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Título do Slide                                                       Introdução 

As geração atual, desde cedo, convive com telefones 

celulares, tablets, smartphones, laptops e outros meios.  

Após a II Guerra Mundial, as telecomunicações foram 

associadas à computação e, com isso, inicia-se um novo 

setor do conhecimento humano: tecnologia da informação. 

Surge a “sociedade da informação! 

Realidades atuais (ao mesmo tempo problemas): gestão, 

governança, processos e, principalmente, nas operações dos 

meios de TI. Os ataques cibernéticos se apresentam em uma 

escalada mundial crescente, silenciosa e se caracterizam 

como um dos grandes desafios do século XXI. Todas as 

pessoas, empresas, governos e entidades que utilizam o 

espaço cibernético estão expostos a riscos. Na realidade, nos 

dias atuais, é praticamente inexistente empresas de grande 

porte que não possuem os meios de TI permeando seus 

processos. A guerra cibernética já começou.  



  
  

Título do Slide                                                   Introdução 

A Estratégia Nacional de Defesa do Brasil (END) define três 

setores estratégicos essenciais para a defesa nacional, 

atribuindo a cada uma das Forças Armadas a responsabilidade 

de coordenação de cada um deles, sendo o setor cibernético a 

cargo do Exército Brasileiro.  

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República (GSI/PR) tem como uma de suas competências a 

responsabilidade de coordenar as atividades de segurança da 

informação na administração pública federal.  

Atualmente, não é difícil encontrar o termo “hacker” sendo 

utilizado na mídia como sinônimo de vandalismo. Para Dom 

(2003), hacker é uma palavra inglesa que não possui uma 

tradução exata para a língua portuguesa. A tradução mais 

próxima seria “fuçador” ou aquele que aprende “fuçando”. 

Portanto, o termo hacker é usado para designar pessoas que 

criam e modificam software e hardware de computadores, não 

necessariamente com maus objetivos. 



  
  

                                                                  Introdução 

Comumente na mídia e em algumas populações, usa-se o termo 

hacker para designar crackers, ou seja, pessoas que praticam atos 

ilegais ou sem ética (atividades criminosas usando várias técnicas 

e tecnologias como: invasão de computadores, furto de informações 

e depredação de sites, etc).  

 

O termo cracker foi utilizado com uma nítida intenção em 

demonstrar que hackers e crackers eram seres diferentes e, assim, 

deveriam ser reconhecidos. Mas, essa tentativa mostrou-se 

frustrante diante da dificuldade em diferenciar um do outro. 

(Cebrian,1998)  

 

Hackers são contratados por empresas para proteger seus sistemas 

contra o ataque de crackers. Esta talvez seja a melhor forma de 

diferenciar os dois tipos. Muitos termos foram criados para 

conceituar estes novos personagens do ciberespaço. De acordo 

com o dicionário de Eric S. Raymond (2001), esses personagens 

(lammer, phreaker, cracker etc) se diferenciam dos hackers pelas 

formas de atuação de cada um deles. Os crackers são classificados 

de acordo com suas especialidades podendo ser destacados:  



  
  

BREVE HISTÓRICO DA SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA  

Enumeramos diversos eventos no trabalho que tratam da área 

científica tecnológica ao longo das últimas décadas. 

Aqui, destacamos alguns pela relevância que nos permitem inferir 

quanto a aspectos específicos: 

1946 

ENIAC- Electronic Numerical and Calculator, o primeiro computador 

eletrônico digital. O mesmo foi idealizado, inicialmente, para o cálculo de 

trajetórias balísticas e, posteriormente, para determinar se a bomba H 

poderia ser construída. (No Brasil, as primeiras tentativas do uso de 

computadores se deu nos anos 70-80 – observe a distância tecnológica) 

1957 
a então URSS lançou o primeiro satélite do mundo, o Sputinik. (quase 57 anos 

após, o Brasil ainda não detém a tecnologia de lançamento de satélites). 

1960 
lançados os primeiros satélites de comunicação comercial (INTELSAT e 

INMARSAT), sob os auspícios de organizações governamentais oficiais. 

1969  

primeira rede de computadores de longa distância. A ARPANET, patrocinada 

pela DARPA – Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos da América (EUA). 

1970 inventada a fibra ótica pelo físico indiano Narinder Singh Kapany, nos EUA. 

1980 introdução da tecnologia de banda larga. 

1981 criação do PC-DOS, sistema operacional para as máquinas da IBM. 

Esses eventos foram marcados para mostrar o “gap” gigante que nosso 

país enfrenta nos avanços científicos-tecnológicos.  Isso não pode mais 

esperar quando se trata de guerra cibernética. 



  
  

BREVE HISTÓRICO DA SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA  

Finalmente, duas situações criadas a partir de fragilidades em 

segurança de dados, que estão contribuindo para acelerar 

mudanças políticas quanto ao assunto “espaço cibernético” 

Ano Evento 

2010 

 

A problemática do Wikileaks começa a tornar preocupante devido ao vazamento de 

dezenas de informações que eram sigilosas. Ao longo do ano de 2010, o WikiLeaks 

publicou grandes quantidades de documentos confidenciais do governo dos Estados 

Unidos, com forte repercussão mundial. Em abril, divulgou um vídeo de uma fato de 

2007, que mostrava o ataque de um helicóptero Apache estado unidense, matando pelo 

menos 12 pessoas - dentre as quais dois jornalistas da Reuters em Bagdá, no contexto 

da ocupação do Iraque.  Outro documento polêmico mostrado pelo Wikileaks é a cópia 

de um manual de instruções para tratamento de prisioneiros na prisão militar estado-

unidense de Guantánamo, em Cuba. Em julho do mesmo ano, WikiLeaks promoveu a 

divulgação de uma grande quantidade de documentos secretos do exército dos 

Estados Unidos, reportando a morte de milhares de civis na guerra do Afeganistão em 

decorrência da ação de militares norte-americanos. Finalmente, em novembro, 

publicou uma série de telegramas secretos enviados pelas embaixadas dos Estados 

Unidos ao governo do país. 

2013 

O ex-técnico da CIA Edward Snowden, de 29 anos, é acusado de espionagem por vazar 

informações sigilosas de segurança dos Estados Unidos e revelar em detalhes alguns 

dos programas de vigilância que o país usa para espionar a população americana – 

utilizando servidores de empresas como Google, Apple e Facebook – e vários países da 

Europa e da América Latina, entre eles o Brasil, inclusive fazendo o monitoramento de 

conversas da presidente Dilma Rousseff com seus principais assessores. 



