e se proteger de 
futuros ataques

Infraestrutura de segurança

Garantir que os novos procedimentos nacionais para responder a incidentes cibernéticos (assegurando que serviços essenciais podem ser mantidos ou 
restaurados rapidamente) são totalmente testados, tanto dentro no Reino Unido e em exercícios com os parceiros internacionais.

Infraestrutura de segurança

Infraestrutura de segurança
Aguçar a nossa capacidade de identificar a natureza e a atribuição de ataques cibernéticos. Infraestrutura de segurança
Estabelecer novas parcerias operacionais com setores privados, construindo pontos de informação importantes no ciberespaço
Ajudar os consumidores a responder às ameaças cibernéticas que será o "novo normal" usando meios de comunicação para alertar as pessoas sobre 
golpes ou outros ameaças on-line.
Trabalhar coletivamente para enfrentar a ameaça de criminosos que atuam online.
Apoiar o trabalho de todos os quatro comandos operacionais da NCA (fronteiras, crime organizado, crimes econômicos e Exploração Infantil e Proteção 
Online - CEOP), fornecendo apoio especializado, a inteligência e orientação.
Apoiar as forças policiais em toda a Inglaterra e País de Gales para dirigir-se maior capacidade nacional sobre crimes cibernéticos, incluindo através da 
formação da formação de lei dominante aplicação em problemas cibernéticos, e certificando-se os links para as questões relacionadas, tais como o 
bullying ou a criança exploração são feitas.

Apoiar as forças para se mover para a plena relatórios crime online, ajudando-os a identificar boas práticas.
Trabalhar com os consumidores, precisamos de sensibilização no negócio do potencial ameaça à reputação, receita e intelectual propriedade de um 
ataque cibernético.
Ativar o cyber indústria de segurança do Reino Unido para prosperar e se expandir, apoiá-lo em acesso a mercados no exterior.
Incentivar padrões da indústria lideradas e orientações que são facilmente utilizados e compreendida, e que ajudam as empresas a que são bons em 
segurança fazem que uma ponto de venda.

Criar e construir uma capacidade civil e militar dedicado e integrado dentro o Ministério da Defesa. Integração cibernético dentro da organização e 
criação de uma Defesa.
Fortalecer os sistemas internacionais para construir a confiança entre os Estados no ciberespaço, inclusive por meio do engajamento no seio da OSCE 
sobre medidas de confiança.

Normatização
Criar lei especifica para dar capacidade de investigação de crime cibernético no nova Agência de Crime Nacional Normatização
Encorajar o uso de "cyber-especiais" para fazer mais uso de aqueles com habilidades especializadas para ajudar a polícia. Normatização
Certificar-se que possamos cooperar em lei na execução e negar refúgio aos ciber criminosos. Normatização
Modelar as melhores práticas de segurança cibernética em sistemas do próprio governo, estabelecendo forte normas para os fornecedores do governo 
para garantir que levantar a barra.

Normatização

Garantir o Reino Unido um quadro jurídico sólido que permite que as agências de aplicação da lei para combater o crime cibernético. Normatização
Trabalhar para garantir que as agências de aplicação da lei e do Judiciário são ciente dos poderes adicionais aos tribunais já tem que proteger o público 
quando existe grande razão para acreditar que alguém pode cometer mais graves crimes crimes cibernéticos.

Normatização

Incluir restrições sobre o uso da internet são utilizadas para proteger público ou vítimas em casos de crimes sexuais, assédio e comportamento anti-
social, através orientação que irá incentivar o sistema judicial para considerar essas sanções cyber-relevantes para a cibernética ofensas sempre que 
apropriado.

Normatização

Impulsionar o trabalho na concepção do crime on-line, desenvolvimento das melhores práticas de segurança, e eficaz crime conselhos de prevenção 
para todos os níveis de negócios.

Normatização

Tomar medidas para se certificar de que é simples e direta para os membros do público para denunciar crimes cibernéticos, claro esta deve incluir a 
possibilidade de fazê-lo online

Normatização

Olhar para as melhores maneiras de melhorar a segurança cibernética educação em todos os níveis para que as pessoas são melhores equipado para 
utilizar ciberespaço seguro.

Normatização

Estimular o desenvolvimento de padrões da indústria lideradas e orientação que ajudam os clientes a navegar o mercado e diferenciar as empresas 
com níveis de proteção adequados e bom cibernético produtos de segurança.

Normatização

Ajudar os consumidores e as pequenas empresas a navegar mercado, incentivando o desenvolvimento de uma clara indicadores de bons produtos de 
segurança cibernética.
Realizar uma estratégica profissional nos serviços de negócios, incluindo seguradoras, auditores, e os advogados para determinar o papel de quem 
pode desempenhar na promoção de uma melhor gestão da riscos cibernéticos.
Construir um ponto eficaz e fácil de usar, simples para relatar fraude cibernética e melhorar a resposta da polícia a nível local para aqueles que são 
vítimas de crime cibernético
Combater o ciber crime e ser um dos lugares mais seguros do mundo para fazer negócios em ciberespaço
Ser mais resistente a ataques cibernéticos e mais capaz de proteger os nossos interesses no ciberespaço.
Agir proporcionalmente no ciberespaço, e de acordo com a legislação nacional e o direito internacional
Garantir que o ciberespaço continua abrir à inovação e à livre circulação de ideias, informação e de expressão.
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GB-60 Segurança da Informação

GB-61 Segurança da Informação
GB-62 Segurança da Informação
GB-63 Realizar uma pesquisa subjacente e o desenvolvimento para manter a produção de inovador de soluções. Segurança da Informação

GB-64 Segurança da Informação

GB-65 Segurança da Informação

GB-66 Segurança da Informação

GB-67 Denunciar fraude, incluindo a fraude cibernética, através da internet, utilizando a ferramenta de Ação fraude. Segurança da Informação

GB-68 Segurança da Informação

GB-69 Encontrar formas de melhorar o perfil e transparência de informações sobre violações de segurança cibernética. Segurança da Informação

GB-70 Segurança da Informação

GB-71 Segurança da Informação

GB-72 Segurança da Informação

GB-73 Segurança da Informação

GB-74 Desenvolver uma melhor compreensão dos pontos fortes da indústria de segurança cibernética, o crescimento potencial e as barreiras para o sucesso. Segurança da Informação
GB-75 Desenvolver uma estratégia de marketing para promover internacionalmente as capacidades do Reino Unido indústria de segurança cibernética Segurança da Informação
GB-76 Segurança da Informação

GB-77 Segurança da Informação

GB-78 Segurança da Informação

GB-79 Segurança da Informação

Melhorar a nossa capacidade de se defender contra e deter high-end, ameaças patrocinadas pelo Estado, e para evitar que estas técnicas tornando 
disponíveis a atores não-estatais.
Manter um eficaz enquadramento e aplicação capacidades para interromper e processar crime cibernético.
Garantir que a inteligência da informação é realimentada em ação efetiva e aconselhamento para o público.

Criar um mercado próspero no cyber produtos e serviços de segurança que podem ganhar o Reino Unido negócios no exterior e contribuir para o 
crescimento.
Olhar atentamente para a forma de inteligência (por exemplo, em ameaças às crianças fornecidos pelo CEOP) é usado por forças e como o resultado 
da ação das forças e os tribunais é realimentada para desenvolver o melhor imagem possível em ameaças.
Fornecer facilidade para o público a denunciar o crime on-line, embora estes variam de sistemas básicos de certo tipos de crime para crime de 
relatórios totalmente integrado as Ferramentas.

Construir o nosso quadro de informações através da National Fraud Intelligence Bureau, melhorando a direcionamento de recursos de execução e 
alimentação em conselhos de prevenção da criminalidade.

Explorar formas em que os padrões da indústria lideradas para o desempenho das empresas em segurança cibernética pode ser utilizada como um 
diferenciador de mercado em geral
Rever a legislação existente, por exemplo, o Computer Misuse Act 1990, para garantir que continua a ser relevante e eficaz.
Explorar as formas em que a experiência da GCHQ poderiam se beneficiar mais diretamente crescimento econômico e apoiar o desenvolvimento do 
setor no Reino Unido segurança cibernética sem comprometer a segurança do núcleo da agência e da missão de inteligência.
Promover níveis robustos de segurança cibernética nos serviços públicos on-line, permitindo que as pessoas para transações on-line com o governo 
com confiança.

Expandir o conselho do governo para incluir uma ampla gama de organizações cujo resiliência é uma prioridade para a economia do Reino Unido.
Manter e fortalecer a nossa capacidade de antecipar, preparar e perturbar hostil atos no ciberespaço (incluindo a melhoria da troca de informações em 
todo o governo e parceiros do setor, melhorando a defesa contra atos hostis e de direito aumentando capacidade de execução para investigar e punir 
aqueles que realizam atos hostis).
Manter as capacidades que permitem a liberdade do Reino de ação e vantagem cibernético e preservar as nossas capacidades soberanas em áreas de 
nicho.
Apoiar a aplicação da pesquisa, trabalhando com o Gabinete do Governo para Ciência e outros para construir soluções inovadoras de segurança 
cibernética, com base na nossa líder mundial de recursos técnicos em apoio dos nossos interesses de segurança nacional e prosperidade econômica 
em geral.
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APÊNDICE F – TABELA DE AVALIAÇÃO ENTRE AS DIRETRIZES

Neste apêndice se insere as tabelas com avaliacao entre as diretrizes contidas em uma

categoria especifica da politica brasileira e a de um pais estrangeiro por vez.

Tabela 4 - Comparacao de Capacitacao em Seguranca Cibernética do Brasil e dos Estados 
Unidos

Tabela 5 - Comparacao de Capacitacao em Seguranca Cibernética do Brasil e da Índia

Tabela 6 - Comparacao de Capacitacao em Seguranca Cibernética do Brasil e do Reino Unido

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não Aderência BR-01 Capacitação em Segurança Cibernética

Aderência US-02 BR-02 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-03 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-04 Capacitação em Segurança Cibernética

Aderência US-02 BR-05 Capacitação em Segurança Cibernética

Aderência US-01 BR-06 Capacitação em Segurança Cibernética

Aderência US-01 BR-07 Capacitação em Segurança Cibernética

ESTADOS UNIDOS

Aderência US-01 Capacitação em Segurança Cibernética

Aderência US-02 Capacitação em Segurança Cibernética

Identificar, cadastrar e selecionar o pessoal com competências ou habilidades, existente nos 
ambientes interno e externo das fa, para integrar o SMDC;
Capacitar, de forma continuada, pessoal para atuar no St Ciber, sob a orientação do órgão central do 
SMDC, aproveitando estruturas existentes;
Viabilizar a participação de pessoal envolvido com o St Ciber em cursos, estágios, congressos, 
seminários, simpósios e outras atividades similares relacionadas no brasil e no exterior;
Realizar, periodicamente, eventos que possibilitem a apresentação e discussão de temas relevantes 
em áreas de interesse do setor cibernético, a serem organizados e conduzidos pelo órgão central do 
SMDC, para nivelamento e atualização do conhecimento;
Criar instrumentos para viabilizar e motivar a permanência do pessoal especializado nas atividades 
do St Ciber, permitindo a continuidade da atividade;
Incluir o conteúdo defesa cibernética nos currículos dos cursos, em todos os níveis, no que couber, 
dos estabelecimentos de ensino do MD.
Adequar a doutrina de inteligência de modo a inserir a fonte cibernética no contexto da integração de 
fontes de dados visando à produção de conhecimento;

Ampliar o apoio para programas de educação-chave e pesquisa e desenvolvimento para garantir que a 
Nação continue com a capacidade de competir na economia era da informação.
Desenvolver uma estratégia para expandir e treinar a força de trabalho, incluindo a captação e retenção 
especialização em cibersegurança do governo federal.

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência Parcial IN-01 BR-01 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-02 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-03 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-04 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-05 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-06 Capacitação em Segurança Cibernética

Aderência Parcial IN-02 BR-07 Capacitação em Segurança Cibernética

ÍNDIA

IN-01 Capacitação em Segurança Cibernética

IN-02 Manter um nível de conhecimento necessário para a auto-proteção Capacitação em Segurança Cibernética

Identificar, cadastrar e selecionar o pessoal com competências ou habilidades, existente nos 
ambientes interno e externo das fa, para integrar o SMDC;
Capacitar, de forma continuada, pessoal para atuar no St Ciber, sob a orientação do órgão central do 
SMDC, aproveitando estruturas existentes;
Viabilizar a participação de pessoal envolvido com o St Ciber em cursos, estágios, congressos, 
seminários, simpósios e outras atividades similares relacionadas no brasil e no exterior;
Realizar, periodicamente, eventos que possibilitem a apresentação e discussão de temas relevantes 
em áreas de interesse do setor cibernético, a serem organizados e conduzidos pelo órgão central do 
SMDC, para nivelamento e atualização do conhecimento;
Criar instrumentos para viabilizar e motivar a permanência do pessoal especializado nas atividades 
do St Ciber, permitindo a continuidade da atividade;
Incluir o conteúdo defesa cibernética nos currículos dos cursos, em todos os níveis, no que couber, 
dos estabelecimentos de ensino do MD.
Adequar a doutrina de inteligência de modo a inserir a fonte cibernética no contexto da integração de 
fontes de dados visando à produção de conhecimento;

Aderência Parcial 
Identificar membros da administração, que possuam o conhecimento da natureza dos problemas de 
segurança e informações relacionadas e designá-lo como seu Ponto de contato.

Aderência Parcial 

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência GB-04 e 6 BR-01 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-02 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-03 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-04 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-05 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência BR-06 Capacitação em Segurança Cibernética

Aderência GB-06 BR-07 Capacitação em Segurança Cibernética

REINO UNIDO

GB-01 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência GB-02 Reconhecer os limites de sua competência no ciberespaço Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência GB-03 Capacitação em Segurança Cibernética

GB-04 Capacitação em Segurança Cibernética

Não Aderência GB-05
Capacitação em Segurança Cibernética

GB-06
Capacitação em Segurança Cibernética

Identificar, cadastrar e selecionar o pessoal com competências ou habilidades, existente nos 
ambientes interno e externo das fa, para integrar o SMDC;
Capacitar, de forma continuada, pessoal para atuar no St Ciber, sob a orientação do órgão central do 
SMDC, aproveitando estruturas existentes;
Viabilizar a participação de pessoal envolvido com o St Ciber em cursos, estágios, congressos, 
seminários, simpósios e outras atividades similares relacionadas no brasil e no exterior;
Realizar, periodicamente, eventos que possibilitem a apresentação e discussão de temas relevantes 
em áreas de interesse do setor cibernético, a serem organizados e conduzidos pelo órgão central do 
SMDC, para nivelamento e atualização do conhecimento;
Criar instrumentos para viabilizar e motivar a permanência do pessoal especializado nas atividades 
do St Ciber, permitindo a continuidade da atividade;
Incluir o conteúdo defesa cibernética nos currículos dos cursos, em todos os níveis, no que couber, 
dos estabelecimentos de ensino do MD.
Adequar a doutrina de inteligência de modo a inserir a fonte cibernética no contexto da integração de 
fontes de dados visando à produção de conhecimento;

Aderência
Ter o conhecimento transversal, habilidades e capacidade de que necessita para sustentar todos os 
nossos objetivos de segurança cibernética.

Ter a capacidade – em termos de competências, tecnologia, confiança e oportunidade - para acessar 
o ciberespaço.

Aderência
Promover o desenvolvimento de um quadro dos profissionais de segurança qualificados cibernéticos 
para que no Reino Unido continua a manter uma vantagem nessa área
Envolver as pessoas de aplicação da lei de fora para ajudar a combater o crime cibernético como 
parte da unidade NCA

Aderência
Gerenciar habilidades cruciais e ajudando a desenvolver uma comunidade de "hackers éticos", no 
Reino Unido para garantir que as nossas redes são robustamente protegidos.



80

Tabela 7 - Comparacao de Cooperacao Técnica do Brasil e da África do Sul

Tabela 8 - Comparacao de Cooperacao Técnica do Brasil e dos Estados Unidos

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-08 Cooperação Técnica

Aderente Parcial ZA-03 BR-09 Cooperação Técnica

Aderente ZA-02 BR-10 Cooperação Técnica

Não há Aderência BR-11 Cooperação Técnica

Aderente ZA-03 BR-12 Cooperação Técnica

Não há Aderência BR-13 Cooperação Técnica

Aderente ZA-02 BR-14 Cooperação Técnica

Aderente Parcial ZA-01 BR-15 Cooperação Técnica

Não há Aderência BR-16 Cooperação Técnica

ÁFRICA DO SUL

Aderência Parcial ZA-01 Cooperação técnica

Aderência ZA-02 [CSIRT] Coordenar e cooperar entre os setores público, setor privado e sociedade civil. Cooperação técnica

Aderência ZA-03 Cooperação técnica

Não há Aderência ZA-04 Cooperação técnica

Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas ao St Ciber para contribuir com a 
formação da consciência situacional necessária às atividades de defesa cibernética;
Realizar parcerias estratégicas e intercâmbio entre as fa e instituições de interesse; e
Estabelecer um canal sistêmico/técnico entre o órgão central do SMDC e os órgãos centrais de 
inteligência das fa, no âmbito do sinde, no tocante ao St Ciber; e
Criar parcerias e cooperação entre os centros militares de pesquisa e desenvolvimento e os centros de 
pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e privados), para estimular a integração das iniciativas de 
interesse do St Ciber; e
Criar programas, no âmbito do MD, em parceria com o MCTI, que contemplem a característica dual 
(emprego civil e militar) das tecnologias de informação e comunicações (ti empregadas na área 
cibernética, para fortalecer o envolvimento do setor industrial nas fases de desenvolvimento dos projetos 
de interesse do St Ciber.
Colaborar com o órgão da Presidência da República (PR) encarregado da elaboração da política 
nacional de segurança cibernética;
Colaborar, dentro dos limites da legislação em vigor, com os demais órgãos da APF, mediante 
solicitação e por intermédio da PR, para o restabelecimento da segurança cibernética;
Manter um banco de dados e estabelecer um canal sistêmico/ técnico entre o órgão central do SMDC e 
os órgãos da APF, para compartilhamento de informações de incidentes de rede; e
Atuar no reconhecimento de artefatos e desenvolvimento de ferramentas cibernéticas, em conjunto com 
a PR, contribuindo para a proteção dos ativos de informação da APF.

[CNCSC] Coordenar atividades de resposta a incidentes sobre segurança cibernética em relação a inteligência 
nacional, defesa nacional e cibercrime.

[NCSPF] Proverá o estabelecimento de colaboração com as partes interessadas locais, e esta colaboração incidirá 
sobre os aspectos: Inclusão da industria e criação de um ambiente propício para um a parceria de sucesso, 
Encorajar os grupos do setor privado com interesses em segurança comuns e colaborar com o governo incluindo 
na cooperação dos grupos industriais, Agregar o setor privado com o público para realizar fóruns e criar um senso 
comum de tratamento de incidentes e vulnerabilidades.
Afiliar a organizações internacionais a fim de promover respostas coordenadas globais às ameaças e 
vulnerabilidades e manter a par os envolvidos e desenvolver uma frente de cibersegurança.

