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1
OBJETIVOS

As Tecnologias de Informação e Comunicação revolucionaram nossa forma de vida e impulsionaram o 
desenvolvimento econômico e industrial até nos tornar altamente dependentes do ciberespaço. Nossa forma de 
comunicação, de relacionamento, de estudo e pesquisa e inclusive de comprar foi se transformando com a crescente 
penetração da digitalização, até mudar nossos hábitos e comportamentos. Estes processos de transformação 
digital também penetraram nas empresas e nos organismos públicos, a tal ponto que qualquer processo produtivo, 
qualquer serviço público dirigido ao cidadão, não pode ser concebido sem o uso intensivo das tecnologias.

Este cenário de grandes oportunidades para a economia, indústria e sociedade não está isento de novos riscos e 
ameaças. O ciberespaço é do maior interesse para delinquentes e terroristas, que podem aproveitar o anonimato 
oferecido pela Internet e a falta de homogeneidade nas legislações nacionais e internacionais para agir com 
impunidade.

O cenário acima descrito traz, portanto,  enormes oportunidades e também  riscos e ameaças. Diante dele os 
governos devem agir estabelecendo as condições legais, técnicas e organizativas para que seus cidadãos, suas 
empresas e suas instituições públicas possam aproveitar ao máximo as possibilidades desta realidade digital com 
a confiança de estar razoavelmente a salvo de seus efeitos negativos.

Este documento tem por objetivo ajudar a identificar os elementos fundamentais de apoio para a construção de 
um ambiente digital seguro que sirva para o desenvolvimento social e econômico das nações.
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2
INTRODUÇÃO

A transformação digital supôs a integração da 
tecnologia digital na sociedade e em todas as áreas 
de funcionamento de uma organização, o que 
facilitou mudanças na nossa maneira de trabalhar e 
de nos relacionarmos, supôs um aperfeiçoamento dos 
processos produtivos industriais e impactou de forma 
muito positiva o desenvolvimento econômico. Somos 
cada vez mais digitais e estamos mais hiperconectados, 
fazendo com que a presença da tecnologia no âmbito 
pessoal e profissional cresça exponencialmente.

Estas circunstâncias vêm facilitadas pelas 
seguintes realidades:

A interconexão massiva, no que veio a ser chamado 
Internet das Coisas (IoT), que nos fará passar de 6,5 
bilhões de elementos interconectados por Internet a 
mais de 21 bilhões e que facilitará o monitoramento e 
controle remoto de múltiplos dispositivos inteligentes.

Os sistemas cibernéticos físicos, resultado de dotar 
componentes/objetos físicos de capacidades de 
computação e comunicação para convertê-los em 
objetos inteligentes que conseguem cooperar entre 
si formando ecossistemas distribuídos e autônomos. 
Esta tendência, junto com o IoT, é a base para o 
desenvolvimento das SmartCities e, em geral, dos 

“SmartX”, ou seja, a aplicação destes conceitos a 
quase qualquer âmbito, processo ou organização 
(carros, drones, lares, hospitais...)

A maximização no armazenamento de dados e sua 
análise e exploração. A quantidade massiva de 
informação que está sendo criada pelo IoT possibilita 
gerar predições e projeções, permitindo-nos, como 
nunca antes, trabalhar de forma mais eficiente e 
rentável.

As criptomoedas e o blockchain, ainda que com um 
valor bastante volátil, já revolucionaram a forma de 
fazer negócios na rede. Com um grau de implantação 
crescente, corresponderão a 25% de todas as 
operações financeiras em 2020.

O comércio eletrônico continuará aumentando sua 
participação em praticamente todos os mercados pela 
comodidade aos clientes e pela rapidez e fiabilidade 
nas entregas.

Existem outras tendências que contribuirão para 
este crescimento exponencial “do digital”, como 
a “inteligência artificial” e o “learning machine”, a 
realidade aumentada (RA) e virtualizada, entre outras.

Um mundo mais digital e 
hiperconectado
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Os criminosos conseguem efetuar ataques cada 
vez mais sofisticados e esta situação é agravada 
pelo aumento da superfície de ataque disponível na 
medida em que mais processos se tornam digitais. Os 
sistemas de controle industrial (SCI), que permitem o 
funcionamento de serviços essenciais como energia, 
água ou transporte, ou que dão suporte a processos 
industriais de fabricação, começam a ser objeto 
de atacantes que, motivados por crenças políticas, 
patrióticas ou ideológicas buscam a interrupção e 
sabotagem destes serviços. 