  
  

Conceitos sobre Defesa e Segurança:  

a aplicação na Cibernética 

Segurança é um estado, um sentimento de estar livre de 

ameaças ou longe delas e é decorrente de ações que 

buscam eliminar as vulnerabilidades. Para os Estados, 

essas ações têm a ver com os denominados campos do 

poder (político, psicossocial, científico-tecnológico, 

econômico e militar).  

 

 

Defesa é que é um ato, um conjunto de medidas, ações e 

recursos orientados para a manutenção da segurança, 

cabendo à área militar a responsabilidade primária por sua 

execução. Sem segurança não existirão condições para o 

desenvolvimento econômico e social de um país, portanto, 

as questões relativas à segurança devem sempre preceder 

o estabelecimento de uma política de defesa.  



  
  

Conceitos sobre Defesa e Segurança:  

a aplicação na Cibernética 

Tudo depende de computadores e da internet: a comunicação (celulares, 

email), entretenimento (TV a cabo digital, MP3), transporte (sistemas de 

carro motor, navegação de aeronaves, metrôs), shopping (lojas online, 

cartões de crédito), medicina (equipamentos, registros médicos) dentre 

outros.  

 

A vida diária das pessoas depende de computadores. Muitas informações 

pessoais são armazenadas em computadores. Defesa e segurança 

cibernética envolvem proteger essa informação por prevenção, detecção e 

resposta a ataques.  

 

Segurança das informações – é caso de vida ou morte! 

Dados não faltam para justificar essa crescente preocupação: 60.000 

novos malwares (softwares maliciosos) por dia; 8 mil novos sites 

infectados por dia; mais de 100 bilhões de spam’s disparados diariamente 

pelo mundo todo; além dos incontáveis danos causados às informações 

corporativas por imperícia ou negligências dos próprios funcionários, 

sabotagem, defeitos em equipamentos e outros. Como eu sempre digo e 

ensino, uma pequena falha em um sistema hoje, embora não parecendo 

ameaçadora, poderá ser o grande motivador de uma falência amanhã. 



  
  

Um conceito para Inteligência Cibernética 

Inteligência Cibernética nada mais é do que um 

processo em que o espaço cibernético é o seu 

grande campo de trabalho, objetivando a obtenção, a 

análise e a capacidade de produção de 

conhecimentos baseados nas ameaças virtuais e 

com caráter prospectivo, suficientes para permitir 

formulações, decisões e ações de defesa e resposta 

imediatas visando à segurança virtual de uma 

empresa, organização e/ou Estado. (Marques, 2011) 



  
  

Conceitos sobre Defesa e Segurança:  

a aplicação na Cibernética 

Tudo isso tem um reflexo enorme nas empresas e pessoas que 

trabalham com segurança privada, seja pela legislação vigente, 

que acaba regulando a atividade profissional, seja pela 

influência que exerce, pelas ameaças, diretamente nos agentes 

que atuam nesse nicho profissional. 

Conclusão parcial 



  
  

Um giro pelo mundo 

Novembro de 2001: Convenção do Conselho Europeu (Convenção 

de Budapeste), na Hungria, para tratar de crimes cibernéticos. 

Na pauta: Segurança Cibernética (uso ofensivo e defensivo de 

informações e sistemas de informações para negar, explorar, 

corromper ou destruir valores do adversário baseados em 

informações, sistemas de informações e redes de 

computadores), ações elaboradas para obtenção de vantagens 

(na área militar e civil) e guerras assimétricas (viabilidade com 

baixo custo x grande impacto).  

 

Elaboração do tratado que entrou em vigor no dia 1º de julho de 

2004. Os Estados Unidos são o único país de fora do Conselho 

Europeu que o ratificou, sendo que 19 países europeus já 

ratificaram o tratado.  

O Brasil não participou da convenção. O país só pode se tornar 

signatário do tratado se for convidado pelo Comitê de Ministros 

do Conselho Europeu.  



  
  

Um giro pelo mundo 

O Brasil, se obrigado pelo Congresso Nacional, a aderir ao tratado, 

terá de legislar sobre os crimes tipificados na Convenção.  

 

Vários países estão fazendo acordos (EUA e Índia; França e Reino 

Unido; França e Estônia; EUA e Canadá, entre outros) e a 

cooperação bilateral é mais eficaz que a multilateral.  

 

Outra medida fundamental para a garantia da defesa encontra-se 

na manutenção de um sistema de inteligência eficiente e eficaz, 

capaz de assessorar o processo decisório e garantir a preservação 

do Estado e da sociedade contra ameaças reais ou potenciais. 

Isso, obviamente, se aplica ao mundo corporativo. Verifica-se, 

nesse ponto, que segurança cibernética vai além das tecnologias 

de informação e comunicações, envolve outros sistemas da 

organização, como, por exemplo, pessoal e inteligência, apenas 

para citar em uma primeira observação. Pode envolver outros. 



  
  

                                                           Ataques cibernéticos 

Para Shawn Henry, diretor adjunto da divisão informática do 

Federal Bureau of Investigation (FBI), disse que os ataques 

cibernéticos estão entre as três maiores ameaças na 

atualidade.  

 

Uma das mais assustadoras consequências da guerra 

cibernética é que o dano não é sempre limitado às redes e 

sistemas. Ele pode ser físico também.  

O mundo empresarial – corporativo está imune a isso? 



  
  

                                                           Ataques cibernéticos 

1982 – A CIA (EUA) mostrou o perigo de uma "bomba lógica". 

Essa “bomba” causou a explosão de um gasoduto soviético na 

Sibéria (era como uma monumental explosão de incêndio não 

nuclear jamais visto do espaço) sem o uso de um míssil ou uma 

bomba, mas uma sequência de código de computador. Hoje, 

com a proliferação de controle de computador, os alvos 

possíveis são praticamente infinitos.  

1998 - hackers penetraram nos sistemas de computação das 

Forças Armadas norte-americanas cujos alvos eram os 

mapas, esquemas militares e configuração das tropas dos 

EUA. Durante dois anos, dados militares foram subtraídos do 

Pentágono, da NASA, do Departamento de Energia e, também, 

de universidades e laboratórios de pesquisa. Os EUA 

acusaram a Rússia pelo ataque, mas esta negou o 

envolvimento.  