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência US-07 BR-08 Cooperação Técnica

Aderência US-04 BR-09 Cooperação Técnica

Aderência US-04 BR-10 Cooperação Técnica

Aderência US-03 BR-11 Cooperação Técnica

Aderência US-03 BR-12 Cooperação Técnica

Aderência US-06 BR-13 Cooperação Técnica

Aderência US-04 BR-14 Cooperação Técnica

Não há Aderência BR-15 Cooperação Técnica

Não há Aderência BR-16 Cooperação Técnica

ESTADOS UNIDOS

Aderência US-03 Cooperação Técnica

Aderência US-04 Cooperação Técnica

Não há Aderência US-05 Cooperação Técnica

Aderência US-06 Cooperação Técnica

Aderência US-07 O Governo Federal não pode ter sucesso em muitas facetas de garantir o ciberespaço se ele funciona em isolamento. Cooperação Técnica

Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas ao St Ciber para contribuir com a formação da 
consciência situacional necessária às atividades de defesa cibernética;
Realizar parcerias estratégicas e intercâmbio entre as fa e instituições de interesse; e
Estabelecer um canal sistêmico/técnico entre o órgão central do SMDC e os órgãos centrais de inteligência das fa, 
no âmbito do sinde, no tocante ao St Ciber; e
Criar parcerias e cooperação entre os centros militares de pesquisa e desenvolvimento e os centros de pesquisa e 
desenvolvimento civis (públicos e privados), para estimular a integração das iniciativas de interesse do St Ciber; e
Criar programas, no âmbito do MD, em parceria com o MCTI, que contemplem a característica dual (emprego civil e 
militar) das tecnologias de informação e comunicações (ti empregadas na área cibernética, para fortalecer o 
envolvimento do setor industrial nas fases de desenvolvimento dos projetos de interesse do St Ciber.
Colaborar com o órgão da Presidência da República (PR) encarregado da elaboração da política nacional de 
segurança cibernética;
Colaborar, dentro dos limites da legislação em vigor, com os demais órgãos da APF, mediante solicitação e por 
intermédio da PR, para o restabelecimento da segurança cibernética;
Manter um banco de dados e estabelecer um canal sistêmico/ técnico entre o órgão central do SMDC e os órgãos 
da APF, para compartilhamento de informações de incidentes de rede; e
Atuar no reconhecimento de artefatos e desenvolvimento de ferramentas cibernéticas, em conjunto com a PR, 
contribuindo para a proteção dos ativos de informação da APF.

Estabelecer uma infra-estrutura de Informação e Comunicações Comitê de Política interinstitucional (ICI-IPC), 
presidido pelo Conselho de Segurança Nacional (NSC) e Homeland Conselho de Segurança (HSC), 19 como o órgão 
de coordenação política primária para questões relacionadas com a realização de uma assegurada, informação global 
confiável, segura e capacidade de sobrevivência e de infra-estrutura de comunicações e capacidades relacionadas.
O governo federal deve continuar o princípio da "missão ponte" iniciado sob a CNCI. Departamentos e agências 
devem expandir a partilha de experiência, conhecimento e perspectivas sobre as ameaças, tradecraft, tecnologia e 
vulnerabilidades entre os defensores de rede e a inteligência, militares e organizações de aplicação da lei que 
desenvolver operacional EUA capacidades no ciberespaço
A política oficial de segurança cibernética deve ajudar a coordenar políticas e estratégias de inteligência e militar para 
o ciberespaço, inclusive para combater o terrorismo o uso da Internet para garantir a integração de toda a missão
A cibersegurança política oficial deve analisar as responsabilidades desses órgãos e propor as alterações necessárias 
otimizar consultoria e eliminar a duplicação desnecessária.
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Tabela 9 - Comparacao de Cultura de Seguranca Cibernética do Brasil e da África do Sul

Tabela 10 - Comparacao de Cultura de Seguranca Cibernética do Brasil e da Índia

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência ZA-09 BR-17

Aderência ZA-08 BR-18

Aderência ZA-09 BR-19

Não há Aderência BR-20

BR-21

Não há Aderência BR-22 Conhecer, por intermédio da PR, as infraestruturas críticas da informação dos órgãos da APF situados fora do MD;
ÁFRICA DO SUL

Não há Aderência ZA-05 [CSlRTs] Criar e manter a consciência situacional sobre o risco no ciberespaço Sul-Africano
Não há Aderência ZA-06 [CSlRTs] Iniciar campanhas nacionais de sensibilização sobre cibersegurança nacional

Não há Aderência ZA-07

ZA-08

ZA-09

ZA-10

ZA-11 [NCSPF] Incentivar empresas para desenvolver uma cultura de segurança cibernética,
ZA-12 [NCSPF] Apoiar divulgação para a sociedade civil, crianças e usuários individuais,
ZA-13 [NCSPF] Promover um programa de sensibilização nacional abrangente e diretrizes

Não há Aderência ZA-14 [NCSPF] Revisão e atualização regime privacidade existente,
ZA-15 [NCSPF] Desenvolver a consciência dos riscos cibernéticos e soluções disponíveis

Fomentar o desenvolvimento e o intercâmbio de teses,dissertações e outros trabalhos similares, com enfoque 
doutrinário, em instituições de ensino superior civis e militares de interesse para as atividades do St Ciber;

Cultura de Segurança Cibernética

Promover intercâmbio doutrinário, normativo e técnico, com instituições civis e militares, nacionais e de nações 
amigas;

Cultura de Segurança Cibernética

Prospectar as necessidades do St Ciber, na área de C,T&I, no âmbito da defesa, para identificar as capacidades 
científico-tecnológicas necessárias ao desenvolvimento do setor;

Cultura de Segurança Cibernética

Identificar competências (individuais e organizacionais) específicas em C,T&I, de interesse do St Ciber, no âmbito 
do MD e dos centros de pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e privados), estabelecendo parcerias entre 
centros de excelência, em nível nacional, para agregar as instituições e evitar a dispersão de recursos;

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência ZA-10, 
11, 12, 13 e 15

Propor, ao governo federal, a realização de campanha nacional de educação sobre defesa cibernética, visando à 
mobilização nacional, para elevar o nível de conscientização da sociedade brasileira.

Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética
Cultura de Segurança Cibernética

Participar de fóruns regionais, União Africano e Internacionais sobre questões pertinentes a segurança cibernética para garantir 
a visão antecipada sul-africana na definição e elaboração de uma agenda global de cibersegurança para o combate ao 
cibercrime e construir centros de tecnologia da informação seguros e confiáveis.

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência Estabelecer parcerias bilaterais e multilaterais de interesse nacional com vários instrumentos como memorando de 
entendimento, convenções e tratados. Cultura de Segurança Cibernética

Aderência [NCSPF] Promover a capacidade de desenvolvimento e pesquisa de uma agenda e aprimoramento de segurança cibernética 
com as Universidades Sul-Africanas, indústrias e Departamento de Ciência e Tecnologia Cultura de Segurança Cibernética

Aderência [NCSPF] Implementar programas de conscientização de segurança cibernética para o setor privado, setor público e os usuários 
da sociedade civil. Cultura de Segurança Cibernética

Aderência Cultura de Segurança Cibernética
Aderência Cultura de Segurança Cibernética
Aderência Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética
Aderência Cultura de Segurança Cibernética

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-17

Aderência IN-03 BR-18

Não há Aderência BR-19

Não há Aderência BR-20

Aderência IN-05 BR-21

Aderência IN-04 BR-22 Conhecer, por intermédio da PR, as infraestruturas críticas da informação dos órgãos da APF situados fora do MD;
ÍNDIA

IN-03

IN-04

IN-05 Criação de uma cultura de segurança cibernética para o comportamento e ações responsáveis do usuário.

Fomentar o desenvolvimento e o intercâmbio de teses,dissertações e outros trabalhos similares, com enfoque 
doutrinário, em instituições de ensino superior civis e militares de interesse para as atividades do St Ciber;

Cultura de Segurança Cibernética

Promover intercâmbio doutrinário, normativo e técnico, com instituições civis e militares, nacionais e de nações 
amigas;

Cultura de Segurança Cibernética

Prospectar as necessidades do St Ciber, na área de C,T&I, no âmbito da defesa, para identificar as capacidades 
científico-tecnológicas necessárias ao desenvolvimento do setor;

Cultura de Segurança Cibernética

Identificar competências (individuais e organizacionais) específicas em C,T&I, de interesse do St Ciber, no âmbito 
do MD e dos centros de pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e privados), estabelecendo parcerias entre 
centros de excelência, em nível nacional, para agregar as instituições e evitar a dispersão de recursos;

Cultura de Segurança Cibernética

Propor, ao governo federal, a realização de campanha nacional de educação sobre defesa cibernética, visando à 
mobilização nacional, para elevar o nível de conscientização da sociedade brasileira.

Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência 
Enunciar a política nacional de segurança da informação e coordenação em todos os aspectos da governança da 
segurança da informação no país.

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência 
Criação da necessária consciência situacional sobre as ameaças à infra-estrutura de TIC para determinação e 
implementação de resposta adequada.

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência Cultura de Segurança Cibernética
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Tabela 11 - Comparacao de Cultura de Seguranca Cibernética do Brasil e do Reino Unido

Tabela 12 - Comparacao de Infraestrutura de Seguranca do Brasil e do Reino Unido

Tabela 13 - Comparacao de Interacao com outros orgaos e atores do Brasil e da África do Sul

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência GB-13 BR-17

Não há Aderência BR-18

Aderência GB-17 e 18 BR-19

Aderência Parcial GB-19 BR-20

Aderência GB-12, 14 e 20 BR-21

Não há Aderência BR-22 Conhecer, por intermédio da PR, as infraestruturas críticas da informação dos órgãos da APF situados fora do MD;
REINO UNIDO

GB-12

GB-13 Incentivar, apoiar e desenvolver a educação em todos os níveis, as competências-chave essenciais e de P & D.

GB-14

GB-15 Mostrar tolerância e respeito pela diversidade de linguagem, cultura e ideias

GB-16

GB-17

GB-18

GB-19

GB-20

Fomentar o desenvolvimento e o intercâmbio de teses,dissertações e outros trabalhos similares, com enfoque 
doutrinário, em instituições de ensino superior civis e militares de interesse para as atividades do St Ciber;

Cultura de Segurança Cibernética

Promover intercâmbio doutrinário, normativo e técnico, com instituições civis e militares, nacionais e de nações 
amigas;

Cultura de Segurança Cibernética

Prospectar as necessidades do St Ciber, na área de C,T&I, no âmbito da defesa, para identificar as capacidades 
científico-tecnológicas necessárias ao desenvolvimento do setor;

Cultura de Segurança Cibernética

Identificar competências (individuais e organizacionais) específicas em C,T&I, de interesse do St Ciber, no âmbito 
do MD e dos centros de pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e privados), estabelecendo parcerias entre 
centros de excelência, em nível nacional, para agregar as instituições e evitar a dispersão de recursos;

Cultura de Segurança Cibernética

Propor, ao governo federal, a realização de campanha nacional de educação sobre defesa cibernética, visando à 
mobilização nacional, para elevar o nível de conscientização da sociedade brasileira.

Cultura de Segurança Cibernética

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência 
Fomentar uma segurança cibernética vibrante e inovadora setor privado para compartilhar informações sobre 
ameaças no ciberespaço

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência Cultura de Segurança Cibernética

Aderência 
Ajudar a moldar uma sociedade aberta, estável ciberespaço e vibrante que o público do Reino Unido pode usar com 
segurança e que suporta sociedades abertas.

Cultura de Segurança Cibernética

Não Aderência Cultura de Segurança Cibernética

Não Aderência 
Vamos utilizar cyber-relevante sanções para combater crimes cibernéticos, como on-line bullying ou fraudes na 
Internet.

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência Trabalhar para aumentar sensibilização e de educar e capacitar as pessoas e as empresas a se protegerem online Cultura de Segurança Cibernética

Aderência 
Fornecer claro conselho de segurança cibernética para uso por qualquer pessoa usando a internet para que as 
pessoas pode decidir como eles querem usar o ciberespaço, informados sobre os riscos

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência Parcial
Melhorar a informação disponível para as pessoas compra de produtos de segurança, incentivando a 
desenvolvimento de "kitemarks 'de segurança. BIS trabalhar com doméstica, europeia e mundial e organizações de 
padrões comerciais.

Cultura de Segurança Cibernética

Aderência 
Sensibilizar os negócios da ameaça e as ações que eles podem tomar para se proteger, incluindo o trabalho 
através dos setores de importância estratégica para levantar questões de segurança cibernética ao longo de suas 
cadeias de suprimentos.

Cultura de Segurança Cibernética

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência GB-25 BR-23 Infraestrutura de segurança

REINO UNIDO

Não há Aderência GB-20

Não há Aderência GB-21 Infraestrutura de segurança

Não há Aderência GB-22 Infraestrutura de segurança

Não há Aderência GB-23 Infraestrutura de segurança

Não há Aderência GB-24 Construir e manter redes de TIC do governo devidamente seguras. Infraestrutura de segurança
Aderência GB-25 Aguçar a nossa capacidade de identificar a natureza e a atribuição de ataques cibernéticos. Infraestrutura de segurança

Criar estruturas de inteligência cibernética, conforme a necessidade dos órgãos centrais de inteligência das fa e do 
SMDC, para aplicar métodos científicos e sistemáticos, buscando extrair e analisar dados oriundos da fonte 
cibernética, produzindo conhecimento de interesse;

Sensibilizar os negócios da ameaça e as ações que eles podem tomar para se proteger, incluindo o trabalho 
através dos setores de importância estratégica para levantar questões de segurança cibernética ao longo de suas 
cadeias de suprimentos.

Cultura de Segurança Cibernética

Ajudar os consumidores a responder às ameaças cibernéticas que será o "novo normal" usando sociais meios para 
fornecer avisos sobre fraudes ou outras ameaças online
Ajudar as pessoas a identificar se seu computadores foram comprometidos e que eles podem fazer para resolver o 
compromisso e se proteger de futuros ataques
Garantir que os novos procedimentos nacionais para responder a incidentes cibernéticos (assegurando que 
serviços essenciais podem ser mantidos ou restaurados rapidamente) são totalmente testados, tanto dentro no 
Reino Unido e em exercícios com os parceiros internacionais.

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA

BRASIL

Aderência ZA-27 BR-24 Interação com outros órgãos e atores

Aderência ZA-22 BR-25 Inserir a defesa cibernética nos exercícios de simulação de combate e nas operações conjuntas; Interação com outros órgãos e atores

Aderência ZA-22 BR-26 Interação com outros órgãos e atores

Aderência ZA-22 BR-27 Interação com outros órgãos e atores

ÁFRICA DO SUL

Não há Aderência ZA-21 Interação com outros órgãos e atores

Aderência ZA-22 Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência ZA-23 Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência ZA-24 [CSlRTs] Divulgar informações relevantes da CSlRTs para o NCSC ou outros setores se necessário, Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência ZA-25 Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência ZA-26 Interação com outros órgãos e atores

Aderência ZA-27 [CSlRTs] Facilitar a troca de tecnologia e informação como os setores envolvidos Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência ZA-28 Interação com outros órgãos e atores

Estabelecer critérios de risco, inerentes aos ativos de informação, e realizar o seu gerenciamento, reduzindo os 
riscos às infraestruturas críticas da informação de interesse da defesa nacional a níveis aceitáveis;

Planejar e executar a adequação das estruturas de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), integrando esforços 
entre as FA para atender às necessidades do St Ciber;

Criar comitê permanente, no âmbito da defesa, constituído por representantes do MD e convidados, de outros 
ministérios e de agências de fomento, para intensificar e explorar novas oportunidades de cooperação em C,T&I, 
nas áreas de interesse do St Ciber;

[CNCSC] Agir como o único ponto de contato sobre assuntos de segurança cibernética pertinentes à segurança nacional 
(defesa nacional, inteligência nacional e crime cibernético)
[CNCSC] Facilitar o compartilhamento de informação e troca de tecnologias relevantes para o segurança nacional no 
ciberespaço.
[CNCSC] Facilitar a interação, tanto a nível nacional e internacional, incluindo através de associações internacionais de 
organizações como o Fórum para Resposta a Incidentes e equipes de segurança (primeiro), e desenvolver uma políticas para 
informar tal interação (segundo)

[CSlRTs] Atuar como um único ponto de contato desse setor específico sobre questões cibersegurança 

[CSlRTs] Estabelecer troca de informações de processos e procedimentos com a CNCSC como parte da Coordenação 
Nacional de Segurança Cibernética da Africa do Sul

[NCII] Facilitar a parceria publico-privado para a implementação de um plano de proteção de infra-estruturas de informação 
crítica.
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Tabela 14 - Comparacao de Interacao com outros orgaos e atores do Brasil e dos Estados 
Unidos

Tabela 15 - Comparacao de Interacao com outros orgaos e atores do Brasil e da Índia

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência US-19 BR-24

Não há Aderência BR-25 Inserir a defesa cibernética nos exercícios de simulação de combate e nas operações conjuntas; 

Aderência US-21 e 22 BR-26

Aderência Parcial US-23 BR-27

ESTADOS UNIDOS

Não há Aderência US-16 Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência US-17 Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência US-18 Desenvolver um processo entre o setor privado, o governo e ajudar a prevenir, detecção e resposta a incidentes cibernéticos. Interação com outros órgãos e atores

Aderência US-19 Interação com outros órgãos e atores

Não há Aderência US-20 Interação com outros órgãos e atores

Aderência US-21 A liderança deve ser elevado e fortemente ancorado dentro da Casa Branca de orientar, coordenar a ação e alcançar resultados Interação com outros órgãos e atores

Aderência US-22 Interação com outros órgãos e atores

Aderência US-23 Interação com outros órgãos e atores

Estabelecer critérios de risco, inerentes aos ativos de informação, e realizar o seu gerenciamento, reduzindo os 
riscos às infraestruturas críticas da informação de interesse da defesa nacional a níveis aceitáveis;

Interação com outros órgãos e 
atores

Interação com outros órgãos e 
atores

Planejar e executar a adequação das estruturas de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), integrando esforços 
entre as FA para atender às necessidades do St Ciber;

Interação com outros órgãos e 
atores

Criar comitê permanente, no âmbito da defesa, constituído por representantes do MD e convidados, de outros 
ministérios e de agências de fomento, para intensificar e explorar novas oportunidades de cooperação em C,T&I, 
nas áreas de interesse do St Ciber;

Interação com outros órgãos e 
atores

Convocar mecanismos interinstitucionais necessárias para realizar análises jurídicas em interagências de questões relacionadas com a 
segurança cibernética prioritárias, identificadas durante o processo de formulação de políticas de desenvolvimento e formular orientação 
coerente política unificada que esclarece os papéis, responsabilidades, bem como a aplicação das autoridades da agência para atividades 
relacionadas com a segurança cibernética em todo o governo federal.
Desenvolver posições do governo dos EUA para um quadro internacional da política de segurança cibernética e fortalecer nossas parcerias 
internacionais para criar iniciativas que abordam toda a gama de atividades, políticas e oportunidades associadas com a segurança 
cibernética.