As ameaças evoluem e se tornam cada vez mais 
complexas. As arquiteturas de segurança cibernética 
de dez anos atrás cumpriram sua função quando 
as ameaças e os ataques eram menos frequentes, 
mas agora esses sistemas estão ficando obsoletos 
e precisam se adaptar aos novos ambientes de 
ameaças. A segurança cibernética requer inovação e 

investimento constante em firewalls, proxies, WAFs e 
outras tecnologias, seja em infraestrutura no site ou em 
nuvem, além de treinamento aos usuários e processos 
de segurança. A adoção de computação na nuvem 
gera alternativas adicionais de defesa na medida em 
que permite maior granularidade em cada camada 
da infraestrutura, reduzindo a superfície de ataque 
disponível.  
 

Os três pilares de segurança

É importante, especialmente para os governos, entender 
que a segurança cibernética não é um desafio que 
somente a tecnologia pode resolver. Uma estratégia 
completa de segurança cibernética deve cobrir os três 
pilares da segurança cibernética –pessoas, processos 
e tecnologia– com políticas, programas, fundos e 
implementação.

Todos os dias são produzidas mais de 230.000 
amostras diferentes de malware e a tendência é 
que este número cresça. Também diariamente, são 
denunciados mais de 4.000 ataques de ransomware. 
Este crescimento contínuo no número de ataques 
é motivado pelo beneficio econômico potencial 
que o criminoso cibernético espera obter, havendo 
estimativas que indicam que as perdas associadas a 
delitos informáticos cheguem à cifra de 2,1 bilhões de 
dólares em 2019.

No entanto, o enriquecimento ilícito não é a única 
motivação. Algumas vezes o objetivo por detrás de 
um ataque cibernético pode ser furto de informação 
confidencial de alto valor militar, econômico ou 
político. Neste caso, os atacantes poderiam estar 
sendo patrocinados por um Estado ou inclusive por 
uma companhia com interesses contrapostos ao do 
atacado.

As ameaças são mais 
complexas e mutáveis

Os atacantes são numerosos e 
bastante heterogêneos
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As redes governamentais e 
suas vulnerabilidades

As redes e sistemas dos governos e administrações 
públicas são um objetivo natural dos criminosos 
cibernéticos. Os sistemas possuem abundante 
informação de caráter pessoal, que inclui informação 
financeira e bancária. Além destes dados pessoais, 
as instituições públicas administram e armazenam 
informação confidencial sobre aspectos de interesse 
máximo: informação relativa a outros países, de 
interesse estratégico, etc.

Adicionalmente, estes ambientes poderiam ser objeto 
de ataques cibernéticos de terroristas, para bloquear 
o funcionamento de serviços críticos proporcionados 
pelo governo ou pela administração, ou objeto 
de ataques propagandísticos ou motivados por 
insatisfação social.

Esta capacidade de atração de ataques cibernéticos 
é agravada porque, algumas vezes, o parque 
tecnológico instalado é diversificado e heterogêneo e 
nele sistemas legados, com suporte descontinuado ou 
muito limitado, convivem com tecnologias modernas e 
avançadas. Esta situação pode se tornar de alto risco 
quando os usuários têm pouco treinamento e pouco 
conhecimento em matéria de segurança cibernética, e 
quando há escassez de pessoal técnico de operação 
e manutenção de sistemas.

É essencial que as organizações dos setores público 
e privado implementem soluções de TI que possam 
responder de forma preventiva e proativa às ameaças 
cibernéticas reais e percebidas. Estas organizações 
podem aproveitar soluções de segurança cibernética 
disponíveis, que podem identificar ameaças, notificar 
fornecedores de serviços e implementar mitigações em 
tempo real.

Os planos de modernização tecnológica do Estado 
também devem servir de oportunidade para que 
os governos aperfeiçoem o nível de proteção da 
infraestrutura de TI. À medida que a infraestrutura 
instalada se aproxima da obsolescência, os governos 
podem aproveitar as capacidades avançadas de 
segurança das novas tecnologias (como a nuvem) 
para buscar modelos mais eficazes.

Por último, em geral o orçamento do setor público 
destinado às tecnologias e serviços de segurança 
cibernética para proteção destes ambientes costuma 
ser acentuadamente inferior ao de outros setores.
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3
O PAPEL DOS 
GOVERNOS NA 
PROTEÇÃO DO 
CIBERESPAÇO

A alta dependência no ciberespaço e o crescimento e complexidade das ameaças fazem com que a segurança 
cibernética seja um elemento fundamental para a estabilidade social e econômica de qualquer nação, chegando a 
se tornar uma questão de segurança nacional. Neste contexto, os governos devem assumir um papel de liderança 
no impulso a um ciberespaço seguro que gere confiança nos cidadãos e empresas e que facilite o crescimento 
social, econômico e industrial da nação.