  
  

                                                           Ataques cibernéticos 

2004 – Sandia National Laboratories, nos EUA, foi invadido. Titan 

rain foi o nome dado pelo FBI a estes ataques, onde se verificou 

que várias redes de computadores foram infiltradas por hackers, 

como a da Lockheed Martin, Sandia (propriedade da Lockheed) e 

da National Aeronautics and Space Administration (NASA). O 

perigo, neste caso, não foi só os atacantes furtarem dados 

militares classificados e de inteligência, mas sim o de deixarem 

backdoors e zumbis nas máquinas, que fazem com que a 

espionagem cibernética seja mais fácil no futuro. Esses ataques 

partiram da China e acredita-se que tiveram o apoio do governo 

daquele país. Titan rain é considerado um dos maiores ataques 

cibernéticos da história. Alguns afirmam que os ataques de 1998 

foram do mesmo tipo. 

Backdoor: é um cavalo de tróia de acesso remoto formado por dois componentes: um que 

ataca o servidor e outro que é instalado na máquina do usuário. Quando executado, ele 

permite que o hacker se conecte e administre a máquina do usuário utilizando o código 

instalado no PC. Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u11798.shtml>. Acesso em: 27 mar. 

2014. 

  

Zumbis: nome se refere a computadores caseiros controlados remotamente por um invasor 

para cometer crimes, sem que seu dono desconfie. Disponível em: < 

http://veja.abril.com.br/081106/p_134.html >. Acesso em 01 abr. 2014.  



  
  

                                                           Ataques cibernéticos 

2007: A Estônia é um país altamente informatizado, sendo um 

dos pioneiros na tecnologia do “governo eletrônico” e por isso é 

muito vulnerável a ataques virtuais. Em um breve período de 

tempo, os sites do parlamento, da presidência, dos ministérios, 

de partidos políticos, dos serviços de saúde e tecnologia, dois 

grandes bancos e empresas da área de comunicação foram 

afetados. A característica dos ataques foi a de “ataque 

distribuído de negação de serviço” (também conhecido como 

DDoS, um acrônimo em inglês para Distributed Denial of 

Service). Ataques DDoS são caracterizados por solicitações em 

massa para um único site ou servidor, fazendo com que ele não 

suporte o tráfego e fique indisponível para outros usuários.  

O governo eletrônico (e-government) é um processo de informatização das ações de um 

governo, procurando facilitar e tornar operações burocráticas mais rápidas, além de tentar 

aproximar mais as ações do governo dos cidadãos.  

 

Disponível em: 

< http://www.pucminas.br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20070704113456.pdf?PHPS 

SID=40d7b2656db775ea31268bf3df1c04cc>. Acesso em: 17 mar. 2014.  



  
  

                                                           Ataques cibernéticos 

2007: Durante a campanha presidencial, Barack Obama e John McCain 

tiveram seus e-mail e seus dados confidenciais acessados por uma 

entidade estrangeira ou organização. O FBI teve que recolher todos os 

computadores, telefones celulares e dispositivos eletrônicos da 

campanha para averiguações e substituí-los. As suspeitas recaíram 

sobre a China ou Rússia, mas a autoria não pôde ser comprovada.  

 

 

2008:  Em agosto, ocorreu um incidente envolvendo a Rússia. Durante os 

conflitos separatistas ocorridos na região da Geórgia e Ossétia do Sul, 

sites do governo da Geórgia foram bloqueados numa ação em massa 

coordenada por nacionalistas russos. O governo russo negou qualquer 

participação.  

 

 

2009: foi divulgado um extenso relatório intitulado Tracking GhostNet: 

Investigating a Cyber Espionage Network, relativo a uma pesquisa 

realizada pelo site Information Warfare Monitor, ligado ao laboratório 

multidisciplinar Munk Centre for International Studies, da Universidade 

de Toronto que apontou ataques cibernéticos em mais de 100 países. 



  
  

                                                           Ataques cibernéticos 

No feriado de Independência dos Estados Unidos, em 4 de julho 

de 2009, houve o bloqueio de vários sites do governo e de 

empresas norte americanas, incluindo a página da Casa Branca 

e da Bolsa de Valores de Nova York. Uma semana depois, a 

vítima foi à Coréia do Sul, aliada dos EUA. Ambos os ataques 

teriam partido da vizinha Coréia do Norte, nação comunista 

alinhada à China. O governo norte coreano negou qualquer 

participação nos incidentes.  

Em 2010, mais de 286 milhões de novas pragas virtuais foram 

identificadas no mundo, de acordo com Relatório de Ameaças 

à Segurança na Internet (Internet Security Threat Report – 

ISTR), elaborado pela Symantec. Os resultados apresentados 

mostram que houve aumento na frequência e na sofisticação 

dos ataques direcionados às empresas. Isso se deve pelo 

surgimento das novas tecnologias e a popularização dos 

dispositivos móveis 



  
  

                                                    Ataques cibernéticos  

Em agosto de 2011, Dmitri Alperovitch, vice-presidente da divisão de 

análises de ameaças da McAfee, empresa norte americana de software de 

segurança, afirmou ter descoberto o que pode ser considerada a maior série 

de ataques cibernéticos da história. Segundo a empresa, mais de 70 

entidades foram alvo de um mesmo cyber ataque conduzido por um único 

autor nos últimos cinco anos. Os incidentes comprometeram dados de 

governos e organizações dos EUA, Canadá, Coréia do Sul, Vietnam, Taiwan, 

Japão, Suíça, Reino Unido, Indonésia, Dinamarca, Cingapura, Hong Kong, 

Alemanha e Índia, além da Organização das Nações Unidas (ONU). No caso 

da ONU, os hackers invadiram o sistema em 2008 e se “esconderam” por 

dois anos. Durante esse período, vasculharam e acessaram diversos dados 

secretos. Grande parte dos ataques teve duração de um mês. O mais longo 

deles, porém, que afetou o Comitê Olímpico de um país asiático, chegou a 

durar 28 meses.  

Casos: WikiLeaks  e Snowden. 