Expandir partilha de informações sobre incidentes de rede e vulnerabilidades com aliados e buscar acordos bilaterais e multilaterais que vão 
melhorar a interesses econômicos e de segurança, enquanto proteger as liberdades civis e direitos de privacidade.
Incentivar a colaboração entre laboratórios acadêmicos e industriais para desenvolver a migração de caminhos e incentivos para a adoção 
rápida de pesquisas e inovações de desenvolvimento de tecnologia.

Esclarecimento das funções de segurança cibernética relacionados e responsabilidades dos governos federal departamentos e agências, 
proporcionando a política, as estruturas legais e necessárias coordenação para capacitá-los a realizar suas missões
O Presidente deve considerar a nomeação de um oficial da política de segurança cibernética na Casa Branca, o relatório para o NSC e 
acumulará funções com a NEC, para coordenar a segurança cibernética relacionada com a Nação políticas e atividades. Este indivíduo 
presidiria o ICI-IPC e liderar um processo forte em consultoria com outros elementos da EOP para resolver prioridades concorrentes e 
coordenar interagências desenvolvimento de políticas e estratégias para cibersegurança.

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência IN-08 BR-24

Não há Aderência BR-25 Inserir a defesa cibernética nos exercícios de simulação de combate e nas operações conjuntas; 

Aderência IN-06 BR-26

Aderência IN-06 BR-27

ÍNDIA

Aderência IN-06

Não há Aderência IN-07 Catalisar as atividades de importância estratégica para a Nação relacionado a defesa cibernética

Aderência IN-08

Estabelecer critérios de risco, inerentes aos ativos de informação, e realizar o seu gerenciamento, reduzindo os 
riscos às infraestruturas críticas da informação de interesse da defesa nacional a níveis aceitáveis;

Interação com outros órgãos e 
atores

Interação com outros órgãos e 
atores

Planejar e executar a adequação das estruturas de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), integrando esforços 
entre as FA para atender às necessidades do St Ciber;

Interação com outros órgãos e 
atores

Criar comitê permanente, no âmbito da defesa, constituído por representantes do MD e convidados, de outros 
ministérios e de agências de fomento, para intensificar e explorar novas oportunidades de cooperação em C,T&I, 
nas áreas de interesse do St Ciber;

Interação com outros órgãos e 
atores

Identificar organizações de segurança nacional, e coordenar assuntos relacionados à segurança da informação no 
país.

Interação com outros órgãos e 
atores

Interação com outros órgãos e 
atores

Expansão do Aviso de Cyber e Rede de Informação para apoiar o papel de Governo na coordenação de gestão de 
crises para a segurança do ciberespaço;

Interação com outros órgãos e 
atores
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Tabela 16 - Comparacao de Interacao com outros orgaos e atores do Brasil e do Reino Unido

Tabela 17 - Comparacao de Normatizacao do Brasil e da África do Sul

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-24

Aderência GB-37 BR-25 Inserir a defesa cibernética nos exercícios de simulação de combate e nas operações conjuntas; 

Aderência GB-30 BR-26

Aderência GB-29 BR-27

REINO UNIDO

Não há Aderência GB-26

Não há Aderência GB-27

Não há Aderência GB-28

Aderência GB-29

Aderência GB-30

Não há Aderência GB-31 Garantir o melhor fluxo de informações possível entre forças policiais e do ANC

Não há Aderência GB-32

Não há Aderência GB-33

Não há Aderência GB-34

Não há Aderência GB-35

Não há Aderência GB-36 Trabalhar com aliados para garantir a implementação da política de defesa cibernética da NATO

Aderência GB-37

Não há Aderência GB-38

Estabelecer critérios de risco, inerentes aos ativos de informação, e realizar o seu gerenciamento, reduzindo os 
riscos às infraestruturas críticas da informação de interesse da defesa nacional a níveis aceitáveis;

Interação com outros órgãos e 
atores

Interação com outros órgãos e 
atores

Planejar e executar a adequação das estruturas de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), integrando esforços 
entre as FA para atender às necessidades do St Ciber;

Interação com outros órgãos e 
atores

Criar comitê permanente, no âmbito da defesa, constituído por representantes do MD e convidados, de outros 
ministérios e de agências de fomento, para intensificar e explorar novas oportunidades de cooperação em C,T&I, 
nas áreas de interesse do St Ciber;

Interação com outros órgãos e 
atores

Estabelecer novas parcerias operacionais com setores privados, construindo pontos de informação importantes no 
ciberespaço

Interação com outros órgãos e 
atores

Ajudar os consumidores a responder às ameaças cibernéticas que será o "novo normal" usando meios de 
comunicação para alertar as pessoas sobre golpes ou outros ameaças on-line.

Interação com outros órgãos e 
atores

Trabalhar coletivamente para enfrentar a ameaça de criminosos que atuam online. Interação com outros órgãos e 
atores

Apoiar o trabalho de todos os quatro comandos operacionais da NCA (fronteiras, crime organizado, crimes 
econômicos e Exploração Infantil e Proteção Online - CEOP), fornecendo apoio especializado, a inteligência e 
orientação.

Interação com outros órgãos e 
atores

Apoiar as forças policiais em toda a Inglaterra e País de Gales para dirigir-se maior capacidade nacional sobre 
crimes cibernéticos, incluindo através da formação da formação de lei dominante aplicação em problemas 
cibernéticos, e certificando-se os links para as questões relacionadas, tais como o bullying ou a criança exploração 
são feitas.

Interação com outros órgãos e 
atores

Interação com outros órgãos e 
atores

Apoiar as forças para se mover para a plena relatórios crime online, ajudando-os a identificar boas práticas. Interação com outros órgãos e 
atores

Trabalhar com os consumidores, precisamos de sensibilização no negócio do potencial ameaça à reputação, 
receita e intelectual propriedade de um ataque cibernético.

Interação com outros órgãos e 
atores

Ativar o cyber indústria de segurança do Reino Unido para prosperar e se expandir, apoiá-lo em acesso a mercados 
no exterior.

Interação com outros órgãos e 
atores

Incentivar padrões da indústria lideradas e orientações que são facilmente utilizados e compreendida, e que ajudam 
as empresas a que são bons em segurança fazem que uma ponto de venda.

Interação com outros órgãos e 
atores

Interação com outros órgãos e 
atores

Criar e construir uma capacidade civil e militar dedicado e integrado dentro o Ministério da Defesa. Integração 
cibernético dentro da organização e criação de uma Defesa.

Interação com outros órgãos e 
atores

Fortalecer os sistemas internacionais para construir a confiança entre os Estados no ciberespaço, inclusive por 
meio do engajamento no seio da OSCE sobre medidas de confiança.

Interação com outros órgãos e 
atores

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-28 Normatização

Não há Aderência BR-29 Normatização

Não há Aderência BR-30 Estabelecer critérios e controlar a mobilização e desmobilização de pessoal para a atividade de defesa cibernética; Normatização

Aderência US-26 e 28 BR-31 Normatização

Não há Aderência BR-32 Criar a doutrina de defesa cibernética mediante proposta do órgão central do SMDC; Normatização

Aderência US-25 BR-33 Normatização

Não há Aderência BR-34 Normatização

Aderência US-29 e 30 BR-35 Normatização

Não há Aderência BR-36 Definir atribuições e responsabilidades para o exercício das atividades relacionadas à defesa cibernética; Normatização

Aderência US-27 BR-37 Normatização

Não há Aderência BR-38 Normatização

Não há Aderência BR-39 Normatização

Não há Aderência BR-40 Normatização

Não há Aderência BR-41 Adequar as normas para necessidades de mobilização do SMDC ao SINAMOB; e Normatização
ÁFRICA DO SUL

Não há Aderência US-24 Designar a segurança cibernética como uma das principais prioridades de gestão do Presidente e estabelecer métricas de desempenho. Normatização
Aderência US-25 Designar um órgão oficial privacidade e liberdades civis para a cibersegurança direção NSC. Normatização

Aderência US-26 Normatização

Aderência US-27 Normatização

Aderência US-28 Normatização

Aderência US-29 Normatização

Aderência US-30 Normatização

Não há Aderência US-31 Normatização

Não há Aderência US-32 A política oficial de segurança cibernética não deve ter a responsabilidade operacional ou autoridade, para fazer política de forma unilateral Normatização

Definir os perfis do pessoal necessário para a condução das atividades do St Ciber;
Criar cargos e funções específicos e mobiliá-los com pessoal especializado para atender às necessidades do St 
Ciber;

Criar e normatizar processos de segurança cibernética para padronizar procedimentos de acreditação no âmbito 
das infraestruturas críticas de informação de interesse da defesa nacional; e estabelecer programas/projetos a fim 
de assegurar a capacidade de atuar em rede com segurança, fortalecendo, dessa forma, a operacionalidade da 
atividade de comando e controle (c2) no MD.

Designar o órgão central do SMDC como responsável por propor as inovações e atualizações de doutrina para o St 
Ciber no âmbito da defesa.
Implementar metodologia de gestão de SIC na defesa, levando em conta a legislação e normas vigentes, as 
melhores práticas, a doutrina de inteligência de defesa e padrões internacionais de interesse;
Manter atualizada a política cibernética de defesa em consonância com a política nacional de segurança 
cibernética, quando da sua existência;

Elaborar propostas de criação e adequação de legislação federal, a fim de amparar as atividades de defesa 
cibernética;
Propor criação de programa orçamentário para viabilizar as ações e atividades do St Ciber;
Propor a adequação da lei de mobilização nacional e do sistema nacional de mobilização para torná-los 
compatíveis com as necessidades do St Ciber.
Elaborar planos de mobilização de ativos de informação, com respectivos custos, em consonância com a lei de 
mobilização nacional;

Preparar um plano de resposta a incidentes de segurança cibernética e iniciar um diálogo para melhorar público-privado em parcerias com 
um olho para a racionalização, alinhando e oferecendo recursos para otimizar sua contribuição e engajamento
Melhorar o processo de resolução entre agências sobre interpretações da lei e aplicação da política e as autoridades para as operações 
cibernéticas.
Usar os objetivos de infra-estrutura e quadro de investigação e desenvolvimento para definir metas para organismos nacionais e 
internacionais.
A política oficial de segurança cibernética deve participar de todas as medidas econômicas, contra-terrorismo, política científica, tecnológica 
e decisões para informá-los de perspectiva de cibersegurança 
A política do presidente deve ter apoio presidencial claro, autoridade e recursos suficientes para operar efetivamente na formulação de 
políticas e a coordenação de atividades relacionadas à segurança cibernética nas interagências
A política oficial de segurança cibernética deve ser apoiada por pelo menos dois diretores-gerais e pessoal apropriado do NSC, e é claro pelo 
menos um Diretor Sênior junto com o pessoal da NEC.
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Tabela 18 - Comparacao de Normatizacao do Brasil e da Índia

Tabela 19 - Comparacao de Normatizacao do Brasil e do Reino Unido

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-28 Normatização

Não há Aderência BR-29 Normatização

Não há Aderência BR-30 Estabelecer critérios e controlar a mobilização e desmobilização de pessoal para a atividade de defesa cibernética; Normatização

Aderência Parcial IN-10 BR-31 Normatização

Não há Aderência BR-32 Criar a doutrina de defesa cibernética mediante proposta do órgão central do SMDC; Normatização

Não há Aderência BR-33 Normatização

Não há Aderência BR-34 Normatização

Aderência IN-09 BR-35 Normatização

Não há Aderência BR-36 Definir atribuições e responsabilidades para o exercício das atividades relacionadas à defesa cibernética; Normatização

Não há Aderência BR-37 Normatização

Não há Aderência BR-38 Normatização

Não há Aderência BR-39 Normatização

Não há Aderência BR-40 Normatização

Não há Aderência BR-41 Adequar as normas para necessidades de mobilização do SMDC ao SINAMOB; e Normatização
ÍNDIA

Aderência IN-09 Implementar de políticas de segurança organização em linha com as normas internacionais. Normatização

Aderência IN-10 Normatização

Não há Aderência IN-11 Normatização

Não há Aderência IN-12 Normatização

Definir os perfis do pessoal necessário para a condução das atividades do St Ciber;
Criar cargos e funções específicos e mobiliá-los com pessoal especializado para atender às necessidades do St 
Ciber;

Criar e normatizar processos de segurança cibernética para padronizar procedimentos de acreditação no âmbito 
das infraestruturas críticas de informação de interesse da defesa nacional; e estabelecer programas/projetos a fim 
de assegurar a capacidade de atuar em rede com segurança, fortalecendo, dessa forma, a operacionalidade da 
atividade de comando e controle (c2) no MD.

Designar o órgão central do SMDC como responsável por propor as inovações e atualizações de doutrina para o St 
Ciber no âmbito da defesa.
Implementar metodologia de gestão de SIC na defesa, levando em conta a legislação e normas vigentes, as 
melhores práticas, a doutrina de inteligência de defesa e padrões internacionais de interesse;
Manter atualizada a política cibernética de defesa em consonância com a política nacional de segurança 
cibernética, quando da sua existência;

Elaborar propostas de criação e adequação de legislação federal, a fim de amparar as atividades de defesa 
cibernética;
Propor criação de programa orçamentário para viabilizar as ações e atividades do St Ciber;
Propor a adequação da lei de mobilização nacional e do sistema nacional de mobilização para torná-los 
compatíveis com as necessidades do St Ciber.
Elaborar planos de mobilização de ativos de informação, com respectivos custos, em consonância com a lei de 
mobilização nacional;

Desenvolver política de manutenção e reparação abrangente para aumentar a disponibilidade de recursos 
cibernéticos para todos os usuários de forma eficiente.
Criação de um ambiente jurídico favorável em prol do espaço cibernético seguro, confiança adequada e confiança 
nas transações eletrônicas, o aumento da aplicação da lei recursos que podem permitir uma ação responsável 
pelas partes interessadas e repressão eficaz.
Ações políticas, promoção que permitem para o cumprimento à segurança internacional melhores práticas e 
avaliação da conformidade (produto, processo, tecnologia e pessoas) e Incentivos para o cumprimento.

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-28 Normatização
Não há Aderência BR-29 Normatização
Não há Aderência BR-30 Estabelecer critérios e controlar a mobilização e desmobilização de pessoal para a atividade de defesa cibernética; Normatização

Não há Aderência BR-31 Normatização

Aderência GB-48 BR-32 Criar a doutrina de defesa cibernética mediante proposta do órgão central do SMDC; Normatização
Não há Aderência BR-33 Normatização

Aderência GB-43 BR-34 Normatização

Aderência Parcial GB-50 BR-35 Manter atualizada a política cibernética de defesa em consonância com a política nacional de segurança cibernética, quando da sua existência; Normatização
Não há Aderência BR-36 Definir atribuições e responsabilidades para o exercício das atividades relacionadas à defesa cibernética; Normatização
Aderência GB-44 BR-37 Elaborar propostas de criação e adequação de legislação federal, a fim de amparar as atividades de defesa cibernética; Normatização
Não há Aderência BR-38 Normatização
Não há Aderência BR-39 Normatização
Não há Aderência BR-40 Elaborar planos de mobilização de ativos de informação, com respectivos custos, em consonância com a lei de mobilização nacional; Normatização
Não há Aderência BR-41 Adequar as normas para necessidades de mobilização do SMDC ao SINAMOB; e Normatização

REINO UNIDO
Não há Aderência GB-39 Incentivar normas e orientações da indústria lideradas Normatização

Não há Aderência GB-40 Criar lei especifica para dar capacidade de investigação de crime cibernético no nova Agência de Crime Nacional Normatização

Não há Aderência GB-41 Normatização

Não há Aderência GB-42 Normatização

Aderência GB-43 Normatização

Aderência GB-44 Garantir o Reino Unido um quadro jurídico sólido que permite que as agências de aplicação da lei para combater o crime cibernético. Normatização

Não há Aderência GB-45 Normatização

Não há Aderência GB-46 Normatização

Não há Aderência GB-47 Normatização

Não há Aderência GB-48 Normatização

Não há Aderência GB-49 Normatização

Aderência parcialGB-43 GB-50 Normatização

Definir os perfis do pessoal necessário para a condução das atividades do St Ciber;
Criar cargos e funções específicos e mobiliá-los com pessoal especializado para atender às necessidades do St Ciber;

Criar e normatizar processos de segurança cibernética para padronizar procedimentos de acreditação no âmbito das infraestruturas críticas de informação de 
interesse da defesa nacional; e estabelecer programas/projetos a fim de assegurar a capacidade de atuar em rede com segurança, fortalecendo, dessa forma, a 
operacionalidade da atividade de comando e controle (c2) no MD.

Designar o órgão central do SMDC como responsável por propor as inovações e atualizações de doutrina para o St Ciber no âmbito da defesa.
Implementar metodologia de gestão de SIC na defesa, levando em conta a legislação e normas vigentes, as melhores práticas, a doutrina de inteligência de defesa 
e padrões internacionais de interesse;

Propor criação de programa orçamentário para viabilizar as ações e atividades do St Ciber;
Propor a adequação da lei de mobilização nacional e do sistema nacional de mobilização para torná-los compatíveis com as necessidades do St Ciber.

Encorajar o uso de "cyber-especiais" para fazer mais uso de aqueles com habilidades especializadas para ajudar a polícia.
Certificar-se que possamos cooperar em lei na execução e negar refúgio aos ciber criminosos.
Modelar as melhores práticas de segurança cibernética em sistemas do próprio governo, estabelecendo forte normas para os fornecedores do governo para garantir 
que levantar a barra.