Este papel protagonista dos Estados se traduz nas seguintes linhas de atuação:

Os governos devem participar ativamente de foros e organizações internacionais e de estruturas supranacionais 
com o objetivo de harmonizar e coordenar uma posição comum para a defesa do ciberespaço. Este esforço deve 
se materializar na subscrição de acordos internacionais e na revisão e adaptação da legislação nacional. Neste 
sentido, e como primeiro passo, a ação do governo deve se concentrar em uma estratégia nacional de segurança 
cibernética que estabeleça os princípios, objetivos e linhas de ação a partir dos quais seja possível desenvolver 
um modelo de segurança cibernética para o país.

A proteção e resposta às ameaças cibernéticas envolvem toda a sociedade e não apenas o governo, a administração 
e as instituições públicas. As infraestruturas críticas, das quais dependem os serviços essenciais, são administradas 
em grande medida por companhias privadas que têm um papel essencial na segurança cibernética nacional. As 
empresas provedoras de produtos e serviços de segurança cibernética também são importantes, pois têm como 
clientes organizações públicas e privadas que utilizam suas soluções para proteger processos e informação-chave.
 

Formulação e aplicação de políticas públicas

Desenvolvimento de uma resposta colaborativa 
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Entendendo que a implementação e a utilização de tecnologias no setor público, por exemplo, podem ser lentas, 
os governos devem continuar avaliando o pulsar da inovação e da tecnologia relacionada com os meios mais 
sofisticados para aperfeiçoar a segurança cibernética. Na medida em que as ameaças se tornam mais complexas 
e os atores mal-intencionados se tornam mais numerosos, a tecnologia deve se adaptar para responder com 
eficácia. O mercado de produtos e soluções de segurança cibernética também evolui para oferecer as soluções 
necessárias para abarcar a necessidade e a demanda.

As pessoas, tanto usuários dos serviços da sociedade da informação, como empregados a serviço da administração 
ou do setor privado, são também essenciais, pois sua forma de agir diante das tecnologias pode facilitar ou 
impedir a ocorrência de um incidente cibernético. Finalmente as universidades e centros de pesquisa, que educam 
os futuros profissionais e definem modelos ou soluções para problemas atuais ou futuros de segurança cibernética.

Neste contexto, onde há tantos agentes diferentes contribuindo de forma relevante para a segurança cibernética 
nacional, o governo tem que desempenhar um papel de coordenação e harmonização de todos esses esforços 
para um objetivo comum.

É importante que permeie em todos os níveis da sociedade a relevância alcançada pela segurança cibernética e 
que este conhecimento se traduza em pautas de comportamento. A geração de uma cultura nacional de segurança 
cibernética deve ser impulsionada pelo governo através de diferentes meios e canais e deve envolver os cidadãos, 
as empresas e as administrações públicas, abarcando desde os responsáveis pela tomada de decisões até os 
empregados.

Aqui, um possível exemplo é o Mês Nacional de Conscientização sobre Segurança Cibernética (NCSAM, por 
suas siglas em inglês) dos Estados Unidos, declarado pela primeira vez pelo presidente e implementado na 
maioria dos estados.

O aperfeiçoamento e a manutenção de um nível adequado de segurança cibernética nas empresas e nas 
instituições públicas requer um número significativo de profissionais com qualificação adequada. Por sua vez, 
as tecnologias da informação precisam ser dotadas de soluções de segurança cibernética que as protejam dos 
ataques cibernéticos. Ambos os aspectos são críticos para que se possa desenvolver um modelo de segurança 
cibernética nacional.

Por outro lado, o déficit global de profissionais e o aumento na demanda de produtos e serviços de segurança 
cibernética podem ser uma oportunidade de desenvolvimento econômico e de melhoramento da capacidade 
de influência internacional para as nações que sejam capazes de exportar talento e tecnologias de segurança 
cibernética.

Os governos devem desempenhar um papel essencial no impulso de um ecossistema de empreendimento e 
de geração de talento em segurança cibernética, estimulando o interesse na segurança cibernética desde as 
primeiras etapas educativas e fomentando e apoiando a geração de ideias e projetos que possam derivar em 
iniciativas empreendedoras.

Geração de uma cultura de segurança cibernética

Fomento a um ecossistema profissional e empresarial
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4
POR ONDE OS 
ESTADOS DEVEM 
COMEÇAR?