Conclusão parcial 

O grande desafio das empresas não é mais proteger os equipamentos onde 

os dados estão armazenados, mas sim blindar as informações sensíveis dos 

negócios. Essa mudança faz com que os gestores de tecnologia da 

informação (TI) e as organizações repensem as estratégias de segurança 

da informação.  Todas elas devem permear o gerenciamento de pessoas e o 

uso do espaço cibernético (virtual) na organização. 



  
  

Governança cibernética em alguns países (cases) 

Governança é o conjunto de processos, 

regulamentos, decisões, costumes e ideias que 

mostram a maneira pela qual aquela empresa 

ou sociedade é dirigida ou administrada 

(GONÇALVES, 2005). 

O que é Governança? 



  
  

Governança cibernética em alguns países (cases) 

EUA 

Em 2009, criação do United States Cyber Command (USCYBERCOM)  centralizar o 

comando das operações no espaço cibernético, organizar os recursos cibernéticos 

existentes e sincronizar a defesa de redes militares dos EUA. Após isso, várias medidas 

foram sendo adotadas no sentido de criar a mentalidade de segurança cibernética na 

Sociedade Americana. 

 

Barack Obama está lutando para diminuir brechas no espaço cibernético norte americano. 

Esses esforços são, principalmente, na área militar, no entanto, a diferença global parece 

estar aumentando, pois os adversários e os criminosos se movem mais rápido do que o 

governo e as corporações, e as tecnologias, tais como aplicativos móveis para telefones 

inteligentes, proliferam mais rapidamente do que os políticos, funcionários e analistas 

podem responder.  

 

Barack Obama: mês de outubro como sendo o “mês da consciência nacional de segurança 

cibernética”.  

Criação de três exercícios (chamados de Cyber Storm) de grande vulto, simulando 

ataques cibernéticos. Os Cyber Storm I, II e III foram realizados em fevereiro de 2006, 

março de 2008 e novembro de 2010, respectivamente, com o objetivo de testar a 

capacidade do governo e das corporações na identificação, em tempo real, dos ataques 

cibernéticos em curso e a capacidade de sanar os problemas e as vulnerabilidades.  

 

Criação da National Cyber Security Division (NCSD), subordinada ao Department of 

Homeland Security (DHS). A NCSD trabalha em colaboração com entidades públicas, 

privadas e internacionais para proteger ciberespaço e infraestruturas cibernéticas dos 

EUA.  



  
  

Governança cibernética em alguns países (cases) 

Julho de 2011: acordo EUAxÍNDIA - um memorando de entendimento para 

promover uma cooperação mais estreita e o intercâmbio oportuno de 

informações entre as organizações responsáveis pela segurança cibernética 

dos dois países. 

 

Lançamento da campanha que se chama: “Stop. Think. Connect.” É uma 

campanha nacional norte-americana de conscientização pública, destinada a 

aumentar a compreensão sobre as ameaças cibernéticas e capacitar as 

pessoas a estarem mais seguras e protegidas online.  

Reino Unido 

Os britânicos têm a noção que não estão significativamente protegidos e 

estão investindo, no ano de 2011, cerca de 650 milhões de libras esterlinas 

(cerca de R$ 1,6 bilhões de reais) para a área de defesa cibernética.  

 

 

O Conselho de Segurança Nacional, criado por David Cameron, em maio de 

2010, publicou uma nova National Security Strategy para o Reino Unido. 

Esta estratégia descreve como o Reino Unido irá utilizar a sua 

infraestrutura para permitir uma reação rápida e eficaz às novas ameaças 

segurança do país.  



  
  

Governança cibernética em alguns países (cases) 

Alemanha 

Na Alemanha, desde janeiro de 2008, companhias de telecomunicações foram 

obrigadas a guardar, por motivo de segurança, dados das chamadas telefônicas e do 

tráfego de internet dos seus usuários durante seis meses. No dia 2 de março de 2010, 

o Tribunal Constitucional Federal definiu, no entanto, que esse armazenamento de 

dados é incompatível com a Lei Fundamental do país.  

 

Em 2009, a Alemanha registrou 900 ataques cibernéticos aos computadores do 

governo. Este número quase que dobrou em 2010, que passou a ser de 1,6 mil ataques. 

A maioria dos ataques foram provenientes da China.  

 

Ataques cibernéticos são bastante frequentes na Alemanha. Na 47ª Conferência de 

Segurança de Munique, ocorrida em 2010, a 1ª ministra lemã, Angela Merkel, afirmou 

que os ataques cibernéticos são tão perigosos quanto uma guerra convencional. 

Conforme informações do Ministério do Interior, em 2010, a cada dois segundos, houve 

um ataque à internet na Alemanha.  

 

Por conta disso, em 16 de junho de 2011, foi inaugurado o Centro de Defesa 

Cibernética em Bonn, com o objetivo de prevenir e investigar crimes no ciberespaço. A 

Alemanha mostra preocupação com ciber ataques a setores estratégicos como o 

abastecimento energético. O centro, que está ligado ao Departamento para 

Segurança na Tecnologia de Informação (BSI36) da Alemanha, iniciou suas atividades 

em abril de 2011 e mantém um ritmo intenso de trabalho.  



  
  

Governança cibernética em alguns países (cases) 

França 

A França, por ser uma das maiores economias da Europa e 

do mundo, também está adotando medidas para se proteger 

contra ataques virtuais. Embora o país tenha sido pouco 

explorado por ataques cibernéticos, pelo menos até onde se 

sabe, o governo francês tem participado das ações que os 

EUA, Alemanha e Reino Unido têm adotado.  

 

Em julho de 2009, foi criada a L'Agence nationale de la 

sécurité des systèmes d'information (ANSSI), pois a França 

acredita que o risco de um ataque cibernético contra 

alguma infraestrutura crítica do país é uma das principais 

ameaças prováveis nos próximos anos. 



  
  

Governança cibernética no Brasil – Quadro atualizado 

Criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em maio de 1995. 

envolvendo a implantação, administração e uso da Internet – responsáveis: 

Ministérios das Comunicações (MC) e da Ciência e Tecnologia (MCT)  

 

Desde então, o CGI.br é formado por representantes do Governo, de 

entidades operadoras e gestoras de espinhas dorsais, de representantes de 

provedores de acesso ou de informações, de representantes de usuários e 

da comunidade acadêmica. Em 2003, o Decreto Presidencial nº 4.829 definiu 

suas atribuições.  