Trabalhar para garantir que as agências de aplicação da lei e do Judiciário são ciente dos poderes adicionais aos tribunais já tem que proteger o público quando 
existe grande razão para acreditar que alguém pode cometer mais graves crimes crimes cibernéticos.
Incluir restrições sobre o uso da internet são utilizadas para proteger público ou vítimas em casos de crimes sexuais, assédio e comportamento anti-social, através 
orientação que irá incentivar o sistema judicial para considerar essas sanções cyber-relevantes para a cibernética ofensas sempre que apropriado.
Impulsionar o trabalho na concepção do crime on-line, desenvolvimento das melhores práticas de segurança, e eficaz crime conselhos de prevenção para todos os 
níveis de negócios.
Tomar medidas para se certificar de que é simples e direta para os membros do público para denunciar crimes cibernéticos, claro esta deve incluir a possibilidade 
de fazê-lo online
Olhar para as melhores maneiras de melhorar a segurança cibernética educação em todos os níveis para que as pessoas são melhores equipado para utilizar 
ciberespaço seguro.
Estimular o desenvolvimento de padrões da indústria lideradas e orientação que ajudam os clientes a navegar o mercado e diferenciar as empresas com níveis de 
proteção adequados e bom cibernético produtos de segurança.
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Tabela 20 - Comparacao de Seguranca da Informacao do Brasil e da África do Sul

Tabela 21 - Comparacao de Seguranca da Informacao do Brasil e dos Estados Unidos

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência ZA-38 BR-42 Conceber e implantar o sistema militar de defesa cibernética (SMDC), contando com a participação de militares das FA e civis; Segurança da Informação

Aderência ZA-38 BR-43 Segurança da Informação

Aderência ZA-41 BR-44 Segurança da Informação

Não há Aderência BR-45 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-46 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-47 Segurança da Informação
Aderência ZA-43 BR-48 Revisar os planejamentos das hipóteses de emprego para considerar as ações no espaço cibernético; e Segurança da Informação
Não há Aderência BR-49 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-50 Elaborar e manter atualizado um banco de ativos de informação, de interesse para a mobilização, em prol do SMDC; Segurança da Informação

ÁFRICA DO SUL

Aderência ZA-38 Segurança da Informação

Não há Aderência ZA-39 Segurança da Informação

Não há Aderência ZA-40 Segurança da Informação

Aderência ZA-41 O CNCSC irá fornecer diretrizes e normas nacionais sobre o estabelecimento de CSlRTs com foco especial em questões de segurança nacional. Segurança da Informação
Não há Aderência ZA-42 [CNCSC] Realizar qualquer outra função compatível com os objetivos definidos na política Segurança da Informação

Aderência ZA-43 [CSlRTs] Conduzir auditorias, avaliações e exercícios de prontidão de segurança cibernética para o setor Segurança da Informação

Não há Aderência ZA-44 Segurança da Informação

Não há Aderência ZA-45 Segurança da Informação

Não há Aderência ZA-46 Segurança da Informação

Criar a estrutura para realizar a coordenação e a integração do St Ciber no âmbito do MD, como órgão central do SMDC, com a possibilidade de participação de 
militares das fa e civis;
Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas às ameaças internas e externas, reais ou potenciais, para contribuir com a formação da consciência 
situacional necessária às atividades de inteligência.
Criar um sistema de gestão de conhecimento de lições aprendidas para composição e atualização da doutrina; e
Implementar uma infraestrutura de chaves públicas da defesa (icp defesa);
Determinar padrões interoperáveis de criptografia de defesa em complemento aos das fa; e implementar a sistemática de auditoria de sic na defesa.

Realizar levantamento sistemático de ativos de informação passíveis de serem mobilizados em prol do St Ciber;

O órgão de Prevenção ao Crime e Justiça de Segurança, com auxilio de outros órgãos governamentais, implementarão a política de segurança cibernética para garantir a 
coordenação centralizada.
Será estabelecido um Comitê de Resposta de Segurança Cibernética presidido pela Agencia de Segurança de Estado dentro do órgão de Prevenção ao Crime e Justiça de 
Segurança para coordenar as atividades de cibersegurança.
O Centro Nacional de Coordenação de Segurança Cibernética (CNCSC), que será estabelecido pelo PCJS, desempenhará um papel de supervisão e coordenação nas operações 
em todos os Grupo de Respostas a Incidentes de Segurança

[NCSPF] Promover a capacidade de desenvolver estratégias sul-africanas, em habilidades específicas para atender aos crescentes desafios de lidar com as ameaças à segurança 
cibernética.
[NCSPF] Promover a capacidade de recrutamento e retenção de estratégias objetivado a assegurar o nível técnico para o desenvolvimento das necessidades de segurança 
cibernética da república 
[NCSPF] Promover o desenvolvimento e/ou adoção dos padrões Sul-Africanos e órgãos de padrões internacionais para assegurar o ciberespaço e assim alavancar o comércio 
eletrônico e a sociedade da informação.

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Aderência US-34 BR-42 Conceber e implantar o sistema militar de defesa cibernética (SMDC), contando com a participação de militares das FA e civis; Segurança da Informação

Aderência US-33 BR-43 Segurança da Informação

Aderência US-35 BR-44 Segurança da Informação

Aderência US-40 BR-45 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-46 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-47 Segurança da Informação
Aderência US-36 BR-48 Revisar os planejamentos das hipóteses de emprego para considerar as ações no espaço cibernético; e Segurança da Informação
Aderência US-37 BR-49 Segurança da Informação
Aderência US-43 BR-50 Elaborar e manter atualizado um banco de ativos de informação, de interesse para a mobilização, em prol do SMDC; Segurança da Informação

ESTADOS UNIDOS
Não há Aderência US-32 A política oficial de segurança cibernética não deve ter a responsabilidade operacional ou autoridade, para fazer política de forma unilateral Normatização

Aderência US-33 Nomear um órgão em acordo com a política de segurança cibernética responsável pela coordenação da Nação no âmbito das políticas e atividades. Segurança da Informação

Aderência US-34 Segurança da Informação

Aderência US-35 Segurança da Informação

Aderência US-36 Segurança da Informação

Aderência US-37 Fornecer a pesquisa dos dados de eventos para facilitar o desenvolvimento de ferramentas, testar teorias comunidade e identificar soluções viáveis. Segurança da Informação

Não há Aderência US-38 Segurança da Informação

Não há Aderência US-39 Segurança da Informação

Não há Aderência US-40 Segurança da Informação

Não há Aderência US-41 Desenvolver soluções para recursos de comunicações de emergência durante um período de desastre natural, crise ou conflito, garantindo a neutralidade da rede. Segurança da Informação

Não há Aderência US-42 Segurança da Informação

Aderência US-43 Segurança da Informação

Não há Aderência US-44 Ter a responsabilidade de proteger e defender do país, e todos os níveis de governo têm a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Segurança da Informação

Não há Aderência US-45 Segurança da Informação

Não há Aderência US-46 Segurança da Informação

Criar a estrutura para realizar a coordenação e a integração do St Ciber no âmbito do MD, como órgão central do SMDC, com a possibilidade de participação de 
militares das fa e civis;
Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas às ameaças internas e externas, reais ou potenciais, para contribuir com a formação da consciência 
situacional necessária às atividades de inteligência.
Criar um sistema de gestão de conhecimento de lições aprendidas para composição e atualização da doutrina; e
Implementar uma infraestrutura de chaves públicas da defesa (icp defesa);
Determinar padrões interoperáveis de criptografia de defesa em complemento aos das fa; e implementar a sistemática de auditoria de sic na defesa.

Realizar levantamento sistemático de ativos de informação passíveis de serem mobilizados em prol do St Ciber;

Estabelecer uma forte relação, sob a direção da cibersegurança política oficial, acumulará funções com o NSC e a NEC, para coordenar o desenvolvimento 
interinstitucional de estratégia de segurança cibernética-relacionados e política.
Proteger as informações e infra-estrutura de comunicações, esta estratégia deve incluir a avaliação continuada de atividades na CNCI e, quando necessário, construir os 
seus sucessos.
Desenvolver um quadro de investigação e desenvolvimento de estratégias que as tecnologias têm o potencial de aumentar o foco no jogo de mudança segurança, 
confiabilidade, resistência e confiabilidade da infra-estrutura digital; 

Usar o quadro de avaliação do programa da OMB para garantir que os departamentos e agências usem orçamentos baseados nos desempenhos na prossecução de 
objetivos de segurança cibernética.
Desenvolver um conjunto de cenários de ameaça e métricas que podem ser utilizados para as decisões de gestão de risco, planejamento de recuperação e priorização de 
C&T.
Desenvolver mecanismos para compartilhamento de informações relacionadas com a segurança cibernética que respondam às preocupações sobre privacidade e 
informações confidenciais e fazer o compartilhamento de informações mutuamente benéfica.

Implementar atividades de alto valor (por exemplo, o Smart Grid), um opt-in da matriz de identidade interoperáveis sistemas de gestão para construir a confiança para 
transações on-line e para melhorar a privacidade.
Aperfeiçoar as estratégias de compras governamentais e melhorar os incentivos de mercado para seguro de hardware e software flexíveis, inovações de segurança, e 
serviços de gerenciamento seguros.

A Direção regional e funcional deve designar uma pessoa para ser responsável pelo acompanhamento de questões relacionadas com a segurança cibernética no 
portfólio da direção e coordenação com a Direção para cibersegurança.
A estratégia nacional deve se concentrar atenção da liderança sênior e ter tempo para resolver as questões que dificultam os esforços dos EUA para alcançar fatores 
seguros de uma informação global confiável, resiliente e ter uma infra-estrutura de comunicações e relacionado capacidades tecnológicas 
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Tabela 22 - Comparacao de Seguranca da Informacao do Brasil e da Índia

Tabela 23 - Comparacao de Seguranca da Informacao do Brasil e do Reino Unido

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-42 Conceber e implantar o sistema militar de defesa cibernética (SMDC), contando com a participação de militares das FA e civis; Segurança da Informação

Aderência IN-37 BR-43 Segurança da Informação

Aderência IN-34 BR-44 Segurança da Informação

Aderência IN-35 BR-45 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-46 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-47 Segurança da Informação
Aderência IN-14 BR-48 Revisar os planejamentos das hipóteses de emprego para considerar as ações no espaço cibernético; e Segurança da Informação
Aderência IN-13 BR-49 Segurança da Informação

Aderência Parcial IN-18 BR-50 Elaborar e manter atualizado um banco de ativos de informação, de interesse para a mobilização, em prol do SMDC; Segurança da Informação
ÍNDIA

Aderência IN-13 Identificar e classificar as instalações de infra-estrutura de informação críticas e ativos. Segurança da Informação
Aderência IN-14 Implementar processo para a ameaça à segurança nacional e avaliações de vulnerabilidade para entender as reais consequências Segurança da Informação

Não há Aderência IN-15 Aplicação da lei, as informações tratamento de incidentes de segurança e processos de gestão de crises em uma base 24x7. Segurança da Informação
Não há Aderência IN-16 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-17 Segurança da Informação

Aderência Parcial IN-18 Implementação de sistema para conter, erradicar e recuperar dados. Segurança da Informação
Não há Aderência IN-19 Realizar Auditoria de infra-estrutura de informação em uma base anual, independente de segurança de TI e da organização da auditoria. Segurança da Informação

Não há Aderência IN-20 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-21 Usar produtos e serviços seguros e mão de obra qualificada, para manter em conformidade a gestão de crises e resposta a emergências. Segurança da Informação
Não há Aderência IN-22 Usar software legal e atualização em intervalos regulares. Segurança da Informação
Não há Aderência IN-23 Cuidar das armadilhas de segurança, enquanto na internet ocorrer a  adesão a alertas de segurança. Segurança da Informação

Não há Aderência IN-24 Segurança da Informação

IN-25 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-26 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-27 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-28 Realizar ações cibernéticas eficazes de prevenção do crime e ações do Ministério Público. Segurança da Informação

Não há Aderência IN-29 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-30 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-31 Segurança da Informação

Não há Aderência IN-32 Reforçar a capacidade de infra-estrutura crítica de TIC para resistir a ataques cibernéticos. Segurança da Informação
Não há Aderência IN-33 Minimizar os danos e recuperação em um tempo período de tempo razoável. Segurança da Informação

Aderência IN-34 Segurança da Informação

Aderência IN-35 Realizar a análise, realizar vigilância e atividades de alerta, permitir a troca de informações e facilitar os esforços de restauração. Segurança da Informação
Não há Aderência IN-36 Fornecer atualizações regulares à alta gerência sobre o progresso do incidente processo de manipulação. Segurança da Informação

Aderência IN-37 Segurança da Informação

Criar a estrutura para realizar a coordenação e a integração do St Ciber no âmbito do MD, como órgão central do SMDC, com a possibilidade de participação de 
militares das fa e civis;
Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas às ameaças internas e externas, reais ou potenciais, para contribuir com a formação da consciência 
situacional necessária às atividades de inteligência.
Criar um sistema de gestão de conhecimento de lições aprendidas para composição e atualização da doutrina; e
Implementar uma infraestrutura de chaves públicas da defesa (icp defesa);
Determinar padrões interoperáveis de criptografia de defesa em complemento aos das fa; e implementar a sistemática de auditoria de sic na defesa.

Realizar levantamento sistemático de ativos de informação passíveis de serem mobilizados em prol do St Ciber;

Preparar e gerir crises de emergência de comunicação, redundância e planos de recuperação de desastres, teste e avaliação de planos etc
Verificar periodicamente os níveis de preparação para emergências críticas de infra-estruturas de informação  e o tempo de recuperação em casos de ataques 
cibernéticos que ocorrem.

Implementar em conformidade com as melhores práticas internacionais de segurança, qualidade de serviço e nível de serviço de acordo com as (SLAs) e 
demonstração.

Garantir a segurança do espaço cibernético, usando a tecnologia apropriada e o mais importante, envolvendo tipos certos de pessoas com consciência adequada, 
ética e comportamento. 
Proteção de TI e redes e gateways de comunicação e informação crítica infra-estrutura.
Colocar em prática 24 x 7 mecanismo de segurança cibernética de resposta e resolução de emergência e gestão de crises por meio eficaz de previsão, prevenção, 
proteção, resposta e ações de recuperação.
Desenvolvimento Indíano de técnicas e tecnologia através de fronteira adequadas de segurança pesquisa em tecnologia, pesquisa orientada solução, prova de 
conceito, desenvolvimento piloto e implantação de segurança de produtos / processos de TI.

Prover ações de mitigação preventivas e reativas pró-ativas para chegar e neutralizar as fontes de problemas e apoio à criação de um sistema eco segurança 
global, incluindo parcerias público-privadas parcerias, compartilhamento de informações, acordos bilaterais e multi-laterais com no exterior CERT, agências de 
segurança e empresas de segurança etc
Realizar a proteção de dados enquanto que no processo, manipulação, armazenagem e transporte e proteção de informações sensíveis
informações pessoais para criar um ambiente de confiança necessário.
Identificar as classes mais perigosas de ameaças de segurança cibernéticas à nação, na TI analisar a mais crítica das vulnerabilidades de infra-estrutura, e os 
problemas de segurança mais difíceis no âmbito cibernético. 

Aplicar cibersegurança nos treinos e exercícios de TI a continuidade dos negócios depende planos de setores críticos para avaliar o nível de preparação de 
emergência da crítica infra-estruturas de informação em resistir aos ataques cibernéticos e minimizar os danos e tempo de recuperação em casos de ataques 
cibernéticos que ocorrem.

Coordenar os esforços para a proteção da infra-estrutura de informações críticas em o país e permitir o desenvolvimento de competências em comunicação, 
interceptação, monitoramento e alerta precoce e verificações de vulnerabilidade com a devida autorização.

ADERÊNCIAS CÓDIGO DIRETRIZES CATEGORIA
BRASIL

Não há Aderência BR-42 Conceber e implantar o sistema militar de defesa cibernética (SMDC), contando com a participação de militares das FA e civis; Segurança da Informação

Não há Aderência BR-43 Segurança da Informação

Aderência GB-77 BR-44 Segurança da Informação

Aderência Parcial GB-78 BR-45 Segurança da Informação
Aderência Parcial GB-79 BR-46 Segurança da Informação

Não há Aderência BR-47 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-48 Revisar os planejamentos das hipóteses de emprego para considerar as ações no espaço cibernético; e Segurança da Informação
Não há Aderência BR-49 Segurança da Informação
Não há Aderência BR-50 Elaborar e manter atualizado um banco de ativos de informação, de interesse para a mobilização, em prol do SMDC; Segurança da Informação

REINO UNIDO

Não há Aderência GB-51 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-52 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-53 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-54 Segurança da Informação
Não há Aderência GB-55 Ser mais resistente a ataques cibernéticos e mais capaz de proteger os nossos interesses no ciberespaço. Segurança da Informação
Não há Aderência GB-56 Agir proporcionalmente no ciberespaço, e de acordo com a legislação nacional e o direito internacional Segurança da Informação
Não há Aderência GB-57 Garantir que o ciberespaço continua abrir à inovação e à livre circulação de ideias, informação e de expressão. Segurança da Informação
Não há Aderência GB-58 Respeitar os direitos individuais de privacidade e fornecer proteção adequada a propriedade intelectual. Segurança da Informação
Não há Aderência GB-59 Criação de um ambiente competitivo que garante um retorno justo sobre o investimento em de rede, serviços e conteúdos. Segurança da Informação

Não há Aderência GB-60 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-61 Manter um eficaz enquadramento e aplicação capacidades para interromper e processar crime cibernético. Segurança da Informação
Não há Aderência GB-62 Segurança da Informação
Não há Aderência GB-63 Realizar uma pesquisa subjacente e o desenvolvimento para manter a produção de inovador de soluções. Segurança da Informação
Não há Aderência GB-64 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-65 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-66 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-67 Denunciar fraude, incluindo a fraude cibernética, através da internet, utilizando a ferramenta de Ação fraude. Segurança da Informação

Não há Aderência GB-68 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-69 Encontrar formas de melhorar o perfil e transparência de informações sobre violações de segurança cibernética. Segurança da Informação

Não há Aderência GB-70 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-71 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-72 Segurança da Informação

Não há Aderência GB-73 Promover níveis robustos de segurança cibernética nos serviços públicos on-line, permitindo que as pessoas para transações on-line com o governo com confiança. Segurança da Informação

Não há Aderência GB-74 Desenvolver uma melhor compreensão dos pontos fortes da indústria de segurança cibernética, o crescimento potencial e as barreiras para o sucesso. Segurança da Informação
Não há Aderência GB-75 Desenvolver uma estratégia de marketing para promover internacionalmente as capacidades do Reino Unido indústria de segurança cibernética Segurança da Informação
Não há Aderência GB-76 Segurança da Informação

Aderência GB-77 Segurança da Informação

GB-78 Manter as capacidades que permitem a liberdade do Reino de ação e vantagem cibernético e preservar as nossas capacidades soberanas em áreas de nicho. Segurança da Informação

GB-79 Segurança da Informação

Criar a estrutura para realizar a coordenação e a integração do St Ciber no âmbito do MD, como órgão central do SMDC, com a possibilidade de participação de 
militares das fa e civis;
Levantar as infraestruturas críticas de informação associadas às ameaças internas e externas, reais ou potenciais, para contribuir com a formação da consciência 
situacional necessária às atividades de inteligência.
Criar um sistema de gestão de conhecimento de lições aprendidas para composição e atualização da doutrina; e
Implementar uma infraestrutura de chaves públicas da defesa (icp defesa);
Determinar padrões interoperáveis de criptografia de defesa em complemento aos das fa; e implementar a sistemática de auditoria de sic na defesa.

Realizar levantamento sistemático de ativos de informação passíveis de serem mobilizados em prol do St Ciber;

Ajudar os consumidores e as pequenas empresas a navegar mercado, incentivando o desenvolvimento de uma clara indicadores de bons produtos de segurança 
cibernética.
Realizar uma estratégica profissional nos serviços de negócios, incluindo seguradoras, auditores, e os advogados para determinar o papel de quem pode 
desempenhar na promoção de uma melhor gestão da riscos cibernéticos.
Construir um ponto eficaz e fácil de usar, simples para relatar fraude cibernética e melhorar a resposta da polícia a nível local para aqueles que são vítimas de crime 
cibernético
Combater o ciber crime e ser um dos lugares mais seguros do mundo para fazer negócios em ciberespaço

Melhorar a nossa capacidade de se defender contra e deter high-end, ameaças patrocinadas pelo Estado, e para evitar que estas técnicas tornando disponíveis a 
atores não-estatais.