A definição de uma estratégia nacional de segurança cibernética deveria ser o primeiro passo para a construção 
de um ciberespaço seguro. Esta estratégia deveria ser definida após a identificação e avaliação de riscos 
cibernéticos que podem afetar o país, dado que esta aproximação permitirá:

Passos a serem seguidos:

Proteger os interesses nacionais no ciberespaço contra ameaças reais que possam agir contra 
os mesmos.

Ser eficiente, o que pressupõe que as ações desenvolvidas devem ser proporcionadas de 
acordo com a importância dos bens e ativos a serem protegidos e seu nível real de exposição.

Contemplar as medidas de segurança cibernética já existentes e integrá-las ao novo modelo.

Incluir uma priorização das ações e das linhas de ação que tenham sido definidas. 

Avaliar o estado da tecnologia mais utilizada pelos organismos do setor público e privado e 
determinar seu nível de modernização e de sensibilidade às ameaças e riscos cibernéticos. 

Incluir os três pilares de segurança cibernética- pessoas, processos e tecnologia - em políticas, 
programas, fundos e implementação.

+

+

+

+

+

+

PASSOS PARA A DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA
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Definir o escopo e os objetivos

Neste primeiro passo deve ser definido o escopo da estratégia, determinando-se quais aspectos são 
abarcados: governo, setor privado, infraestruturas críticas, cidadãos, âmbito universitário, etc.

Deveriam ser descritos os princípios reitores pelos quais o modelo será regido. Estes princípios se 
assentam nos valores e aspectos culturais da sociedade e estão condicionados aos fundamentos em que 
se baseiam os direitos e liberdades deste país.

Identificar as ameaças

No desenvolvimento desta fase, os governos devem identificar e classificar os diferentes tipos de potenciais 
atacantes e seu grau de motivação. Para isso será necessário buscar a contribuição de uma série de 
fontes, incluindo agências governamentais e policiais, o setor privado e a academia. A priorização das 
ameaças difere de acordo com os países, dado que está condicionada à situação geopolítica do país, 
ao nível de desenvolvimento econômico e industrial e à sua própria cultura e realidade social.

Em termos gerais, as ameaças podem ser classificadas em:

1.

2.

3.

Crime cibernético. Compreendem os delitos tradicionais realizados com utilização dos sistemas 
de informação como meio ou ferramenta: fraude, roubo econômico, roubo de informação, 
extorsão, assédio, abuso sexual de menores, sabotagens, etc., juntamente com outros específicos: 
acesso remoto não autorizado, etc.

Terrorismo cibernético. Esta ameaça compreende ações que podem ser realizadas por grupos 
terroristas através de redes e sistemas para bloquear infraestruturas críticas, captar adeptos ou 
difundir propaganda.

Ações de outros países. Envolve desde ataques para roubo de informação confidencial até ações 
de guerra assimétrica para o bloqueio de destruição de serviços essenciais.

Definir cenários de risco

Deve-se entender o risco como uma estimação da probabilidade de que uma ameaça cibernética, 
interna ou externa ao país, possa agir contra cidadãos, empresas e instituições públicas, afetando 
processos, serviços e tecnologias essenciais. Portanto, a análise do risco deve considerar as ameaças 
e sua capacidade de gerar danos (impactos) aos elementos e interesses a serem protegidos (ativos) ao 
se aproveitar de certas debilidades (vulnerabilidades) do ambiente ou das tecnologias que o suportam, 
estabelecendo a probabilidade de ocorrência. Em consequência, o risco fica determinado por ser uma 
função que depende destas variáveis, podendo ser expresso de forma resumida como:

Risco: f (Ativo, Vulnerabilidade, Impacto)
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4.

Análise das ameaças. A ameaça pode ser caracterizada mediante estudo de aspectos como 
motivação, sofisticação dos meios técnicos que teriam que ser utilizados, nível de conhecimento 
exigido e número de potenciais atacantes.

Análise da vulnerabilidade. Estudando se as vias para realização do ataque são suficientemente 
conhecidas, se são fáceis de serem detectadas e corrigidas. Neste ponto é necessário destacar 
como a obsolescência dos sistemas e tecnologias do país podem ser um elemento coadjuvante 
para que as ameaças possam ser materializadas com sucesso. É importante, nesta etapa, fazer 
uma análise que determine o nível de modernização digital.

Os cenários de risco permitem a análise de eventos que podem afetar a segurança do ciberespaço e os 
interesses nacionais, facilitando um método para sua avaliação e gestão.