 

O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) é uma entidade 

civil, sem fins lucrativos, que implementa as decisões e projetos do CGI.br. 

São atividades permanentes do NIC.br: coordenar o registro de nomes de 

domínio, responder e tratar incidentes de segurança no Brasil, estudar e 

pesquisar tecnologias de redes e operações, produzir indicadores sobre as 

tecnologias da informação e da comunicação e abrigar o escritório do 

W3C43 no Brasil. O Consórcio World Wide Web (W3C) é um consórcio 

internacional no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e 

o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web.  



  
  

Governança cibernética no Brasil – Quadro atualizado 

O Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes de 

Computadores da Administração Pública Federal (CTIR Gov), subordinado ao 

Departamento de Segurança de Informação e Comunicações (DSIC), do 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, tem como 

finalidade precípua o atendimento aos incidentes em redes de computadores 

pertencentes à Administração Pública Federal.  

 

O CTIR Gov auxilia Órgãos da Administração Pública Federal (APF) no 

desenvolvimento da cooperação entre os grupos de respostas de incidentes 

existentes no Brasil e no exterior, o fomento das iniciativas de gerenciamento 

de incidentes e na distribuição de informações, alertas e recomendações para 

os administradores de segurança em redes de computadores da APF.  

O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no 

Brasil (CERT.br) foi criado em 1997 para ser um ponto de contato nacional na 

notificação de incidentes de segurança na internet. Além disso, ele deve 

prover a coordenação e o apoio necessários no processo de resposta a 

incidentes, estabelecer um trabalho colaborativo com outras entidades, 

como os operadores da justiça, provedores de acesso e serviços e 

backbones45, auxiliar novos Grupos de Segurança e Resposta a Incidentes 

(CSIRTs) a estabelecerem suas atividades e aumentar a conscientização 

sobre a necessidade de segurança na internet.  



  
  

Governança cibernética no Brasil – Quadro atualizado 

Com o consequente aumento de usuários, o número de ataques de vírus aos 

computadores conectados à internet deu um salto, após 2011, chegando a 

números elevadíssimos em 2014, como mostrou o Programa Fantástico do dia 

13 de abril de 2014  

O governo brasileiro elaborou diretrizes relacionadas ao setor cibernético 

na Política de Defesa Nacional, que estabelece medidas para aperfeiçoar 

os dispositivos e procedimentos de segurança que reduzam a 

vulnerabilidade dos sistemas relacionados à Defesa Nacional contra 

ataques cibernéticos e, se for o caso, permitam seu pronto 

restabelecimento.  

 

 

Em 2008, entrou em vigor a Estratégia Nacional de Defesa (END), que 

estabelece a independência nacional, alcançada pela capacitação 

tecnológica autônoma. A END fortalece três setores decisivos para a 

defesa nacional: cibernético, espacial e nuclear. Esse fortalecimento visa 

atender o conceito de flexibilidade, incluindo os requisitos estratégicos 

de monitoramento/controle e de mobilidade  



  
  

Governança cibernética no Brasil – Quadro atualizado 

O setor cibernético brasileiro apresenta algumas vulnerabilidades, como:  

 

- a dependência de sistemas e tecnologias externas;  

- o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento em segurança da 

informação;  

- uma infraestrutura de telecomunicações e energia obsoleta ou estrangeira;  

- o baixo desenvolvimento e cultura em segurança da informação nas 

instituições e proteção do conhecimento;  

- a baixa capacitação do poder judiciário na matéria de delito cibernético e 

prova eletrônica;  

- a ausência de legislação que permita responder às solicitações 

internacionais de cooperação como às investigações nacionais e que permita 

a rastreabilidade;  

- a falta de uma padronização para resposta à incidentes; e  

- falta de um Plano de Segurança Cibernética Brasileira. 



  
  

Governança cibernética no Brasil – Quadro atualizado 

O Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) foi ativado como Núcleo 

em 2010. Tem como objetivo coordenar as ações de defesa 

cibernética e proteger as redes militares e governamentais, e 

também pode contribuir para proteger as infraestruturas de 

informação como um todo.  

 

Ele é equipado com simuladores para exercício de guerra 

cibernética, laboratório para análise de artefatos maliciosos na rede 

e centro de tratamento de incidentes.  

 

O CDCiber busca atuar, principalmente, em quatro campos:  

- prevenir o sistema contra ataques;  

- criar redundância no sistema, a exemplo do que existe na rede 

elétrica para evitar quedas;  

- estabelecer defesas para o sistema; e  

- criar mecanismos para agilizar o restabelecimento operacional dos 

portais.  

 



  
  

Governança cibernética no Brasil – Quadro atualizado 

No final de 2013, o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos, por meio da Portaria nº 124, de 3 de 

dezembro de 2013, instituiu o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) do Setor Cibernético, com o objetivo de 

elaborar proposta de Plano Estratégico para promover e 

subsidiar o aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à 

segurança e defesa do espaço cibernético nacional. Trata-se, 

portanto, da mais recente atividade governamental que visa ao 

estabelecimento de uma governança cibernética no país. 

Entretanto, ainda não existe no Brasil uma política nacional que 

regule essa questão da Segurança Cibernética. É ainda um 

campo muito novo a ser explorado. 

Conclusão parcial 

Quando se fala em corporações, em organizações 

privadas, fica a dúvida: como ter certeza que o 

monitoramento de mídias sociais e outros tipos de 

programas e softwares que permitem o acesso à 

internet não está sendo invadido por pessoas pagas pela 

concorrência? 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

CONCEITOS BASILARES 

Quanto ao Planejamento Estratégico (PE), é imperioso que se 

esclareçam alguns pontos sobre esse tema, para estabelecer 

critérios ao que se propõe nesse trabalho: linhas de ação a 

serem adotadas como colunas mestras em um PE, seja para 

empresas que fazem um único PE e utilizam Planos Táticos para 

detalhar ações, ou para aquelas que definem PE para algumas 

áreas da gestão. 

 

Para tanto, serão recordados alguns conceitos de como se 

elabora e concebe um PE e, em uma segunda parte, serão 

apresentadas ideias que devam ser tratadas em planejamentos 

estratégicos para segurança cibernética no mundo corporativo. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

CONCEITOS BASILARES 

O Planejamento estratégico inclui atividades que envolvem a 

definição da missão da organização, o estabelecimento de 

seus objetivos e o desenvolvimento de estratégias que 

possibilitem o sucesso das operações no seu ambiente. 