Garantir que a inteligência da informação é realimentada em ação efetiva e aconselhamento para o público.

Criar um mercado próspero no cyber produtos e serviços de segurança que podem ganhar o Reino Unido negócios no exterior e contribuir para o crescimento.
Olhar atentamente para a forma de inteligência (por exemplo, em ameaças às crianças fornecidos pelo CEOP) é usado por forças e como o resultado da ação das 
forças e os tribunais é realimentada para desenvolver o melhor imagem possível em ameaças.
Fornecer facilidade para o público a denunciar o crime on-line, embora estes variam de sistemas básicos de certo tipos de crime para crime de relatórios totalmente 
integrado as Ferramentas.

Construir o nosso quadro de informações através da National Fraud Intelligence Bureau, melhorando a direcionamento de recursos de execução e alimentação em 
conselhos de prevenção da criminalidade.

Explorar formas em que os padrões da indústria lideradas para o desempenho das empresas em segurança cibernética pode ser utilizada como um diferenciador de 
mercado em geral
Rever a legislação existente, por exemplo, o Computer Misuse Act 1990, para garantir que continua a ser relevante e eficaz.
Explorar as formas em que a experiência da GCHQ poderiam se beneficiar mais diretamente crescimento econômico e apoiar o desenvolvimento do setor no Reino 
Unido segurança cibernética sem comprometer a segurança do núcleo da agência e da missão de inteligência.

Expandir o conselho do governo para incluir uma ampla gama de organizações cujo resiliência é uma prioridade para a economia do Reino Unido.
Manter e fortalecer a nossa capacidade de antecipar, preparar e perturbar hostil atos no ciberespaço (incluindo a melhoria da troca de informações em todo o 
governo e parceiros do setor, melhorando a defesa contra atos hostis e de direito aumentando capacidade de execução para investigar e punir aqueles que 
realizam atos hostis).

Aderência Parcial

Aderência Parcial
Apoiar a aplicação da pesquisa, trabalhando com o Gabinete do Governo para Ciência e outros para construir soluções inovadoras de segurança cibernética, com 
base na nossa líder mundial de recursos técnicos em apoio dos nossos interesses de segurança nacional e prosperidade econômica em geral.
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APÊNDICE G - ROTEIRO DA ENTREVISTA

Roteiro da entrevista semi-estruturada

1. Baseada na sua experiência, como é vista o Politica Cibernética de Defesa do Brasil

por paises estrangeiros, instituicões locais e internacionais?

2. Como é sua percepcao sobre a abordagem da PCD pela APF brasileira?

3. Você  acha  que  existem  assuntos  abordados  em  outras  politicas  de  seguranca

cibernética  que  seriam  relevantes  para  a  politica  brasileira?  Quais  seriam  esses

assuntos?

4. Conforme sua experiência, existe alguma diretriz abordada na politica do Brasil que

nao deveria constar em sua composicao?

5. Como conhecedor do assunto como você observa as diretrizes de combate direto ao

ciberterrorismo e crime cibernético visando a garantia da seguranca dos atores locais

como empresas e civis, 

6. Como pode ser  abordado  o  respeito  ao  direito  individual  de  privacidade  por  uma

politica de seguranca cibernética?

7. Qual sua visao sobre a insercao da defesa cibernética nos exercicios de simulacao de

combate e nas operacões conjuntas, agregando outros orgaos da APF?

8. De acordo  com seu conhecimento,  a  criacao e  manutencao  de  uma a  consciência

situacional  sobre  o  risco  no  ciberespaco  como  diretriz  da  Politica  de  Seguranca

Cibernética de um Pais é relevante para criacao de Cultura de Seguranca Cibernética? 

9. A PCD brasileira aborda  em uma de suas diretrizes a identificacao de competências

tanto  individuais  como  organizacionais  buscando  parcerias  visando  a  troca  de

experiências no setor cibernético. Essa acao é importante para o desenvolvimento no

setor cibernético da APF do Brasil? Há algum risco envolvido no envolvimento de

parceiros privados ou civis?

10. Você  acha  que  a  cooperacao  internacional  é  importante  para  desenvolvimento  de

seguranca cibernética? Qual o motivo?

11. Qual a sua visao sobre a nao abordagem da cooperacao internacional nas diretrizes da

PCD brasileira?

12. A capacitacao de pessoal técnico especializado no setor cibernético é importante para

o desenvolvimento de um arcabouco de conhecimento para a APF? 
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13. Baseado  em  sua  experiência,  para  uma  melhor  coordenacao  sobre  o  assunto  de

seguranca cibernética, os setores responsáveis por coordenar a seguranca cibernética e

defesa  cibernética  deveriam  estar  subordinadas  diretamente  a  um  orgao/setor

responsável?
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APÊNDICE H - ENTREVISTA

Alcyon: A entrevista ela é bem...

Palestrante: Porque você esta chamando Politica Cibernética do Brasil ?!

Palestrante: É politica de defesa cibernética

Alcyon: Eu coloquei talvez a sigla so ao contrário e to tentando ajustar...desculpa.

Palestrante:  Eu te falo isso por que já de cara porque a uma divisa entre seguranca

cibernética  e  defesa  cibernética..isso  aqui  para  mim  é seguranca  da  informacao  e

comunicacões, e aqui tem outra nota no papel, equipamentos, pessoas. A defesa cibernética é

so um pedaco da seguranca da informacao e comunicacões, isso aqui é lei como a legislacao

brasileira esta escrita.

Palestrante: Vamos lá

Alcyon: Exatamente

Alcyon: De acordo com as informacões, eu comecei a pegar as politicas que existem,

no  reino  unido  que  estao  publicados  e  comecei  ter  algumas  aderências.  Entao  levantei

algumas questões. Entao vou te fazer a primeira pergunta. 

Alcyon: Baseado na experiência do Sr. como é vista a politica de defesa cibernética no

Brasil, por paises estrangeiros, instituicões locais e internacionais, já que o Sr. vai bastante a

congressos, o que eles falam da gente assim ? 

Palestrante: Agente tem, como te disse, uma visao de que a defesa cibernética nao é a

única coisa que nos temos. 

Vulnerabilidade atua no campo da seguranca cibernética, que os atores sao: policia

federal, slti, serpro, agente tem uma série de atores quando se olha vulnerabilidades. 

Ameaca,  a  grosso  modo  tá...aquilo  que  vem  de  fora  é ministério  da  defesa,

especificamente o exercito, e fica com essa preponderancia, o que e eu nao concordo, acho

que tem que ser da defesa e nao do exercito, tem que ser de toda a defesa, apesar de tudo que

tá sendo montado é da defesa. 

A preponderancia ainda é do exército, e acho tem que ser de toda defesa. 

E eu nao consigo entender a defesa fazendo, rio mais 20, copa das confederacões, tá

fazendo porque nao tem uma visao de um pais de que isso tem que ser organizado fora de lá,

tem que ser organizado em um outra esfera, por que o mapa que nos temos, nao é defesa

cibernética, é mais seguranca cibernética, sao as vulnerabilidade, sao os ataques, sao o dia a

dia, as estruturas politicas que nao é necessariamente a defesa organica e a defesa da infra-
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estrutura,  e  dos  software  caros  e  do  especialistas,  que  isso  nao  tá  no  campo  da  defesa

cibernética. 

Entao  quando  agente  fala  em  defesa  cibernética,  os  militares  de  outros  paises

entendem que a nossa defesa esta muito bem projetada, quando você fala nos organismos

internacionais, so sobre defesa cibernética, as pessoas ficam olhando, e falam que falta um

outro pedaco...e falam mesmo. 

Eu vou te dar um exemplo meu, particular. 

O Governo  Americano  defendia  muito  a  questao  de  defesa  cibernética,  seguranca

cibernética,  protecao  de  infraestrutura  critica...enfim  tem  uma  série  de  coisas  dessas,

protocolar seu projeto de seguranca cibernética, os 40 dias de seguranca cibernética, e foi o

primeiro trabalho deles nessa área, foi até a Melissa Hathaway que fez, um trabalho assim,

fantástico,  e  derrepente,  os  americanos  passam  a  comecar  a  falar  de  crime  eletrônico,

cibernético. 

E eu fiquei com esse troco na cabeca, sem entender muito bem e conversei com o

Melissa que é minha amiga pessoal...me explica aqui uma coisa, você enchiam o saco de todo

mundo, com terrorismo cibernético, ataque cibernético...pô !!! porque crime ?

Melissa: Fala para Palestrante: Quantos ataques você recebe por dia no Brasil ?

Palestrante: Milhares !!! 

Melissa: E da China ?

Palestrante: Milhares menos 10 a 1...sei lá!!!

Melissa: Pois é, este é o mesmo problema que nos temos aqui nos Estados Unidos, agora um

ataque de um pais a outro pais é guerra, e eu nao posso declarar guerra 2 mil vezes por dia a

China, entao se eu transformar estas questões cibernéticas em crimes, e ai entra o porque eu

defendo tanto a seguranca cibernética, seu eu transformar em crime, em ataque as minhas

vulnerabilidades  eu  resolvo  com meus  orgaos  internos,  fbi,  comite  de  seguranca,  eu  nao

preciso das forcas armadas. 

Porque quando as forcas armadas entram, principalmente dentro do dos EUA que elas

nao  podem atuar  dentro  do  pais,  pela  legislacao  deles,  pela  constituicao  deles,  as  forcas

armadas, nao atuam para dentro do pais, so para fora do pais, entao eu nao posso usar as

forcar armadas para defender as vulnerabilidades. Entao eu passo a entender que é crime e uso

o FBI a NSA, os instrumentos internos do governo federal americano. E este raciocinio é o

mesmo que encontra-se em outros lugares. 
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Você nao citou ai, mas a Colômbia fez um projeto de seguranca cibernética, defesa

cibernética,  muito  baseado  nisso  da  policia  nacional,  a  policia  federal  aqui  tem  toda  a

capacidade de fazer a seguranca. 

Entao  eu divido  aqui  de  forma  bem clara,  para  mim esta  muito  claro,  normas da

presidência da república. Aplicacao e Ameaca é da Defesa, Aplicacao e Seguranca, o principal

ator é a Policia Federal

Alcyon: Entendi !!!

Palestrante:  Entao  quando  você,  apresenta  a  defesa  cibernética  no  Brasil,  se  você  ta

apresentando o campo militar fora do Brasil, Perfeito !!! estamos igualzinho a todo mundo. 

Se  vocês  esta  apresentando  para  um  orgao,  apesar  do  nome,  escritorio  de

comunicacões e tal, que é um orgao civil, ele nao entende a nossa posicao. Ele teve aqui o

G.Thompson, teve aqui e foi lá na defesa e veio falar comigo.

G.Thompson: Me explica, porque estao separados ?

Palestrante: Nao ta separado, nos somos perfeitamente unidos a policia federal ta junto. Mas

institucionalmente nao existe na legislacao. 

Estamos funcionando porque agente conhece  um ao outro,  mas do ponto de  vista

institucional o Brasil nao esta armado desta forma.

Alcyon: Verdade, porque quando se fala no americano, tem um orgao superior que administra

as duas seguranca e defesa, o nosso nao esta agregado a presidência...digamos assim... 

Palestrante: Nao ta agregado, apesar da legislacao, livre de lei, so tem lei falando nessa

hora, a lei que constitui a presidência da república e da estrutura da presidência, que diz que a

seguranca  da  informacao  é missao  do  gsi.  isso  é lei.  Todo  restante  é decreto,  até  o

departamento que foi criado aqui, ele nao ta de acordo com a lei...Mas se você pegar o TCU

ele nao olha decreto, ele olha lei, lei é lei, decreto é coisa interna, lei so tem essa que diz que a

seguranca da informacao é missao do gsi.  Todo restante que tem por ai,  nao sao lei,  e é

complicado porque a minha missao, apesar da lei esta ali, é de constar para administracao

pública federal, entao um crime que saia da administracao pública, para fora do governo, eu

nao tenho nenhuma acao para proteger essa informacao. 

E a mesma coisa a policia federal nao pode atuar, porque ela so pode atuar na área

federal ou se é um crime, entao nos estamos com um vazio de legislacao. A mesma coisa

quando você atribui ao exercito para fazer esse tipo de coisa, eles estao lá p/ fazer a garantia

da lei e da ordem, entao a garantia da lei e da ordem. 
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Quando você vai para área de defesa dos outros paises, a área militar, eles entendem

perfeitamente,  mas  quando  você  vai  para  uma  visao  maior,  e  mais  complexa,  eles  nao

entendem, 

Alcyon: Como é a percepcao do Sr. sobre as abordagens sobre as politicas de defesa

cibernética pela administracao pública federal brasileira ? 

Como que os orgaos estao olhando isso, se estao interagindo ? 

Palestrante: Perdido, que entende do comite geral de seguranca da informacao sou eu,

dsic, este que tem as normas, administracao pública na politica de seguranca da informacao, a

politica institucional de defesa, a missao dela é cuidar das redes militares e ameacas externas,

entao é um coisa meio ruim né, porque os caras seguem as minhas normas e a estratégia de

outro lado, entao o que tem hoje de fato. 

Quando você tem conflitos internos quem resolve é a auditoria, auditoria do TCU. 

O que o TCU diz: que as normas do GSI sao obrigatorias, e nao podia ser diferente

porque s lei so tem aqui. 

Entao está meio confuso. Tem até um seminário acontecendo daqui a duas semanas, lá

no estado maior do exército. 

Olha o caso do Snolden ai, reuniram 7 ministros p/ resolver um assunto que é mole. 

E que nao é nem problema.

Alcyon: Até agora nao se constatou nada

Palestrante: O que ele fez agente sabe. E se nao sabia nos estamos errados. Alcyon: Qualquer

um poderia fazer. 

Alcyon:  O Sr.  acha  que acha  que existem assuntos  abordados e  outras politica de

seguranca cibernética que seriam relevantes para a politica brasileira ?

Palestrante: 

No livro verde, ali acho que cobre tudo aquilo que nos já tinhamos conhecimento na

época do que tava acontecendo no mudo e permanece atual. 

Eu tenho um orgulho danado de dizer que eu ajudei a construir o livro verde e que ele

foi utilizado para a construcao da politica de seguranca da Colômbia 

Eu diria hoje com toda sinceridade, nao devemos nada há ninguém. 

Em  termos  de  conhecimento,  estamos  iguais  a  todo  mundo,  mas  em  termos  de

recursos financeiros nao, e de entendimento das nossa autoridades também nao. Brasil tem

150 anos sem guerra, o pessoal nao entendem a necessidade de seguranca e de defesa. 
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Alcyon: É uma coisa que até já se falava né, o Brasil precisa de guerra...para dar uma

choaqualhada.

Palestrante: Infelizmente...é infelizmente 

Alcyon: Conforme a Experiência do Sr. existe alguma diretriz da politica nacional que

nao devia constar na sua composicao ? 

Palestrante:  Nao, acho que nao, ta  bem redondo, porque foi um trabalho de muito

tempo, para defesa cibernética, entendendo os conceitos de seguranca e defesa, ela nao cobre

todos os aspectos, nao chega a cobrir crimes por exemplo. 

Alcyon:  Como conhecedor do assunto, Como o Sr. observa as diretrizes de combate

direto contra o ciber-terrorismo e crime cibernético, visando a garantia do atores locais como

empresas e civis ? 

Palestrante:  O  combate  direto...esse  é um  problema  sério,  que  repara...você  vai

combater quem ?

É um negocio muito dificil você saber quem esta te atacando.Tem livro de Patricia Peck que

eu adoro que diz: Nao faca do seu mouse uma arma, a vitima pode ser você. Entao repara,

você retalhar um ataque, você pode ficar mal, porque nao necessariamente o ataque esta vindo

daquele computador que esta te atacando, normalmente nao vem. Entao é uma coisa meio

complicada de  você  contra-atacar,  porque no momento  que você  faz  o contra-ataque,  em

algum momento, esta como esta sendo discutido na OTAN é um ato que guerra, porque você

vai atacar servidores de outros paises. 

Existe uma visao americana de que a internet nao tem fronteiras e ele pode usar ate

forca cinética para se defender.

Existe um visao russa por exemplo, de que acha que nao, se o servidor esta no meu 

territorio, quem manda aqui sou eu.

Entao existem quatro visões no mundo que estao se contrapondo e nao estao resolvidas ainda.

E isso eu já participei de dois eventos, dois grupos na ONU, nomeado pelo secretário geral da

ONU, nos trabalhamos 1 ano e meio em cada um, e afinal chegamos a conclusao que esse

assunto é muito importante é deve continuar, e esse troco ainda nao se resolveu ainda. 

Alcyon:  A importancia de se criar um orgao internacional, ou que se responsabilize

por isso ou que vá ...
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Palestrante:  Nos temos uma visao romantica ai que a internet deve ser internacional,

mas o americano todo esforco e inventou a internet como arma de guerra. Você acha mesmo

que ele vai liberar isso para outros paises? 

Que vao fazer uma outra internet? 80% do tráfego passa lá. Sabe é um negocio meio

maluco. Você vai obrigar um Telefônica por exemplo a rotear todas a mensagens pela África,

enquanto ela pega 30% do custo so e 70% de desconto de se ela passar pelos Estados Unidos.

Quem vai bancar o resto para ela? Ta vendo entao tem muita coisa em jogo ali, e nao é uma

coisa simples de se resolver. 

Alcyon:  Muito  interesse  mesmo.  Como  pode  ser  abordado  o  respeito  o  direito

individual de privacidade por uma politica de seguranca cibernética ? 

Palestrante:  Eu acho que nesse ponto o Brasil  ta  inovando, com o Marco civil  da

Internet, Marco civil é um ponto importante para o resto do mundo, tem muita coisa que eu

acho legal, no marco civil da internet, mas do ponto de vista de quem é operador da lei é

complicado. 

Entao o Congresso que esta ali para balizar, o que é bom para o pais, mas avanca

bastante os direitos individuais, por outro lado, vai acabar um pouco com o crime eletrônico e

cibernético e eu acho que, quem tem que regular isso é o Congresso. 

Alcyon:  Deixa para eles  resolverem. Relacao sobre a insercao da defesa cibernética

nos exercicios de simulacao de combate e nas operacões conjuntas agregadas aos orgaos de

administracao pública federal?

Por isso faco essa pergunta  sobre essa diretriz ser inserida na politica brasileira, e nao nas

outras politicas, e foi dada um enfoque nessa parte de o  SMDC, questao de mobilizacao, a

criacao de jogos de guerra que ensinam isso ai, eu vejo que o Brasil tem bastante é o único

pais que esta focando nessa parte. 

Palestrante: Eu vou te colocar melhor. É o único pais que esta explicitando isso.