As nações precisam definir um conjunto de cenários de risco, identificando eventos que podem afetar 
seus interesses, identificando as ameaças potenciais que poderiam agir sobre eles e os fatores temporais 
associados, como o tempo necessário para detectá-los ou sua possível duração. Estes elementos, 
objetivos, ameaças, tempo e eventos devem ser combinados e analisados para identificação do seu 
realismo e relevância. O número de cenários finalmente considerado deveria se limitar a um número 
administrável, de preferência entre 10 e 20.

A definição e projeção de cenários relevantes requer experiência, conhecimento detalhado do ambiente 
e da realidade nacional e, o que é mais importante, envolver todas as visões e sensibilidades: setor 
público, companhias privadas, universidades e centros de pesquisa, etc.

Identificar a probabilidade de ocorrência (Vulnerabilidade)

Nesta fase, o objetivo é determinar a probabilidade de possível materialização de cada um dos cenários 
identificados. Há dois fatores que podem ajudar a estimar a possibilidade de ocorrência:

TEMPO
Duração
Ocorrência
Tempo de detecção

OBJETIVOS
Governo
PMEs
Operador Crítico
Cidadãos

EVENTOS

Interrupção

Destruição
Descontinuidade

AMEAÇAS
Estados
Terrorista
Criminosos

CENÁRIO
RISCO
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Combinados estes dois fatores, estudo das ameaças e estudo das vulnerabilidades, é possível chegar a 
uma avaliação da probabilidade de materialização do cenário estudado. 

Avaliar as consequências (Impactos)

O objetivo é delimitar as consequências em caso de materialização do cenário de risco. Esta avaliação 
pode se apoiar em dois fatores:

Avaliar as capacidades atuais

Após a identificação e a avaliação dos cenários, o passo seguinte deveria ser a identificação e estudo 
das capacidades existentes no país, avaliando seu nível de maturidade e determinando como podem 
atuar nos cenários de risco analisados. Para isso, adaptados à realidade nacional, podem ser utilizados 
modelos de avaliação de maturidade já existentes, como o “Cyber Security Maturity Model for Nations” 
desenvolvido pelo Global Cyber Security Center (GCSC), adscrito à Universidade de Oxford, e para o 
qual contribuiu a Organização dos Estados Americanos (OEA). Este modelo já foi utilizado pela OEA 
para elaborar, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), seu estudo “Segurança 
cibernética: Estamos preparados na América Latina e no Caribe?”.

O modelo desenvolvido pelo GCSC cobre as seguintes dimensões:

1. Elaborar uma política e estratégia de segurança cibernética; 
2. Fomentar na sociedade uma cultura de segurança cibernética responsável; 
3. Desenvolver o conhecimento de segurança cibernética; 
4. Criar marcos legais e reguladores efetivos; 
5. Controlar os riscos através de padrões, organizações e tecnologias.

A combinação dos dois fatores, técnicos e não técnicos, permite que se chegue a uma avaliação das 
consequências da materialização do cenário considerado, onde levando-se em conta o âmbito e o 
escopo pode ser classificada em níveis (tiers):

5.

6.

Técnicos. Consiste em avaliar as consequências desde uma estrita perspectiva de segurança, 
tratando da importância dos serviços afetados em relação à sua confidencialidade, integridade 
e disponibilidade.

Não técnicos. Serão consideradas as consequências que traria ao país a materialização da 
ameaça em termos de afetação dos compromissos internacionais ou com outros países, a 
credibilidade e imagem do país, o não cumprimento de obrigações legais, o aumento dos 
indicadores que determinam o “risco país”.

Tier 1: quando o impacto pode ser considerado de consequências “estratégicas”, por afetar em 
nível nacional ou organizativo.

Tier 2: quando o impacto é considerado “operacional”, pois afeta objetivos de negócio ou 
linhas de serviço.

Tier 3: no caso de serem afetados ativos específicos (pessoas, instalações, tecnologias, etc.).
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7.

A revisão da maturidade real das capacidades nacionais de segurança cibernética permite compreender 
o nível real de risco dos cenários identificados e determinar os requisitos que devem ser incluídos na 
estratégia de segurança cibernética nacional e em seu desenvolvimento. 

Definir a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e as Linhas de Ação

A estratégia nacional de segurança cibernética é o documento que descreve os objetivos que devem ser 
atingidos para administrar os riscos do ciberespaço de uma forma integral e desde uma visão nacional. 
Sua redação deve incluir todos os aspectos relevantes no processo de identificação e análise de riscos, 
e deve servir como alavanca para o impulso necessário às capacidades nacionais em matéria de 
segurança cibernética e defesa cibernética.