Planejamento estratégico se diferencia de outros tipos de 

planejamento organizacional segundo estes critérios: 

 

•Envolve decisões tomadas pela alta administração;  

 

•Envolve apropriação de muitos recursos, como dinheiro, mão 

de obra ou capacidade física;  

 

•Tem impacto significativo a longo prazo;  

 

•Focaliza a interação da organização com o ambiente externo.  

 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

CONCEITOS BASILARES 

As decisões sobre o planejamento estratégico são de responsabilidade 

dos administradores de linha e não dos assessores especiais de 

planejamento. Os assessores de planejamento, desempenham um papel 

importante ajudando os administradores de linha, sobretudo ao fornecer 

análise ambiental. 

 

Em grandes empresas diversificadas, o planejamento estratégico pode 

abranger vários níveis da estrutura, incluindo: 

 

•O presidente e outros membros da alta administração;  

 

•Os gerentes gerais das subsidiárias, como os gerentes de divisão e 

presidentes regionais;  

 

•Gerentes funcionais das subsidiarias, que chefiam áreas funcionais 

como marketing, fabricação e finanças e devem apoiar sua estratégia;  

 

•Gerentes dos principais departamentos operacionais, que têm 

responsabilidade de desempenhar seu papel no plano estratégico geral.  



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

CONCEITOS BASILARES 

Para que uma empresa conceda um eficaz planejamento estratégico, 

desde o início deve-se ter uma compreensão clara da missão organizacional. Em 

segundo lugar, deve-se estabelecer os objetivos, para todos saberem o que a 

administração quer realizar. Em terceiro lugar, a administração identifica as 

alternativas estratégicas disponíveis para atingir esses objetivos. Esta etapa exige o 

exame dos pontos fracos e fortes da organização, prevendo o ambiente futuro. 

Finalmente, para completar o processo de planejamento, fazem-se as escolhas 

estratégicas.  

No caso da Segurança Cibernética, é imperioso que sejam estabelecidos 

objetivos estratégicos e divulgados, executados e fiscalizados constantemente, de 

modo a mudar a cultura organizacional da corporação.  

 

Embora a ênfase seja no planejamento estratégico, os administradores 

devem se preocupar também com os processos de implementação e controle, 

quando os planos estratégicos forem estabelecidos. Há necessidade de se 

estabelecer eficazes meios de controle para se checar, periodicamente, se as 

regras são ou não cumpridas por todos os colaboradores.  

 

Nesse momento, nessa fase, os gestores devem atuar em coordenação 

com, principalmente, os especialistas em contrainteligência, pois são esses que 

deverão pontuar todas as vulnerabilidades dos meios de TI e dos recursos humanos 

que trabalham em TI na organização. Isso é vital. Se houver erros nessa fase do PE, 

haverá muitas dúvidas durante a implementação do mesmo. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

CONCEITOS BASILARES 

Normalmente, dos pontos ou temas que devem ser 

abordados em um PE, de modo geral, os mais empregados 

são: 

 

1 - Missão organizacional ou "o que queremos?" 

 

2 - Papel dos clientes ao determinar sua missão 

 

3 - Valores, crenças e missão 

 

4 - Objetivos Organizacionais 

 

5 - Como a Missão afeta os objetivos 

 

6 - Áreas que precisam de objetivos 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

CONCEITOS BASILARES 

Nesse ponto, das áreas que necessitam objetivos, Peter 

Drucker identificou oito áreas em que uma empresa deve 

estabelecer objetivos, e essas áreas são: Posição de 

Mercado, Produtividade, Recursos Físicos e Financeiro, 

Lucratividade, Inovação, Desempenho e desenvolvimento de 

executivos, Desempenho e atitudes dos trabalhadores e 

Responsabilidade pública e social. Observa-se que não há 

como se considerar Segurança Cibernética se fosse apenas 

pulverizar nas outras áreas. Disso, vem a proposta deste 

trabalho, que é justamente mostrar que o caminho para um 

atual planejamento estratégico de organizações é que não 

existe mais como excluir cibernética. Essa área da 

segurança orgânica da empresa deve, sem sombras de 

dúvida, ter seus objetivos organizacionais.  



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

CONCEITOS BASILARES 

7 - Identificação de alternativas estratégicas 

 

8 - Quatro áreas relevantes de análise 

 

9 - Fatores que afetam o processo de planejamento 

 

10 -Análise SWOT (Forças – Fraquezas – Oportunidades 

e ameaças)  

 

11 - Planejamento tático 

 

12 - Planejamento operacional 

 

13 - Responsabilidade pela Elaboração do Plano 

 

14 - Vantagens e Desvantagens do Planejamento 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

Neste trabalho, para fins de entendimento de um Planejamento 

Estratégico em Segurança Cibernética será usada como 

modelo a companhia Huawei (nome oficial: Huawei 

Technologies Co. Ltd.). Salienta-se que todos os dados 

relacionados a essa companhia foram retirados da “internet”.  

 

A Huawei é uma empresa multinacional de equipamentos para 

redes e telecomunicações sediada na cidade de Shenzhen, 

localizada na província de Guangdong, na China. Ela é a maior 

fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações 

da China e a segunda maior do mundo.  

 

A Huawei foi fundada em 1988 por Ren Zhengfei e é uma 

empresa proprietária. Suas atividades principais são pesquisa e 

desenvolvimento, a produção e o marketing de equipamentos 

de telecomunicações, e o fornecimento de serviços 

personalizados de rede a operadoras de telecomunicações. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

O Planejamento Estratégico da Huawei é denominado de 

“Perspectivas para a Segurança Cibernética – fazendo com que a 

Segurança Cibernética seja parte do DNA da Companhia”.  

Isso revela o alto grau de importância que é atribuído a essa área 

da organização. Eles dividiram o Planejamento em 12 (doze) partes, as 

quais denominam os doze “core” ou corações da empresa. São as 

seguintes cada uma dessas partes: 

1 - Estratégia , Governança e Controle. 

2 - Construir os conceitos básicos de processos e padrões. 

3 - Leis e Regulamentos. 

4 – Pessoas. 

5 - Pesquisa e Desenvolvimento. 

6 - Verificação: não aceite nada,  não acredite em ninguém , 

verifique tudo. 