Que eu acho uma bobagem. Num precisa falar isso porque é uma coisa que todo mundo faz.

Olha so, participando de um evento do departamento de defesa americano, simulacao América

Latina  nos  promovemos  exercicios  na  OEA, lá  tem um grupo de  combate  ao  terrorismo

cibernético, tem um no Brasil que gerencia esse grupo a 9 anos, e fazemos simulacao pela

América Latina a fora, mas isso nao é uma politica, eu nao acho isso uma politica, mas foi

colocada. 
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Alcyon: Seria um braco de uma diretriz...talvez né

Palestrante: É uma diretriz mas nao tá explicitada, na minha opiniao né apesar de todo mundo 

fazer isso 

Alcyon:  De  acordo  com  o  seu  conhecimento  a  criacao  e  a  manutencao  de  uma

consciência situacional sobre o risco no espaco cibernético como diretriz de uma politica de

seguranca é relevante para a criacao de uma cultura de seguranca cibernética ?

Isso é um ponto que somente as Sul Africana faz 

Palestrante:  Eu  acho  e  eu  venho  defendendo,  que  deveria  colocar  a  seguranca

cibernética, a seguranca da informacao, seguranca do espaco informacional...Nao importa o

nome que tenha porque nao tem a taxionomia, ainda nao foi reconhecida em ligar nenhum,. 

Entao eu acho que isso deveria comecar na escola, o Mec deveria ter um papel muito

grande 

de levar essa questao de protecao dos direitos individuais, protecao da informacao para

dentro das escolas...Eu tenho tentado conversar com o Mec, mas as prioridades sao muitas,

mas eu acho que tem que chegar lá. E essa consciência num vai atingir so a mim nao, tem que

atingir o aluno, tem que atingir o empresário, micro-empresário. 

Eu tava lendo um revista e vi essa semana, um coisa que parece brincadeira, mas é

verdade, o grande problema da empresa, micro-empresa, hoje para se manter em dias com os

impostos, é porque a maioria dos empresários nao sabem utilizar o computador. 

Esta em um revista dessas semanal, 50% de inadimplência, dizendo que as coisas tem

que pagar por boleto, por carnê. Nao adianta falar de seguraca cibernética sendo que o cara

nao sabe nem pagar conta pelo computador. 

Alcyon:  Tem um frase que a Patricia Pecker coloca, em um palestra que eu fui dela,

dessa historia de que quando agente é pequeno mostra...o pai falava: filho nao aceite bala de

estranho, mas ninguém falava para gente...pelo menos na minha geracao...Meu filho nao abra

e-mail de estranho, entao realmente a cultura tem que vir, lá de traz. 

Alcyon: A politica de defesa cibernética brasileira, aborda em uma das suas diretrizes,

a identificacao de competências tantos individuais como organizacionais, buscando parcerias

e trocas de experiencias cibernéticas, essa acao é importante para a acao o desenvolvimento

do setor cibernético na administracao pública federal do Brasil ? 

E se há algum risco envolvido trazendo esses parceiros privados e civis? 
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Palestrante:  Acho que nao via ter risco nao, o caminho é esse tem que envolver todo

mundo. Agora eu nao acho que tem que ser na politica de defesa cibernética.

Tá faltando a politica de seguranca cibernética. A defesa tem que estar concentrada em 

responder a ataque. E se preparar se o Brasil for atacado, para pode se defender, ou

contra-atacar, ou um defesa ativa, nao deveria estar preparado com seguranca, com crimes,

nao é problema do Ministério da Defesa, e sim do Ministério da Justica, isso é problema do

Ministério  das  Comunicacões,  e  essa  interacao  do  Ministério  do  Desenvolvimento  e  dos

comércios, sabe que tem que cuidar das empresas, tem o Ministério de Ciência e Tecnologia,

nos temos uma agricultura que cada vez mais esta, se informatizando, entao esse é um assunto

muito maior, do que simplesmente defesa. Eu acho assim, é interessante e tem que ter. No

Nivel  técnico tem o Gsi,  nos temos 18 normas que vai desde a politica de seguranca da

informacao, até que criptografia usar, agora é seguido ?!?! nao. 

Tem uma avaliacao no Estadao de Domingo, falando sobre a gravacao do Snolden,

entao é o seguinte, ela existe dia 14 de Agosto, estamos aqui, junto ao Gsi, Dsic, Abin, no

auditorio mostrando 2 ferramentas para protecao, inclusive telefone criptografado, telefone de

mesa criptografado, quem é que usa isso, so MRE, Defesa,  ABIN e a Policia Federal, so

outros nao usam, 

Alcyon: E nem se preocupam 

Palestrante: Ai volta aquela historia de serem descontados em guerra 

Uma  coisa  que  eu  vejo  até  na  questao,  de  taxionomia,  os  proprios  trabalhos

acadêmicos s e publicacões o pessoal confunde muito o que é, defesa e seguranca, eles acham

que é a  mesma coisa,  a  propria  politica  de defesa  cibernética,  ela  nasceu como se fosse

seguranca  cibernética,  até  por  isso  que  eu  abordo  dentro  do  meu  trabalho  falando  de

seguranca cibernética e defesa cibernética. 

Palestrante:  Eu  acho  que  Mangabeira  fez  um  trabalho,  fantástico  na  estrante  gia

nacional de defesa , apesar dele nao ter conhecimento dessa área, é brilhante conhece tudo,

mas ele nao tem conhecimento profundo dessa área, o que ele desenhou ali acabou-se, mas

isso tem que descer, nos temos que ter a visao de que nao é a mesma coisa, cometer um crime

internacional pela internet por exemplo, é bem diferente do que um ataque a infra estrutura

critica  brasil  iera,  e  temos  de  entender  o  papel  de  cada  um,  até  institucional.  Eu

particularmente, digo opiniao pessoal, eu detesto ver exercito fazendo estrada no meio da rua,
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acho que nao é papel dele, mas a conjuntura nacional, quer que o exercito faca, será que essa é

a missao?! Será que agente nao tem que pensar nisso. 

Alcyon: É nao era para estar envolvido.

Palestrante:  Será que o papel do exercito fazer a seguranca cibernética, ainda mais em um

área aonde a hierarquia nao vale nada. 

A formacao do cara era p/ ser hierárquica, se você tem um acidente, o Cabo que esta

na frente do computador,  nao pode perguntar para o Sargento, nao pode perguntar para o

Tenente,  nao  pode  perguntar  p/  ninguém,  tem que  agir.  Nas  acões  que  agente  consegue

parametrizadas é certeza de que a ponta vai agir, e aquilo que sair da curva, eu duvido, que o

militar e combatentes vao consultar o superior. 

Essa é um emissao das forcas armadas, nao é um modus operante, isso é básico das

forcas armadas, entao acho que tem um vácuo ai que precisa ser preenchido, eu falo isso em

todas as palestras. 

Nos trabalhamos juntos, Ministerio da Defesa, Dsic, e a Pf, sao os 3 pilares desta área,

e essas 3 coisas trabalham juntas, a ligacao nao é institucional, eu tenho contato direto com os

Tenentes. 

Alcyon: Se fosse depender disso nao haveria comunicacao nenhuma. 

Palestrante:  Repara, formalmente eu nao tenho nenhum canal de comunicacao com

estas pessoas. Agente fala porque sabe o que tem que fazer e os 3 se conhecem e estao nisso a

muito tempo. Agora mudou uma perna dessa e ocara tem um pensamento diferente, acabou,

vai romper o elo. Porque se ele for por canal institucional, quanto tempo leva ?!?! 

Entao esta faltando um orgao para fazer isso.

Eu  continuo  defendendo  que  falta  um  orgao  para  fazer  isso...Criacao  de  um Órgao,  um

Ministério,  uma  agência,  uma  secretaria  nacional  para  isso,  alguma  coisa  que  tenha  os

operadores, que formalizem o contato dos vários atores deste elo. 

Primeira vez que eu falei em seguranca cibernética no governo federal foi, em outubro

de 2006, o presidente era o atual ministro da casa civil, eu me lembro que foi o silêncio mais

constrangedor da minha vida., que quando eu acabei nao teve nenhuma reacao. 

Alcyon: Talvez o pessoal ficou assustado 

Nao, eu acho que era uma coisa tao fora da realidade brasileira, na época em 2006,

falando em seguranca da informacao, que as pessoas se sensibilizaram em criar o livro verde e
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vieram estudar mais aqui. Mas era uma coisa tao fora da curva, daquilo que eles já estavam

acostumado, que seguranca cibernética...será que isso é importante ?!?! 

As  pessoa  tinham  nocao  da  infraestrutura  critica,  tinham  nocao  da  seguranca  da

infomacao, mas um olhar da internet como uma infraestrutura critica, que era uma coisa nao

palpável, era uma coisa muito complicada, para se entender, e eu nao to falando em muito

tempo nao, eu to falando em 7 anos atrás, 

Alcyon: Isso ai já tinha muitas frentes correndo em outro pais né

Palestrante: Estados Unidos já tinham comecado a trabalhar nisso, Alemanha e Inglaterra, so.

E a Rússia estava comecando no que eles chamavam de Programa de Protecao Informacional 

Alcyon: Eles estavam falando com erro também né. 

Palestrante: Nao nao, talvez pela lingua, talvez pela cultura, por exemplo eles nao tem

Astronauta, eles tem Cosmonauta. 

Eles nao tem cibernético, eles tem informacional, que a protecao nao é do espaco e

sim a informacao, é uma questao cultural que um dia eles vao arrumar isso, em algum lugar. 

Alcyon: Questao da Cooperacao Internacional

Queria saber se o que o Sr acha sobre a Questao da Cooperacao Internacional, se é importante

para o desenvolvimento da defesa cibernética e o motivo. 

Porque a politica brasileira é a única que nao aborda isso 

Palestrante:  Com todo respeito, tudo tem um contexto politico, um contexto politico

nao deixa de estar carregado de ideologia, entao agente tem uma politica, que é de estado mas

tem um viés ideologico embutido, até mesmo porque estamos em um pais democrático, com

visões politicas, e faz parte do jogo. 

Eu tenho certeza que a cooperacao internacional é fundamental, nos temos que ter essa

cooperacao, porque ninguém sabe se defender disso sozinho, ninguém consegue se defender

disso sozinho, ninguém tem a metodologia, uma coisa verdadeira....... 

Alcyon: Como se fosse uma receita de bolo

Palestrante:  Nao nao tem, entao todo mundo tá aprendendo com todo mundo, eu acho que

pela tradicao brasileira, agente nao deve adotar uma politica de bloco, nem multilateral, o

Brasil tem uma tradicao de acordos bilaterais nessa área e........ 

Alcyon:  Engracado  até  na  mesa  de  discussao  que  teve  agora  no  Consegi  que  eu

participei, na Palestra de um Coronel que nao me recordo agora, foi dito que já existia essa

cooperacao antes da assinatura para essa politica... 
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Palestrante:  Nos  estamos  num  momento  em  que  o  Brasil  esta  privilegiando  o

Mercosul, e dai nao vai sair nada. Essa aventura de ciber defesa, ciber seguranca, mas ai tu

num pode  inventar  de  novo  essas  coisas  aqui  porque  isso  num  tá  acontecendo  so  aqui,

acontece  no  mundo  todo,  entao  agente  tem que  cooperar  com outros  paises  da  América

também. 

Você vê coisas assim estranhissimas, um pais como o Ira foi a atacado, ao mesmo

tempo a  Georgia  também foi,  a  Estônia foi  atacada,  você  tem uma apagao da  Itália  que

refletiu na Europa toda, entao essas coisas nao se dao mais pela geopolitica, entao fica um

pouco isenta da engemonia 

Mas  eu  acho que  nao houve foi  esquecimento  nao,  houve uma visao  de que  este

assunto nao era para ser abordado lá na estratégia por que, nao era uma coisa que era muito

passifica em todos os  integrantes  de governo,  ao  mesmo tempo que a  parte  de  exercicio

militar, naquele momento que ajudou a projecao de poder, seria importante colocar isso aqui...

Alcyon: Qual sua visao sobre...na abordagem no que a mesa pergunta né...na verdade

agente foi além...o bom da entrevista estruturada é essa né...agente consegue navegar. 

A Capacitacao de pessoal técnico especializado no setor cibernético, é importante para

o desenvolvimento dos setor da administracao público federal ? 

Palestrante: Como um todo, Ela é importante como um todo, o Brasil hoje nao se tem

administradores  de  rede  o  suficiente,  nao  tem  pessoas  com  compostura  de  seguranca  o

suficiente, isso é muito mais da administracao público federal, 6 mil orgaos públicos, 1Milhao

e 600mil servidores, a maioria deles com um computador na frente, todos usando celular, pen

drive,  e  contando  os  muitos  terceirizados,  muitos  quarteirizados,  e  as  vezes  o  gestor  de

seguranca esta refem do governo, nada contra o terceirizado, qualquer ponto de politica deve

ser analisado. 

Alcyon: Em M04 tá lá, seguranca da informacao nao pode conter nas maos de nenhum

terceirizado 

Palestrante:  Ai você percebe que a realidade é outra, agora você precisar ter cultura

precisa..

Eu estou no meu quarto curso de gestao, de especialista em seguranca da informacao, eu to

fazendo esse curso para servidor público de carreira estável e que vai ficar no governo, vao

formar agora quando terminar 600, e nem todos ficam na área, os militares tem a cultura

militar que eles 
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vao se transferir, dai estao hoje aqui e amanha podem estar trocando tiro na fronteira.

Alcyon: Isso é verdade. 

Palestrante:  Isso  é verdade  em  todos  os  orgaos,  o  cara  assumiu  a  chefia  da

administracao de nao sei o que. Ele é chefe do protocolo, eai.....entao essa.....essa... 

Nao existe uma carreira, eu nao sei se é bom ou nao é. 

Nao existe  sabe se o cara  vai  ficar na área ou nao,  é uma área que requer  muito

conhecimento, muita cooperacao, e nao tem escola de formacao o suficiente para isso. 

As certificacões que existem sao especificas, e acabam logo, e eu queria ampliar essa

oferta, Minha meta é chegar em 1% do servidor público, seria 1400.

Quando e comecei eram 900 servidores públicos 

Alcyon:  eu  sei  que  o  tempo  do  Sr.  tá  corrido,  mas...um  doutor  tava  falando  em

entrevista aos fantástico sobre a invasao do Snolden, voltando nesse lance de.... 

Ele falou que é uma área que é para poucos e nao para que, quer. 

Palestrante:  Você tem que ter uma visao...Um cara como o Snolden deve ser muito

bem preparado,  mas para  mim é bandido,  nao  importa  a  intencao  dele,  ele  roubou uma

informacao, que nao era dele...por melhor que seja a intencao dele, ele nao foi patriota, entao

se ele nao tem confianca no pais dele que confianca eu tenho nesse cara ?!?! 

Quem disse que aqueles dados sao de verdade ou ele nao manipulou ?!?! 

Alcyon: Ainda tem esse ponto...Ninguém sabe se é verdade.

Palestrante: Qual é o interesse?!?! Sera que a NSA, nao divulgou aquilo de proposito?!?! Para

mostrar forca, 

Eu acho que essa área de Seguranca de Informacao é uma área muito sensivel, deveria

seguir os modos da Itália de Inteligência, aonde ninguém vai para a área de inteligência...as

pessoas que sao convidadas. Com excecao do Brasil e da Angola que tem concurso público,

que o pessoal acha uma maluquice, mas o resto do mundo todo, o pessoa é recrutado para a

área de inteligência. 

E essa área de seguranca da informacao também deveria ser recrutada, eu nao confio,

nao acredito,  ninguém vai me provar, que um hacker é um cara que pode trabalhar nessa

área...nao pode. Eu nunca vi arrombador de portas ser chamado para ser chaveiro. Nao nao

entendo... 

Na época que falei isso, apanhei até de jornal e tal, até o Kaspersky falou a mesma

coisa, que na empresa dele nao trabalha hacker, porque hacker é bandido. 
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Ai eu falei o...o meu desagrave, vindo de um bandido grande...Se ele que é bandido

nao 

contrata,  porque ele comecou a vida dele e conhece,  ele sabe conhecer os colegas

dele...

Entao eu acho que capacitacao é uma perda fundamental, e é mesmo e nao é para qualquer 

um, entao o cara tem que ter uma estrutura moral muito grande... Vou dar um exemplo

aqui. 

Nos temos um Centro de Incidente de rede aqui, que é o centro do governo federal,

quando eu comecei aqui com o Dsic, Serpro, Bacen, BB e Inss eu acho, tinha uns 5 a 6, hoje

sao umas 200 que agente conseguiu fundamentar...Entao os caras vao resolvendo lá e quando

nao resolve vai subindo. 

O Serpro tem gente no Brasil inteiro, escala p/ regional, escala p/ nacional, e se tem

pau vem p/ cá, eu tenho 60 notificacões de erro, vem no filtro, que vem, e sao 60 diferentes,

dai aqui so chega o osso, nem uma carne nao, so chega o osso mesmo, e aqui chega cois do

tipo...olha  a  autoridade  tal  teve  seu  celular  invadido,  e  tinha  fotos  particulares  e

tal...sabe...cara é uma coisa que derruba o governo. 

Alcyon: Sim, na mesma hora. 

Palestrante:  Entao  eu  so  tenho  aqui  trabalhando  comigo,  militares,  oficial  de

inteligência,  policia  federal  e  proclamador  da  república.  Porque ?!?!  porque  tem que  ser

pessoas, que tenham seguranca massa do sangue. Eu coloquei uma menina aqui, nao vou dizer

o nome dela, na metade do primeiro dia, ela tava do refeitorio ali comentando, o tanto de

coisa que aparecia lá, analisando filme pornográfico, mas é que tinha um malware imbutido

ali, dai o que as pessoas pensam ?!?! como o que o cara ta vendo filme pornográfico, tanto

que minha rede é completamente segregada a rede da presidência, e tem que ser, por que

como que é que eu vou receber um virus pela rede da presidência, eu contamino tudo. 

Alcyon: Vai ser um disseminador né. 

Palestrante: Entao para o cara trabalhar nessa área ele tem que ter uma visao diferente.

E eu brinco com o pessoal que trabalha lá, que eles tem direito: a ter hora de entrar, tem banho

de sol, 1 hora por dia, e so vao embora quando terminam as 60 OS do dia. E tem que ser

assim porque amanha chegam mais 60, entao nao dá p/ terminar. Entao é um área dificil de se 

trabalhar, nao é so preparo técnico.

Alcyon: É mais complexo né, até a questao de analisar... 
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Palestrante:  Tanto que teve um rapaz que foi selecionado, passou na Abin, foi para

área de informática, ele comecou a roubar informacao. 

É um cara que no intimo dele, ele nao era um cara p/ isso.

Foi preso, teve um processo p/ ele ser mandado embora, e fez o que fez por curiosidade. E nao

existe curiosidade nessa área. 

Alcyon: Curiosidade é muito forte né 

Palestrante: Agora tenho certeza se o cara fosse recrutado, ele poderia fazer a mesma

coisa, mas estaria muito mais preparado. 