As estratégias nacionais devem ser documentos “vivos”, revisados e atualizados periodicamente e 
elaborados em associação com todos os atores públicos e privados que possam estar interessados. É 
essencial que as estratégias reflitam os valores sociais, as tradições e os princípios legais implementados 
no país e que sejam capazes de cobrir o duplo objetivo de ser a base do modelo de segurança 
cibernética nacional e, ao mesmo tempo, servir como catalisador para facilitar a transformação da 
digitalização do país. 

Por último, a estratégia deve incluir um conjunto de linhas de ação que permitirão que o governo aja 
sobre as atividades que deve promover ou que tem a responsabilidade de executar, para atingir os 
objetivos definidos e lograr a gestão dos cenários de risco identificados.

Comissionamento: nesta etapa, ou não existe maturidade de segurança cibernética ou é de 
natureza muito embrionária.

Formativo: algumas características dos aspectos começaram a crescer e a se formular, mas podem 
ser ad-hoc.

Estabelecido: os elementos do aspecto estão em seu lugar e funcionam. No entanto, a atribuição 
relativa de recursos não é bem considerada. 

Estratégico: foram tomadas decisões quanto a quais partes são importantes e quais são menos 
importantes, condicionadas às circunstâncias particulares da nação.

Dinâmico: existem mecanismos claros para modificar a estratégia em função das circunstâncias 
prevalecentes.

Para determinar a maturidade de cada uma destas dimensões foram definidos os seguintes níveis:
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5
COMO PROSSEGUIR? 
DA ESTRATÉGIA À 
AÇÃO

Após a definição dos objetivos estratégicos incluídos na estratégia nacional de segurança cibernética e a definição 
das linhas de ação, os governos terão que passar a desenvolver os instrumentos legais e regulatórios, designar 
funções e responsabilidades e construir as capacidades técnicas e organizativas necessárias. É, portanto, o 
momento de passar da estratégia à ação.

Especial atenção deveria ser dada à prevenção de riscos do ciberespaço, onde os menores são as vítimas. Os 
governos deveriam elaborar um programa educativo e com conteúdos direcionados especificamente à prevenção 
e detecção de casos de “cyber bulling” e “grooming”, estabelecendo de forma complementar um centro específico 
de denúncia, controle e acompanhamento destes casos.

Ações para o cidadão e para o setor privado

Deveriam ser impulsionadas atividades de conscientização para garantir que cidadãos e empresas conheçam as 
vulnerabilidades e possíveis ameaças cibernéticas e saibam incorporar ao uso das tecnologias e da Internet um padrão 
adequado de comportamento. A “higiene cibernética”, ou seja, a educação para modelos corretos de comportamento 
que previnam os efeitos adversos da utilização das tecnologias, poderia ser fomentada por meio das seguintes ações: 

Campanhas de informação na mídia dirigidas a cidadãos e pequenas e médias empresas 
(PMEs) para fomentar a utilização segura da Internet, promovendo a adoção de ferramentas e 
difundindo práticas “ciber-higiênicas”.

Programas de conscientização e de educação em colaboração com agentes do setor público e 
privado, buscando a coordenação e a racionalização de esforços.

Desenvolver módulos educativos dirigidos a todos os níveis de ensino.

Gerando ou fomentando a realização de eventos em nível nacional, regional ou municipal que 
incluam workshops para fomento das boas práticas em todos os usuários e coletivos específicos, 
como o pais, educadores e menores.

Desenvolvendo e compartilhando conteúdos multimídia atrativos e ferramentas educativas 
baseadas na “gamificação”.
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Com relação ao setor privado, o governo poderia realizar as seguintes ações específicas:

O governo deveria impulsionar a criação de uma capacidade nacional de resposta a incidentes cibernéticos 
(CIRT) que preste serviços específicos aos cidadãos e ao setor privado. Tal capacidade deveria ser complementar 
e jamais competitiva aos serviços proporcionados pelos fornecedores de serviço através de CIRTs privados ou de 
Centros de Operações de Segurança (SOC, por sua sigla em inglês). O objetivo deste CIRT público é desenvolver 
serviços de valor para a gestão e condução de situações de crise nacional ou para serviços que respondam às 
seguintes características:

Para isto é imprescindível que o governo conte com uma visão detalhada dos distintos atores do mercado e dos 
serviços que estão prestando, com o objetivo de buscar sinergias e evitar sobreposições. 

Facilitar a utilização de soluções para intercâmbio de informação sobre ameaças, vulnerabilidades 
e incidentes entre companhias dentro do mesmo ou de diferente setor, de forma a ser criada uma 
“inteligência coletiva” que permita atuar de forma preventiva e agilize a resposta.