7 - Gestão de fornecedores de terceiros. 

8 – Produção. 

9 -  Prestação de serviços de forma segura. 

10 - Quando as coisas dão errado, o assunto é: defeito e 

vulnerabilidade. 

11 – Rastreabilidade. 

12 – Auditoria. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

1 - Estratégia, Governança e Controle 

 

Se a Segurança Cibernética não for importante para a diretoria e 

altos funcionários, não será importante para o funcionários. 

Garantir que a segurança cibernética esteja embutida no projeto 

organizacional, na governança estratégia de gerenciamento de 

risco e na estrutura de controle interno é o ponto de partida para 

a concepção, desenvolvimento e realização de um boa segurança 

cibernética. 

2 - Construir os conceitos básicos de processos e padrões 

 

Para obter um produto de qualidade em todas as situações, são 

vitais  processos de qualidade, normas e aproximação continuada 

de empregados e fornecedores. Na Segurança cibernética é a 

mesma situação: se os seus processos forem aleatórios ou o 

estabelecimento de padrões for aleatório, sua qualidade final será 

aleatória. As vezes se tem segurança, às vezes não tem segurança. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

3 - Leis e Regulamentos 

 

O conjunto de leis de um país é algo complexo, variável e em 

constante mudança. As formas de aplicação de leis podem ser 

muito diferente ou pode haver diferentes interpretações da mesma 

lei ou código. Leis, códigos, normas e controles internacionais 

adicionam complexidade e risco a  um fornecedor e um negócio. Os 

processos da organização devem atender e lidar com essa 

variabilidade e confusão e trabalhar para o mais alto nível de lei não 

o nível mais baixo 

 

4 – Pessoas 

 

Muitas empresas dizem que suas pessoas são seu ativo mais 

importante, o que é verdade. No entanto, a partir de uma 

perspectiva de segurança também podem ser a sua maior fraqueza. 

A forma como as pessoas estão empregadas, como são treinadas e 

motivadas e como são gerenciadas,  muitas vezes,  determina a 

diferença entre o sucesso e o fracasso - não apenas para a 

segurança cibernética , mas também para a estratégia global da 

empresa. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

5 - Pesquisa e Desenvolvimento 

 

De um modo geral, as boas empresas não querem comprar produtos 

de alta tecnologia de empresas fracas. Entretanto, comprar alta 

tecnologia de marcas competitivas pode deixar sempre uma 

dependência entre organizações, devido ao “gap” tecnológico. É 

necessário, então, investir em pesquisa e desenvolvimento e tornar-se 

independente em cada aspecto de sua tecnologia própria. 

 

 

6 - Verificação: não aceite nada, não acredite em ninguém, verifique 

tudo 

 

Enquanto um processo de pesquisa e desenvolvimento robusto é 

fundamental para a qualidade e para que os produtos sejam seguros e 

protegidos, ao mesmo tempo pode estar sob pressão para lançar 

produtos sem a devida verificação e certificação da qualidade. Proteja 

seus produtos e serviços, por meio de verificações, checagens, 

certificações e use seus colaboradores e parceiros, antes de lançar ou 

vender seus produtos. Sua marca não pode correr riscos. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

7 - Gestão de fornecedores terceirizados 

 

Muitas grandes empresas de alta tecnologia usam empresas de 

terceiros para os componentes de hardware, componentes de 

software, entrega e instalação . Se essas empresas tiverem falhas 

em tecnologia, em segurança ou em processos, isso aumentará, 

significativamente, as fraquezas dos produtos e serviços da empresa 

que dependa desse fornecedor. Essa gestão deve ser muito bem 

conduzida, seja por reparações de contrato ou mesmo treinamento 

desses terceiros para que não venham a surgir falhas, pelas quais a 

empresa não é responsável. 

 

8 - Produção 

 

Se a empresa fabrica ou monta produtos, em especial da área de TI, 

ela deve ficar ligada nos insumos que recebe para a sua produção. É 

importante que tudo seja controlado pela empresa, para se ter a 

segurança que nada abaixo do padrão foi introduzido na produção ou 

montagem do seu produto final.  



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

9 -  Prestação de serviços de forma segura 

 

Não há muito sentido em se concentrar no “design” de produtos, 

abrindo mão da segurnança. Implantar produtos com segurança é 

abrir mão da preocupação com o “design”. O que clientes buscam 

são equipmanentos que auxiliam seus negócios, com mautenção 

fácil, seguros, e que permitem atualizações e correções de falhas.  

 

10 - Quando as coisas dão errado, o assunto é: defeito e 

vulnerabilidade 

 

Nenhuma empresa será escusada se disser que garante 100% de 

segurança. Portanto, a capacidade da empresa para responder 

eficazmente aos problemas e aprender as lições com o que deu 

errado é fundamental para seu cliente e seu fornecedor. Saber o 

que fazer em uma "crise", garantindo que os  altos executivos 

sejam informados para tomar decisões rápidas é o mais 

importante. 



  
  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA  

UM CASO REAL  

11 – Rastreabilidade 

 

Não basta detectar o que deu errado. É importante que seja 

rastreado todo o caminho do processo que deu errado e com 

efetividade, para, assim, corrigir o ponto onde o erro aconteceu ou 

iniciou. 

 

 

12 – Auditoria 

 

Auditorias rigorosas desempenham um papel fundamental para 

garantir a diretoria e altos funcionários da empresa que tudo vai 

bem e assegurar a seus clientes que as políticas adequadas, os 

procedimentos e os padrões desejados  estão sendo executados 

para entregar os melhores resultados ou produtos.  



  
  

                                                                        CONCLUSÕES GERAIS  



  
  

                                                                        CONCLUSÕES GERAIS  

Uma empresa que tem como objetivo ampliar seu mercado, 

ampliar sua produção, conquistar mais e mais clientes, enfim, 

que almeja o crescimento, não tem a opção de excluir 

Planejamento Estratégico de Segurança Cibernética de sua 

organização. 

 

 

 

Os ataques cibernéticos se apresentam em uma escalada 

mundial crescente, silenciosa e se caracterizam como um dos 

grandes desafios do século XXI. Todas as pessoas, empresas, 

governos e entidades que utilizam o espaço cibernético estão 

expostos a riscos. Na realidade, nos dias atuais, é praticamente 

inexistente empresas de grande porte que não possuem os 

meios de TI permeando seus processos.  