Antigamente você observada e depois recrutava, Alcyon: Ai dificulta... 

Palestrante: Hoje você faz um concurso público, passa na selecao e acabou.

Você faz um psicotécnico, e levantar o psico social do cara, você nao tem mais o poder, de 

decisao...esse cara nao entra... 

Alcyon: É complicado, fica entre a cruz e a espada.

Palestrante: A democracia parece legal

Alcyon: mas tem um ponto ruim né, p/ isso ai, os pontos de controle como se falam. 

Alcyon: Baseado na experiência do Sr. qual para melhor coordenacao para assunto de

seguranca cibernética, os setores responsáveis para coordenar suas estratégias de defesa, esta

subordinado diretamente a um orgao responsável, no caso, a ideia que fosse criado um orgao

central, que dali viesse a defesa e seguranca... 

Palestrante: Um orgao normativo. E esse orgao tinha que esta no livro da presidência

da república. E o executivo já existe que é a Policia Federal, Exercito, as grandes operadoras

de rede, o Bacen, sabe...o Serpro, eu acho que, o orgao, deveria ser orgao normativo, e esse

orgao normativo nao deveria ser da administracao pública federal, deveria ser da sociedade

brasileira, por que olha so, hoje qualquer cara p/ isso aqui, arrebenta a rede do governo, sendo

funcionário público ou nao, é 

so entrar no Bolsa Familia e mandar um virus.

Hoje as empresas se protegem dentro dos muros, e o que chega ali ?!?! luz, água, telefonia, 

cadê a protecao dela ?!?! fica em outra empresa ?!?! e as outras empresas se você

lembrar nao tem nenhuma empresa de Telecom nacional, todas sao estrangeiras... 

Alcyon: So a Telebrás ta sendo...e mesmo assim nao....

Palestrante: Mesmo assim nao tem a última milha, nao atende telefone. 

Alcyon: É so para o governo Palestrante: É 
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Palestrante:  E nao importa,  o Estados Unidos também nao tem nenhuma nacional,

agora as regras que existem sao cumpridas,  já as nossas regras nao sao cumpridas,  nossa

legislacao é falha... 

Falta alguém para pensar nesse assunto. Porque o projeto 3505 é o primeiro, plano

politico  nacional  que  fala  de  seguranca  da  informacao,  cria  politica  de  seguranca  da

informacao 03 de Junho de 2000, eu já falei tanto isso que sei até a data...Em 2000 se pensou

nessa historia, em 2000 eu tava no grupo que comecou a criar CGSI, de todos os ministérios,

eram 16 na época, os cara de informática, ainda era TI naquela época, logo depois evoluiu e

tinha que ter um orgao, para fazer acontecer que o grupo se reúne uma vez por mês e pensa no

que vai executar, faltava 1 Dsic, e surgiu 6 anos depois, e depois disso nos temos 6 normas

interiorizadas no Brasil, e nao inventamos nada, escrevemos, a Iso.... 

Alcyon: A 27002 

Palestrante:Tem uma coisa que parece um troca de palavras mas é verdade, Nos como

cidadaos, nos podemos fazer qualquer coisa que nao seja proibido por lei, isso é um direito

brasileiro, um direito universal. Um servidor público so pode fazer o que é permitido, senao

tiver na legislacao ele nao pode fazer,  entao quando você fala p/ cara fazer seguranca da

informacao  seguindo  a  2007,  ele  faz  se  ele  quiser,  mesmo  da  Abnt  nao  é norma

governamental, entao você tem que pegar aquela norma te traduzir para dentro do servico

público. Quando eu emito uma norma aqui, olha so essa norma agora é do governo, tem que

cumprir, o responsável é o principal dirigente, porque até entao o cara poderia recomendar o

cara fazer a Iso 2007, mas ele pode ser politico, e politico so tem medo de uma coisa, ficar

inelegivel. 

Entao essa seria a minha grande contribuicao, trabalhar junto com o TCU, cada um no

seu quadrado, mas o TCU reconhecer que as minhas normas que tem que ser executadas, e

responsabilizar o principal dirigente porque ai a seguranca da informacao deixou desde agosto

do ano passado ou deveria ter deixado, e deixou de ser uma preocupacao da informática e

passou a ser 

do link estratégico, como dever ser...

De alguma forma seguranca da informacao, agente so fala e me cibernético, e eu fico 

batendo que defesa é uma coisa e seguranca, e seguranca da informacao é outra, por

que isso aqui é informacao, o faz e num sei que, e as pessoas esquecem, é o armário escrito

assim, Documentos Secretos, com a chave na porta, ai num dá, entao essa cultura é que falta
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nas pessoas, mesmo o pessoal da seguranca nao tem esse costume, e essa cultura.....eu tenho

algumas palavras que p/ mim sao palavras de ordem, para encerrar nosso papo aqui. 

Capacitacao, Colaboracao e Coordenacao, sao palavras que eu acho que sao palavras

chaves, p/ gente pensar em seguranca cibernética, defesa, seguranca da informacao, e o que

você pensar. 

Capacitacao por que,  hoje na portaria tem mais tecnologia da informacao embarcada

do que em 1976 quando eu comecei na área de informática, ou de processamento de dados

que chamam agora, qualquer crachazinho hoje em dia tem mais tecnologia do que tinha antes,

e hoje em dia continua com a mesma visao ali, você passa a mao na catraca, tem acesso, vê o

vigilante mal treinado, continua com a mesma visao de seguranca organica, que nao sabe de

verdade o que ta passando na frente dele, você pode mandar o cara proibir tudo quanto é pen

drive, chega uma crianca com um usinho na mao, e tira a cabeca dela nao... ele nao nem

pensar. 

Colaboracao porque hoje em dia ninguém trabalha sozinho, nem os Estados Unido o

pais mais forte do mundo nao consegue trabalhar sozinho... 

Coordenacao por que hoje as acões sao priorizadas, ai agente tem que coordenar estas

acões... 

FIM 



106

ANEXO A – COMPARATIVO ENTRE OS EUA E O REINO UNIDO

Em  Mandarino  Junior  e  Canongia (2009) apresenta  o demonstrativo das

recomendacões  dos  EUA e  do  Reino  Unido,  para  a  Estratégia  Nacional  de  Seguranca

Cibernética  adotada  por  aquelas  Nacões,  quadro  que  caracteriza  um  breve  resumo  dos

entendimentos do autor deste artigo. 

EUA Reino Unido 

Criação  de  uma  estratégia  integrada  e

detalhada de segurança nacional dos EUA

para o ciberespaço 

O governo deveria promover ajuste na atual

Estratégia,  e  estabelecer  uma  Estratégia

Nacional  de  Seguranca  do  Ciberespaco,

integrada  e  detalhada,  na  qual  a  macro

coordenacao seja realizada por orgao/agência

especificamente criado para tal finalidade, no

ambito  da  Casa  Branca,  orgao  este  que

promoveria  a  devida  sinergia  do  tema,

prioritariamente,  nos  meios:  diplomático

quanto  à  insercao  internacional,  militar

relativo  à  doutrina  e  ao  planejamento,

econômico  no  que  tange  à  politica,

inteligência  em  suas  atividades,  e  marcos

legais no tocante à atualizacao e dinamizacao

dos mesmos; 

Desenvolvimento  da  estratégia  de

segurança cibernética do Reino Unido 

A primeira Estratégia Nacional de Seguranca

Cibernética  do  Reino  Unido  lancada  em

junho de 2009, tem os seguintes objetivos: 

• estabelecer  programa  intragoverno  e

intergovernos em áreas prioritárias da

seguranca  cibernética,  provendo

fundos  adicionais  para  a  pesquisa,

desenvolvimento e inovacao (P,D&I),

bem como para o desenvolvimento e

promo cao  das  habilidades  e

competências criticas; 

• estreitar  os  trabalhos  de  cooperacao

entre  o  setor  público  com  o  setor

privado,  as  organizacões-nao

governamentais,  e  os  parceiros

internacionais; 

• criar  orgao  central  especifico,  neste

caso o Office Cyber Security (OCS),

para  prover  a  lideranca  e  macro

coordenacao necessárias; e, 

• criar  orgao  operacional  especifico,



107

neste  caso  o  Cyber  Security

Operations  Centre  (CSOC),  para

prioritariamente  monitorar  o  espaco

cibernético  e  coordenar  respostas  à

incidentes,  estabelecer  melhores

condicões  de  entendimento  e

conhecimento  sobre  os  ataques

cibernéticos contra as redes e usuários

do Reino Unido, e prover informacões

sobre  os  riscos,  tanto  para  as

transacões  comerciais  e  negocios,

quanto para o setor público no que se

refere ao espaco cibernético.

Organização das estruturas nacionais para

a segurança cibernética 

O Presidente  deveria  estabelecer  no  ambito

do  National  Security  Council  (NSC)  uma

Diretoria  de  Seguranca  Cibernética  que

absorveria  as  funcões  atualmente  exercidas

pela  Homeland  Security  Council  (HSC).

Além disso, o novo Órgao/ Agência Nacional

do Ciberespaco deveria apoiar os trabalhos da

nova Diretoria  de Seguranca  Cibernética  da

NSC, e deveria atuar na assessoria direta do

Presidente  para  tal  assunto.  O  Presidente

deveria, ainda, promover a fusao entre os já

existentes  orgaos  National  Cyber  Security

Center (NCSC) e a Joint Inter-Agency Cyber

Task  Force  (JJACTF  –  criada  pelo  Diretor

Nacional  de  Inteligência).  O Department  of

Novas estruturas de governo para atuação

em cibernética

 

O  governo  estabelecerá  o  Office  of  Cyber

Security (OCS), que atuará no Cabinet Office,

e  será  o  orgao  responsável  pela  lideranca

estratégica  do  tema,  promovendo  maior

sinergia  e  macro  coordenacao  dos  vários

programas  de  governo  na  direcao  da

seguranca  cibernética,  sem  duplicacao  de

esforcos, porém com a devida priorizacao dos

objetivos  nacionais  no  tema.  O  governo

estabelecerá,  também,  uma  multiagência,  o

Cyber  Security  Operations  Centre  (CSOC),

para monitorar o espaco cibernético, analisar

tendências,  e  fortalecer  a  coordenacao  de

respostas  técnicas  aos  ciber  incidentes.  O

CSOC  será  também  responsável  por
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Homeland Security (DHS) deveria permancer

responsável  pelo  United  States  Computer

Emergency Readiness Team (US-CERT) bem

como  pelo  respectivo  Programa  US-CERT

Einstein. 

disseminar  informacao  para  o  governo,  a

indústria,  e  aos  parceiros  internacionais,

sobre os riscos e oportunidades da seguranca

cibernética.  As  novas  estruturas  serao

estabelecidas  em  setembro  de  2009  e

colocadas  em  efetiva  operacao  até  final  da

marco de 2010. 

Parcerias com o setor privado 

O governo americano deveria “reconstruir” as

parcerias entre os setores público-privado, em

ciberseguranca,  no  sentido  de  focar  as

infraestruturas chaves/ criticas da Nacao. Para

tanto,  deveria  ser  formado Comitê  Assessor

para  atuar  em  nivel  presidencial,  com

representantes  seniores  das  infraestruturas

chave/  criticas  cibernéticas.  Neste  sentido,

este novo Comitê deveria incorporar tanto o

National  Security  and  Telecommunications

Advisory  Committee  (NSTAC)  quanto  o

National Infrastrustructure Advisory Council

(NIAC). 

Defesa, segurança e sistema de resistência 

O governo focará  na  preparacao e  protecao

contra  ataques  cibernéticos  em  todos  os

setores,  provendo uma maior  capacidade de

resistência  e  resposta.  Para  tanto  envidará

esforcos  para ampliar  o entendimento sobre

potenciais  vulnerabilidades e impactos,  bem

como para desenvolver medidas de mitigacao

apropriadas. 

Regulação da segurança cibernética 

Deveria  ser  desenvolvido pelo novo Órgao/

Agência Nacional  de Seguranca  Cibernética

uma  macro-  coordenacao  sobre  os  aspectos

de  normas  e  padrões  da  seguranca  para  a

infraestrutura  critica  cibernética,  no  sentido

de que as diferentes agências reguladoras em

Política,  doutrina,  e  marcos  legais  e

regulatórios 

O  novo  Office  of  Cyber  Security  (OCS)

identificará  lacunas  nas  atuais  doutrina,

politica,  legislacao e regulacao por meio de

um  framework  que  aponte  o  cenário

doméstico  e  internacional.  O  OCS  será  o

melhor  local  para  liderar  tanto  o
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seus  escopos  de  atuacao  tenham  suas

atividades  alinhadas  ao  objetivo  comum da

seguranca cibernética 

desenvolvimento  de  politicas  especificas  e

promover  a  maior  interacao  no  governo,

quanto o desenvolvimento e implantacao da

estratégia industrial de seguranca cibernética,

em estreita colaboracao com atores chaves da

indústria.  Assim,  o  fortalecimento  das

parcerias  com  o  setor  privado  será

fundamental  no  sentido  de  sustentar  e

promover as capacidades nacionais no tema,

e estimular a inovacao. 

Para  o  desenvolvimento  do  framework  dos

marcos  legais  e  regulatorios,  tais  parcerias

também serao essenciais, somadas ao estreito

trabalho  com  os  atores  e  orgaos  que

detenham  tais  competências  e  escopo  de

atuacao. 

Segurança nos sistemas de controle indus-

trial  e  SCADA (Supervisory  Control  and

Data Acquisition) 

O  novo  Órgao/  Agência  Nacional  de

Seguranca  Cibernética  deveria  trabalhar  em

conjunto  com  as  agências  reguladoras

adequadas  e  o  National  Institute  for

Standards  and  Technology  (NIST),  no

desenvolvimento  de  normas,  regulamentos

técnicos e padrões metrologicos de seguranca

para a  certificacao dos sistemas de controle

industrial. 

Compreensão e cultura 

O  novo  Office  of  Cyber  Security  (OCS)

liderará o trabalho de ampliar a compreensao

e  fortalecer  a  cultura  de  seguranca

cibernética,  identificando  mudancas

ambientais  e  de  trabalho  a  serem

incorporadas,  tanto  quanto  priorizará  os

vários  aspectos  relacionados  à seguranca

cibernética na formulacao da politica. Dentre

as  medidas,  salienta-se  a  de  desenvolver  o

processo de tomada de decisao baseado em

risco. Tal prática representa uma substancial e
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desafiadora mudanca de cultura, e prescindirá

de trabalhos especificos na direcao de que a

informacao  certa  e  consistente,  chegue  no

momento  certo  e  nas  maos  certas,  visando

garantir maior eficácia e eficiência decisoria

no  campo  sensivel  que  é o  da  seguranca

cibernética. 

Fortalecimento  da  segurança  nas

aquisições e usos de serviços e produtos de

TI 

O  novo  Órgao/  Agência  Nacional  de

Seguranca  Cibernética  deveria  trabalhar  em

parceria  estreita  com  o  setor  privado  na

direcao  de  estabelecer  um guia  básico  para

aquisicao e uso de tecnologia da informacao,

dando especial  atencao aos softwares.  Além

disso, esforcos para o aumento da seguranca

da  Internet  deveriam  ser  priorizados,

contemplando dentre as necessárias acões, o

desenvolvimento  de  regulamentos  técnicos

mandatorios  de  protocolos  de  seguranca  da

Internet. Tal medida, inclusive, deveria fazer

parte  de  uma  estratégia  de  articulacao

internacional para a seguranca da Internet. 

Habilidades e educação 

O governo examinará os requisitos e passos

necessários  ao  desenvolvimento  de

capacidades,  habilidades  e  formacao  de

especialistas  em  seguranca  cibernética  para

atuacao  no  governo  e  na  indústria.  Nao  se

limitará aos aspectos técnicos requeridos, mas

sim  em  combinar  diferentes  abordagens  e

cobrir  as  lacunas  existentes  neste  campo.

Serao desenvolvidos treinamentos, estimulo à

certificacao  e  desenvolvimento  de  carreira

especifica  para  atuacao  dentro  e  fora  do

governo. 

Gestão e credenciamento 

Deveria  ser  reforcado  o  sistema  de

autenticacao  das  identidades,  em  especial

daquelas  pessoas  que  atuam  nas

Capacidades  técnica,  de  pesquisa  e

desenvolvimento (P&D) 

O  governo  aportará  e  proverá  significantes

contribuicões para o trabalho de atualizacao

da  doutrina,  politica,  marcos  legal  e
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infraestruturas  criticas  cibernéticas  (TICs,

energia,  financas,  servicos  essenciais  do

governo).  Além do que deveria  ser  cobrada

com ênfase a adocao da Politica de Padrao de

Identificacao Comum para os Empregados e

Contratados  no  ambito  do  Governo Federal

dos  EUA,  conforme  a  Homeland  Security

Presidential  Directive:  HSPD-12.  Soma-  se

que,  o  credenciamento  do  governo  deveria,

também,  apoiar  os  consumidores  em

atividades  online,  observados  os  direitos  da

privacidade individual e da liberdade civil. 

regulatorio, bem como para a implementacao

da  estratégia  de  seguranca  cibernética  na

ind ústria,  com  destaque  para  as

infraestruturas criticas nacionais como saúde,

energia  e  outras.  Para  tanto,  esforcos  e

priorizacao  da  P&D  promoverao  melhores

efeitos,  em  especial  ao  se  considerar  as

parcerias  internacionais  ocorridas  no  meio

acadêmico.  No primeiro  momento,  recursos

adicionais  serao  alocados  para  apoiar  e

expandir o trabalho colaborativo de protecao

das  redes  de  governo e  industriais.  O novo

Office  of  Cyber  Security  (OCS)  trabalhará

também em forte cooperacao com a Network

Security  Innovation  Plataform  (NSIP)  na

Technology  Strategy  Board,  visando  prover

oportunidades  para  as  empresas  de  alta

tecnologia do Reino Unido. 

Modernização 

O Presidente, em conjunto com o Ministério

da Justica, deveria reexaminar os estatutos e

processos de investigacao de ciber crimes, no

sentido de torná-los mais claros, mais ágeis, e

com  melhor  protecao  da  privacidade.  Em

paralelo,  deveria  lancar  guia  básico  com

indicacões de circunstancias e requisitos para

uso e cumprimento da lei, bem como uso das

autoridades  militares  e  de  inteligência  nos

ciber incidentes. 

Exploração 

O  Reino  Unido  desenvolverá  acões  para

entendimento e identificacao das necessárias

capacidades e competências para exploracao

do  espaco  cibernético,  no  sentido  de

combater ameacas de criminosos, terroristas,

e de outros atores, por meio de um trabalho

eficaz  e  eficiente  de  combate  aos  ataques

cibernéticos, conferindo a devida defesa dos

interesses nacionais e da sociedade. 
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Revisao do Ato Normativo Federal de Gestao

da Seguranca da Informacao (FISMA 2002) 

O  Presidente  deveria  trabalhar  juntamente

com o Congresso na direcao de “reescrever”

o Federal Information Security Management

Act  –  2002  (FISMA),  marco  normativo

americano  da  seguranca  da  informacao,  do

National  Institute  of  Standards  and

Technology (NIST), de forma que o mesmo

contemple os aspectos relativos à seguranca

cibernética. 