Desenvolver códigos de boas práticas e apoiar o desenvolvimento de padrões de certificação.

Promover exercícios cibernéticos para provar os mecanismos de coordenação entre as distintas 
companhias e os organismos públicos e melhorar a eficácia da resposta diante de incidentes.

Realizar estudos comparativos entre entidades do mesmo setor e de distintos setores, com o 
objetivo de definir linhas base e de “benchmarking”

De extrema importância para a segurança e defesa nacional.

Serviços de valor para a segurança cibernética nacional que não estão sendo cobertos pelo setor 
privado por ser de baixa demanda ou não rentáveis. 

Definir e identificar setores críticos. O governo deveria determinar os setores críticos dos 
quais depende seu funcionamento como nação e cuja não disponibilidade poderia gerar 
graves consequências. Os países têm desenvolvido distintas aproximações em função de seus 
condicionantes geopolíticos, econômicos e industriais, mas existem determinados setores que 
aparecem em todos os modelos nacionais: Administrações Públicas, Energia (Eletricidade, Gás, 
Petróleo, Energia Nuclear), Transporte (Ferrovia, Estradas, Aéreo e Marítimo), Finanças (Banco e 
Meios de Pagamento), Água, Redes de Telecomunicações e de Saúde.

A proteção das infraestruturas críticas deve ser parte fundamental da estratégia de segurança cibernética nacional, 
pois tem como objetivo otimizar a resiliência das infraestruturas das quais dependem serviços essenciais para a 
nação. A segurança cibernética das organizações públicas ou privadas que operam esses setores estratégicos 
é de particular importância, dado que um ataque cibernético bem-sucedido a elas pode implicar impacto muito 
grave na segurança e funcionamento do país. Este impacto poderia incidir na vida dos cidadãos, na estabilidade, 
fortaleza e credibilidade da economia ou na reputação internacional.

As seguintes são ações que os governos poderiam promover para proteção deste tipo de organizações:

Ações para os operadores de infraestrutura crítica
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Desenvolver um método para identificar e avaliar as infraestruturas críticas, de forma que estes 
critérios sejam uniformes e repetíveis ao longo do tempo.

Para cada um dos setores estratégicos, o governo poderia definir: o catálogo de ameaças, os 
critérios específicos para considerar que os serviços prestados por uma determinada organização 
devem ser considerados críticos e o catálogo dos operadores e das infraestruturas críticas.

Os requisitos mínimos de segurança que os operadores críticos devem implantar, o modelo de 
avaliação de riscos e de governança e gestão da segurança cibernética.

Facilitar mecanismos para o intercâmbio de informação sobre incidentes e ameaças entre os 
operadores.

Definir, para o CIRT ou CIRTs nacionais, um catálogo de serviços específico para os operadores 
críticos. Este catálogo deveria responder às singularidades de cada setor estratégico, 
considerado: ameaças, serviços e tecnologias das quais dependem, consequências e impactos 
do não funcionamento.

Promover exercícios cibernéticos setoriais para melhorar o grau de preparação dos operadores 
diante de ataques cibernéticos sistêmicos. Estes exercícios, de caráter singular e especializado, 
devem ser complementados com outros intersetoriais, enfocados na preparação diante de 
situações de crise em nível nacional.

Impulsionar eventos e outros foros que facilitem o conhecimento e intercâmbio de experiências 
entre os responsáveis pela segurança cibernética. Igualmente, deve fomentar a criação de 
grupos de trabalho setoriais para impulsionar e desenvolver modelos de segurança específicos 
de cada setor.

O conhecimento das necessidades específicas de produtos e serviços dos operadores de setores 
estratégicos é de grande utilidade para determinar se a oferta atual do mercado é adequada. 
Este conhecimento pode servir para que o governo oriente a pesquisa acadêmica e para que 
sirva de estimulo ao desenvolvimento de iniciativas empreendedoras.

A busca por uma maior eficácia no funcionamento dos serviços públicos e de uma maior 
proximidade com os cidadãos levou muitos governos a adotar processos de transformação 
digital nas administrações públicas, o que vem sendo chamado de ”governo eletrônico”. O 
sucesso destas iniciativas depende de que os cidadãos mudem progressivamente sua forma de 
se relacionar com a administração e se adaptem a essa nova realidade digital. Para isso, um dos 
elementos mais importantes é o da “confiança digital”, entendida como o atributo pelo qual os 
cidadãos têm a convicção de que seus dados são privados, estão seguros e são administrados 
de forma transparente. Sem confiança digital ”governo eletrônico”, não é viável.