  
  

                                                                        CONCLUSÕES GERAIS  

Uma medida fundamental para a garantia da Segurança 

Cibernética encontra-se na manutenção de um sistema 

de inteligência eficiente e eficaz, capaz de assessorar o 

processo decisório e garantir o sucesso da corporação. 

Verifica-se, nesse ponto, que segurança cibernética vai 

além das tecnologias de informação e comunicações, 

envolve outros sistemas da organização, como, por 

exemplo, pessoal e inteligência, logística, finanças. Mais 

uma vez reforço, não existe a opção de não se interessar 

pela “guerra cibernética”.  



  
  

 C                                                         CONCLUSÕES GERAIS   

Com isso, a Inteligência Cibernética nada mais é do que um 

processo em que o espaço cibernético é o seu grande 

campo de trabalho, objetivando a obtenção, a análise e a 

capacidade de produção de conhecimentos baseados nas 

ameaças virtuais e com caráter prospectivo, suficientes 

para permitir formulações, decisões e ações de segurança 

e resposta imediatas, visando à preservação dos dados 

corporativos e pessoais e segurança virtual de uma 

empresa, organização e/ou Estado.  



  
  

                                                                              CONCLUSÕES GERAIS 

O grande desafio das empresas não é mais proteger os 

equipamentos onde os dados estão armazenados, mas sim blindar 

as informações sensíveis dos negócios. Essa mudança faz com 

que os gestores de tecnologia da informação (TI) e as 

organizações repensem as estratégias de segurança da 

informação.  Ou se constrói uma mentalidade de Segurança 

Cibernética e a implante na organização ou a organização vai 

conhecer o insucesso. 

 

Toda empresa, entidade, corporações industriais ou comerciais, 

enfim, em todos os ramos da atividade econômica há uma 

sensível independência a pontos críticos e infraestruturas 

críticas. Um sistema elétrico de uma indústria, por exemplo, que 

já tenha uma central digital, pode ser invadido. Algo que pode 

parece uma “brincadeira de criança” com uma simples teclada 

pode levar uma indústria ao caos, pois, mesmo que existam 

geradores, mesmo que existam opções físicas, se o comando ou 

central forem desativados, tudo para. Chegou a hora dos grandes 

empresários pensarem nisso e investir em Segurança Cibernética. 



  
  

                                                                        CONCLUSÕES GERAIS  

Toda organização deve ampliar a cultura de segurança 

cibernética no seu meio. Segurança Cibernética não é TI. É uma 

cultura organizacional que mexe com toda a estrutura 

administrativa da organização. Não adianta ter bons 

equipamentos, se as pessoas não viveram todo o tempo uma 

mentalidade de segurança. 

 

As empresas e entidades em geral precisam estabelecer medidas 

que façam o monitoramento de mídias sociais e outros tipos de 

programas e softwares que permitem o acesso à internet, para 

assegurar-se que seus sistemas não estão sendo invadidos.  

 

Hoje, ou a empresa faz um Planejamento Estratégico de 

Segurança Cibernética ou insira o tema como um dos pontos do 

plano. Segurança Cibernética tem que ser uma coluna mestra no 

Planejamento Estratégico Organizacional. Esse Plano tem como 

objetivo maior é mudar a cultura organizacional da corporação.  



  
  

                                         CONCLUSÕES – LIÇÕES APRENDIDAS HUAWEI  

          Como resultado do estudo do caso da Huawei, pode-se, 

também, delinear algumas recomendações para o mundo 

corporativo, que serão exemplificadas  a seguir. 

 

1 - “Cibersegurança” é uma questão de grande interesse para 

clientes e governos,  bem como para os parceiros, sejam 

compradores ou vendedores. A garantia de segurança 

cibernética é uma das principais estratégias da empresa . 

2 - Somente por meio de um trabalho conjunto a nível 

internacional, com fornecedores, clientes, políticos e 

legisladores é que se atinge uma diferença substancial na 

abordagem do desafio global de segurança cibernética .  



  
  

                                            CONCLUSÕES – LIÇÕES APRENDIDAS HUAWEI 

3 - Partilhar conhecimento e compreensão do que funciona 

e do que não funciona auxilia em muito na redução de 

riscos para pessoas que utilizam tecnologia para todos os 

fins. Isso é de suma importância no seio da organização, 

partindo dos gestores de TI da corporação 

4 - Se houvesse uma resposta simples ou uma solução 

para o desafio de segurança cibernética já teria sido 

encontrada e adotada. No entanto, o simples fato de o 

mundo continuar a debater normas, leis e códigos no 

mostra que estamos no início.  



  
  

                                          CONCLUSÕES  – LIÇÕES APRENDIDAS HUAWEI 

5 - Pessoas precisam compreender as políticas e 

procedimentos em relação ao espaço cibernético e como 

isso lhes afeta pessoal e socialmente. 

 

6 - Organizações precisam entender que seu maior valor 

(pessoas) também são suas maiores ameaças, pois se 

estiverem mal formadas, mal treinadas, mal orientadas, 

enfim, se estiverem atuando fora do escopo da 

organização, poderão ser as causas da queda dessa 

organização. 



  
  

                                         CONCLUSÕES – LIÇÕES APRENDIDAS HUAWEI 

7 - Deste modo, ou estabelecendo um Planejamento 

Estratégico específico para Segurança Cibernética (minha 

recomendação é essa linha de ação em virtude da magnitude 

desse assunto e pelo fato de estar presente em todas as áreas 

da organização), ou estabelecendo normas em seu Plano 

Estratégico e regulando tais normas em Planos Táticos ou 

Operacionais, uma coisa é certa:  

 

a organização que não se voltar para o tema Segurança 

Cibernética o mais rápido e com bons investimentos, assistirá 

sua derrocada ainda nos próximos anos. Isso se explica pelo 

fato de ser muito fácil parar uma empresa com uma simples 

invasão, quando se tem meios de TI e pessoas despreparadas 

para operá-los e sem mentalidade de segurança,  



  
  

                                            CONCLUSÕES – LIÇÕES APRENDIDAS HUAWEI 

Qualquer que seja o modo a ser executado, 

um bom início é a utilização dos 12 (doze) 

“cores” do estudo do caso apresentado neste 

trabalho.  

PENSEMOS A RESPEITO! 