Engajamento internacional 

O novo Office of Cyber Security (OCS) será

o  responsável  pela  construcao  coerente  e

sinérgica  dos  trabalhos  de  seguranca

cibernética do Reino Unido vis a vis politicas,

estratégias e boas práticas de parceiros e de

organizacões  internacionais.  Neste  primeiro

momento  o  OCS  nao  fará  parte  dos

numerosos  acordos  bilaterais  e  multilaterais

que cada agência ou orgao já realiza. E sim,

exercerá  uma  macro  coordenacao  dessas

atividades  na  direcao  de  desenvolver  uma

visao e mensagem única do Reino Unido à

respeito da seguranca cibernética, alinhada às

visões  de  aliados  estratégicos,  e  se  fazendo

presente  em  comiss ões  e  f oruns

internacionais. 

Eliminar  a  divisão  entre  diretrizes  e

normas  de  segurança  de  sistemas  civis  e

nacional 

O  Presidente  deveria  propor  legislacao  que

eliminasse a distincao existente entre normas

e  regulamentos  técnicos  de  seguranca  de

sistemas  nacional  e  sistemas  de  agências

civis, adotando abordagem baseada em risco. 

Governança, papéis e responsabilidades 

Será modelada a governanca do Reino Unido

para  todos  os  aspectos  relacionados  à

seguranca  cibernética,  desenvolvendo  um

arcabouco teorico-referencial  que contemple

as licões aprendidas, as melhores práticas, os

parceiros considerados chave, e as iniciativas

de  mudancas  requeridas.  Uma  das  áreas

criticas,  a  dos  ciber  crimes,  exigirá  uma

revisao breve dos papéis e responsabilidades

dos atores diretamente envolvidos, bem como
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dos requisitos estratégicos, sob a lideranca e

macro coordenacao do OCS, para assegurar a

Estratégia Nacional de Seguranca Cibernética

do  Reino  Unido.  No  ambito  desta

recomendacao  encontram-se  também  os

esforcos  intra-governo  de  promocao  e

priorizacao  da  Estratégia  Nacional  de

Seguranca  Cibernética  ,  que  contará  com a

participacao  e  colaboracao  de  stakeholders,

de  orgaos  nao  governamentais,  e  da

sociedade. 

Treinamento e educação em cibernética e

desenvolvimento de força de trabalho 

O  Presidente  deveria  por  meio  do  novo

Órgao/ Agência de Seguranca Cibernética, e

operando  juntamente  com  agências  de

formacao  e  gestao  de  pessoal  do  governo,

criar  programas  de  treinamento  para  as

atividades  de  governo  no  campo  da

cibernética.  E,  ainda,  deveria  trabalhar

juntamente  com  o  National  Science

Foundation  (NSF)  para  desenvolver  um

programa nacional de educacao no tema. 

Pesquisa  e  desenvolvimento  (P&D)  em

cibernética 

O  novo  Órgao/  Agência  de  Seguranca

Cibernética,  trabalhando  juntamente  com  o

Office  of  Science  and  Technology  Policy
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(OSTP), deveria realizar macro coordenacao

da P&D em cibernética.
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ANEXO B - POLÍTICA CIBERNÉTICA DE DEFESA

Politica Cibernética de Defesa
PORTARIA NORMATIVA No- 3.389/MD,

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a Politica Cibernética de Defesa. O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no
uso das atribuicões que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituicao,
e observado o disposto nos incisos III, VI e IX do art. 1º e inciso VII do art. 16 do Anexo I do
Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010, e no Decreto no 6.703, de 18 de dezembro de
2008, resolve:

Art. 1º Aprovar a Politica Cibernética de Defesa - MD31-P-02 (1ª Edicao/2012), anexa a esta
Portaria Normativa.

Art. 2o Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.

CELSO AMORIM

ANEXO

POLÍTICA CIBERNÉTICA DE DEFESA

CAPÍTULO I
DA INTRODUÇÃO

1.1. Finalidade

A Politica Cibernética de Defesa tem a finalidade de orientar, no ambito do Ministério da
Defesa  (MD),  as  atividades  de  Defesa  Cibernética,  no  nivel  estratégico,  e  de  Guerra
Cibernética, nos niveis operacional e tático, visando à consecucao dos seus objetivos.

1.2. Aplicacao

A Politica Cibernética de Defesa aplica-se a todos os componentes da expressao militar do
Poder Nacional, bem como às entidades que venham a participar de atividades de Defesa ou
de Guerra Cibernética.

1.3. Pressupostos Básicos

A definicao dos objetivos e a determinacao das diretrizes da Politica Cibernética de Defesa
obedecem aos seguintes pressupostos básicos:
a)  a  eficácia  das  acões  de  Defesa  Cibernética  depende,  fundamentalmente,  da  atuacao
colaborativa da sociedade brasileira, incluindo, nao apenas o MD, mas também a comunidade
acadêmica, os setores público e privado e a base industrial de defesa;
b) as atividades de Defesa Cibernética no MD sao orientadas para atender às necessidades da
Defesa Nacional;
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c)  as  acões  cibernéticas  de  caráter  ofensivo  deverao  estar  em  conformidade  com  o
planejamento elaborado em atendimento às Hipoteses de Emprego (HE);
d) a capacitacao tecnologica do Setor Cibernético deve ser buscada de maneira harmônica
com a Politica de Ciência, Tecnologia e Inovacao para a Defesa Nacional (C,T&I);
e)  a  eficácia  das  acões  de  Defesa  Cibernética  no  MD  depende  diretamente  do  grau  de
conscientizacao alcancado junto às organizacões e pessoas acerca do valor da informacao que
detêm ou processam;
f)  a  Seguranca  da  Informacao  e  Comunicacões  (SIC)  é  a  base  da  Defesa  Cibernética  e
depende diretamente das acões individuais; nao há Defesa Cibernética sem acões de SIC; e
g) as acões cibernéticas no contexto do MD visam a assegurar o uso do espaco cibernético,
impedindo ou dificultando seu uso contra os interesses do Pais e garantindo, dessa forma, a
liberdade de acao.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

2.1. Objetivos

Sao objetivos da Politica Cibernética de Defesa:
a)  assegurar,  de forma conjunta,  o  uso efetivo  do espaco cibernético (preparo  e  emprego
operacional)  pelas  Forcas  Armadas  (FA)  e  impedir  ou  dificultar  sua  utilizacao  contra
interesses  da  Defesa  Nacional;ou  dificultar  sua  utilizacao  contra  interesses  da  Defesa
Nacional;
b)  capacitar  e  gerir  talentos  humanos  necessários  à  conducao  das  atividades  do  Setor
Cibernético (St Ciber) no ambito do MD;
c) colaborar com a producao do conhecimento de Inteligência, oriundo da fonte cibernética,
de interesse para o Sistema de Inteligência de Defesa (SINDE) e para os orgaos de governo
envolvidos  com  a  SIC  e  Seguranca  Cibernética,  em  especial  o  Gabinete  de  Seguranca
Institucional da Presidência da República (GSI/PR);
d) desenvolver e manter atualizada a doutrina de emprego do St Ciber;
e) implementar medidas que contribuam para a Gestao da SIC no ambito do MD;
f) adequar as estruturas de C,T&I das três Forcas e implementar atividades de pesquisa e
desenvolvimento para atender às necessidades do St Ciber;
g) definir os principios básicos que norteiem a criacao de legislacao e normas especificas para
o emprego no St Ciber;
h) cooperar  com o esforco de mobilizacao nacional  e militar  para assegurar a capacidade
operacional e, em consequência, a capacidade dissuasoria do St Ciber; e
i)  contribuir  para a seguranca dos ativos de informacao da Administracao Pública Federal
(APF), no que se refere à Seguranca Cibernética, situados fora do ambito do MD.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES

3.1. Definicao

As diretrizes  explicitam as  atividades  a  serem implementadas  pelo  MD para  alcancar  os
objetivos constantes da Politica Cibernética de Defesa.
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3.2. Diretrizes

3.2.1. Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº I - assegurar, de forma conjunta, o uso efetivo do
espaco cibernético (preparo e emprego operacional) pelas Forcas Armadas (FA) e impedir ou
dificultar sua utilizacao contra interesses da Defesa Nacional:
a) conceber e implantar o Sistema Militar de Defesa Cibernética (SMDC), contando com a
participacao de militares das FA e civis;
b) criar a estrutura para realizar a coordenacao e a integracao do St Ciber no ambito do MD,
como orgao central  do SMDC, com a possibilidade de participacao de militares das FA e
civis;
c) levantar as infraestruturas criticas de informacao associadas ao St Ciber para contribuir
com a formacao da consciência situacional necessária às atividades de Defesa Cibernética;
d) estabelecer critérios de risco, inerentes aos ativos de informacao,
e realizar o seu gerenciamento, reduzindo os riscos às infraestruturas criticas da informacao
de interesse da Defesa Nacional a niveis aceitáveis;
e) criar e normatizar processos de Seguranca Cibernética para padronizar procedimentos de
acreditacao  no  ambito  das  infraestruturas  criticas  de  informacao  de  interesse  da  Defesa
Nacional; e
f)  estabelecer  programas/projetos  a  fim de assegurar  a  capacidade de  atuar  em rede  com
seguranca, fortalecendo, dessa forma, a operacionalidade da atividade de Comando e Controle
(C2) no MD.

3.2.2. Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº II - capacitar e gerir talentos humanos necessários à
conducao das atividades do St Ciber no ambito do MD:
a) definir os perfis do pessoal necessário para a conducao das atividades do St Ciber;
b) criar cargos e funcões especificos e mobiliá-los com pessoal especializado para atender às
necessidades do St Ciber;
c) estabelecer critérios e controlar a mobilizacao e desmobilizacao de pessoal para a atividade
de Defesa Cibernética;
d) identificar, cadastrar e selecionar o pessoal com competências ou habilidades, existente nos
ambientes interno e externo das FA, para integrar o SMDC;
e) capacitar, de forma continuada, pessoal para atuar no St Ciber, sob a orientacao do orgao
central do SMDC, aproveitando estruturas existentes;
f)  viabilizar  a  participacao  de  pessoal  envolvido  com  o  St  Ciber  em  cursos,  estágios,
congressos, seminários, simposios e outras atividades similares relacionadas no Brasil e no
exterior;
g) realizar,  periodicamente,  eventos que possibilitem a apresentacao e discussao de temas
relevantes em áreas de interesse do Setor Cibernético, a serem organizados e conduzidos pelo
orgao central do SMDC, para nivelamento e atualizacao do conhecimento;
h) criar instrumentos para viabilizar e motivar a permanência do pessoal especializado nas
atividades do St Ciber, permitindo a continuidade da atividade;
i) realizar parcerias estratégicas e intercambio entre as FA e instituicões de interesse; e
j) incluir o conteúdo Defesa Cibernética nos curriculos dos cursos, em todos os niveis, no que
couber, dos estabelecimentos de ensino do MD.

3.2.3. Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº III - colaborar com a producao do conhecimento de
Inteligência,  oriundo da fonte cibernética, de interesse para o SINDE e para os orgaos de
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governo envolvidos com a SIC e Seguranca Cibernética, em especial o GSI/PR:
a) adequar a doutrina de Inteligência de modo a inserir a fonte cibernética no contexto da
integracao de fontes de dados visando à producao de conhecimento;
b) criar estruturas de Inteligência Cibernética, conforme a
necessidade dos orgaos centrais de Inteligência das FA e do SMDC, para aplicar métodos
cientificos e sistemáticos, buscando extrair e analisar dados oriundos da fonte cibernética,
produzindo conhecimento de interesse;
c) estabelecer um canal sistêmico/técnico entre o orgao central do SMDC e os orgaos centrais
de Inteligência das FA, no ambito do SINDE, no tocante ao St Ciber; e
d) levantar as infraestruturas criticas de informacao associadas às ameacas internas e externas,
reais ou potenciais, para contribuir com a formacao da consciência situacional necessária às
atividades de inteligência.

3.2.4. Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº IV - desenvolver e manter atualizada a doutrina de
emprego do St Ciber:
a) criar a doutrina de Defesa Cibernética mediante proposta do orgao central do SMDC;
b) fomentar o desenvolvimento e o intercambio de teses,
dissertacões e outros trabalhos similares, com enfoque doutrinário, em instituicões de ensino
superior civis e militares de interesse para as atividades do St Ciber;
c) promover intercambio doutrinário, normativo e técnico, com instituicões civis e militares,
nacionais e de nacões amigas;
d)  inserir  a  Defesa  Cibernética  nos  exercicios  de  simulacao de combate  e  nas  operacões
conjuntas;
e)  criar  um sistema  de  gestao  de  conhecimento  de  licões  aprendidas  para  composicao  e
atualizacao da doutrina; e
f)  designar  o  orgao  central  do  SMDC  como  responsável  por  propor  as  inovacões  e
atualizacões de doutrina para o St Ciber no ambito da Defesa.

3.2.5. Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº V – implementar medidas que contribuam para a
Gestao da SIC no ambito do MD:
a) implementar metodologia de Gestao de SIC na Defesa, levando em conta a legislacao e
normas vigentes, as melhores práticas,
a Doutrina de Inteligência de Defesa e padrões internacionais de interesse;
b) implementar uma infraestrutura de chaves públicas da Defesa (ICP Defesa);
c) determinar padrões interoperáveis de criptografia de Defesa em complemento aos das FA; e
d) implementar a sistemática de auditoria de SIC na Defesa.

3.2.6. Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº VI - adequar as estruturas de C,T&I das três Forcas
e implementar atividades de pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades do St
Ciber:
a) planejar e executar a adequacao das estruturas de Ciência, Tecnologia e Inovacao (C,T&I),
integrando esforcos entre as FA para atender às necessidades do St Ciber;
b) criar comitê permanente, no ambito da Defesa, constituido por representantes do MD e
convidados, de outros ministérios e de agências de fomento, para intensificar e explorar novas
oportunidades de cooperacao em C,T&I, nas áreas de interesse do St Ciber;
c)  prospectar as  necessidades  do St  Ciber,  na área de C,T&I, no ambito  da Defesa,  para
identificar as capacidades cientifico-tecnologicas necessárias ao desenvolvimento do Setor;
d) identificar competências (individuais e organizacionais) especificas em C,T&I, de interesse



119

do St Ciber, no ambito do MD e dos centros de pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e
privados),  estabelecendo  parcerias  entre  centros  de  excelência,  em  nivel  nacional,  para
agregar as instituicões e evitar a dispersao de recursos;
e) criar parcerias e cooperacao entre os centros militares de pesquisa e desenvolvimento e os
centros de pesquisa e desenvolvimento civis (públicos e privados), para estimular a integracao
das iniciativas de interesse do St Ciber; e
f)  criar  programas,  no  ambito  do  MD,  em  parceria  com  o  MCTI,  que  contemplem  a
caracteristica dual (emprego civil e militar) das tecnologias de informacao e comunicacões
(TIC) empregadas na área cibernética, para fortalecer o envolvimento do setor industrial nas
fases de desenvolvimento dos projetos de interesse do St Ciber.

3.2.7. Diretrizes atinentes ao Objetivo Nº VII - definir os principios básicos que norteiem a
criacao de legislacao e normas especificas para o emprego no St Ciber:
a) colaborar com o orgao da Presidência da República (PR) encarregado da elaboracao da
Politica Nacional de Seguranca Cibernética;
b) manter atualizada a Politica Cibernética de Defesa em consonancia com a Politica Nacional
de Seguranca Cibernética, quando da sua existência;
c)  definir  atribuicões  e  responsabilidades  para  o  exercicio  das  atividades  relacionadas  à
Defesa Cibernética;
d)  elaborar  propostas  de  criacao e  adequacao de  legislacao federal,  a  fim de  amparar  as
atividades de Defesa Cibernética;
e) propor criacao de programa orcamentário para viabilizar as acões e atividades do St Ciber;
f)  revisar os  planejamentos  das  Hipoteses  de  Emprego (HE)  para  considerar  as  acões  no
espaco cibernético; e
g) propor a adequacao da Lei de Mobilizacao Nacional e do Sistema Nacional de Mobilizacao
(SINAMOB) para torná-los compativeis com as necessidades do St Ciber.

3.2.8.  Diretrizes  atinentes  ao Objetivo Nº VIII –  cooperar  com o esforco de  mobilizacao
nacional e militar para assegurar a capacidade operacional e, em consequência, a capacidade
dissuasoria do St Ciber:
a) realizar levantamento sistemático de ativos de informacao passiveis de serem mobilizados
em prol do St Ciber;
b)  elaborar  e  manter  atualizado  um banco  de  ativos  de  informacao,  de  interesse  para  a
mobilizacao, em prol do SMDC;
c)  elaborar  Planos  de  Mobilizacao de  Ativos  de  Informacao,  com respectivos  custos,  em
consonancia com a Lei de Mobilizacao Nacional;
d) adequar as necessidades de mobilizacao do SMDC ao SINAMOB; e
e) propor, ao governo federal, a realizacao de campanha nacional de educacao sobre Defesa
Cibernética,  visando  à  Mobilizacao  Nacional,  para  elevar  o  nivel  de  conscientizacao  da
sociedade brasileira.

3.2.9.  Diretrizes  atinentes  ao  Objetivo Nº  IX -  contribuir  para  a  seguranca  dos  ativos  de
informacao da APF, no que se refere à Seguranca Cibernética, situados fora do ambito do
MD:
a) conhecer, por intermédio da PR, as infraestruturas criticas da informacao dos orgaos da
APF situados fora do MD;
b)  colaborar,  dentro  dos  limites  da  legislacao  em vigor,  com os  demais  orgaos  da  APF,
mediante  solicitacao  e  por  intermédio  da  PR,  para  o  restabelecimento  da  Seguranca
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Cibernética;
c) manter um banco de dados e estabelecer um canal sistêmico/ técnico entre o orgao central
do SMDC e os orgaos da APF, para compartilhamento de informacões de incidentes de rede; e
d) atuar no reconhecimento de artefatos e desenvolvimento de ferramentas cibernéticas, em
conjunto com a PR, contribuindo para a protecao dos ativos de informacao da APF.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES E DA ATUALIZAÇÃO

4.1. Responsabilidades

O  Estado-Maior  Conjunto  das  Forcas  Armadas  (EMCFA)  é  o  orgao  responsável  por
assessorar o Ministro de Estado da Defesa na implementacao e gestao do SMDC, visando a
garantir,  no ambito da Defesa,  a capacidade de atuacao em rede,  a interoperabilidade dos
sistemas e a obtencao dos niveis de seguranca desejados.

4.2. Atualizacao

Esta  Politica  deve  ser  revisada  e  atualizada  periodicamente  pelo  MD,  por  intermédio  do
EMCFA, por iniciativa propria ou por proposta de uma das Forcas Armadas.