As instituições públicas processam e armazenam dados de caráter pessoal dos cidadãos e para 
isso necessitam armazenar esta informação em grandes bases de dados que serão objeto de 
interesse dos criminosos cibernéticos.

Ações para o governo e instituições públicas

O governo e as administrações públicas devem contar com um alto nível de proteção diante das ameaças cibernéticas. 
As razões para isto estão baseadas nas seguintes considerações:
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Além de informação de caráter pessoal, o governo administra informação classificada de alto 
valor estratégico para os interesses nacionais que requer medidas de proteção adicionais.

Estabelecer um marco nacional de segurança cibernética para as administrações públicas que 
sirva de referência para todas elas e que permita unificar critérios entre o governo da nação, os 
governos regionais ou estaduais e as prefeituras e administrações locais. O marco nacional, que 
deveria compreender políticas, procedimentos e normas técnicas, linhas-base, metodologias e 
ferramentas, deve permitir o aperfeiçoamento da proteção dos serviços públicos, da informação 
e dos sistemas de informação e comunicações de suporte. Cada país deveria adotar um marco 
da indústria como base (e.g. como o ISO, NIST, etc.) e depois proporcionar orientação sobre 
como esse marco será aplicado em seu país. Seria muito difícil para as empresas e prestadores de 
serviços se alinharem a um marco e padrões únicos de cada país, limitando os que esses países 
podem utilizar. Os marcos comuns de segurança cibernética, a gestão de riscos, os controles de 
segurança, etc., beneficiarão o setor comercial e o governo.

Realizar acordos internacionais ou acordos comerciais que facilitem o intercâmbio e a 
coordenação/cooperação dos países que lutam contra as ameaças cibernéticas.

Desenvolver planos de formação e conscientização dirigidos a funcionários públicos, com o 
objetivo de mostrar quais são as ameaças específicas que podem afetar a segurança cibernética 
dos serviços públicos, e inculcar-lhes padrões de comportamento “ciber-higiênicos”.

Desenvolver e implantar capacidades horizontais de segurança cibernética que unifiquem ao 
máximo a prevenção, detecção e resposta a incidentes cibernéticos no âmbito das administrações 
centrais, regionais e locais. Estas capacidades horizontais têm a vantagem de unificar e padronizar 
o serviço de segurança cibernética em todas as instituições públicas, provêm eficiência por se 
basearem em economias de escala e permitem uma visão holística que proporciona inteligência 
e informação de valor.  

Desenvolver um esquema de segurança cibernética que facilite a avaliação formal e a certificação 
dos produtos e sistemas que farão parte das infraestruturas tecnológicas que suportam os serviços 
essenciais da administração. Aproveitar os padrões internacionais e da indústria existentes (e.g. 
como SOC, ISO, PCI, NIST, etc.), ao invés de criar padrões próprios únicos que podem ser de 
difícil ou impossível implementação.

Adicionalmente a estas atividades de defesa das redes e sistemas nas quais se apoiam os serviços 
públicos, os governos deveriam atuar para desenvolver suas capacidades de defesa cibernética 
e luta contra o crime cibernético.

São ações que poderiam ser impulsionadas pelos governos:

O ciberespaço proporciona um novo palco de operações e isto implica que, em um conflito armado, as ações 
militares podem chegar a afetar a informação, os serviços e os sistemas críticos. Por isso, é necessário que as 
forças armadas contem com unidades especializadas para defesa dos interesses nacionais no ciberespaço. 

Proteção das tecnologias públicas

Defesa cibernética
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São ações que os governos poderiam impulsionar para o desenvolvimento de sua capacidade de defesa cibernética:

Elaborar planos específicos de especialização e treinamento na matéria, que permitam aos 
exércitos contar com os efetivos necessários.

Definir um modelo de colaboração com empresas especializadas e especialistas em segurança 
cibernética para reforçar as capacidades das forças armadas nos casos que sejam determinados.

Promover exercícios cibernéticos periódicos que facilitem o treinamento contínuo em cenários 
reais.

Desenvolver conhecimento e experiência sobre ameaças e vulnerabilidades relacionadas com a 
defesa cibernética e, também, métodos de ataque, por meio do intercâmbio de informação em 
nível nacional e internacional.

Estabelecer cooperação com as principais instituições acadêmicas e de  Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), para desenvolvimento de necessidades específicas no âmbito da defesa 
cibernética.

Legal, criando leis específicas e adaptando as existentes para permitir a persecução do crime 
cibernético.

Desenvolvendo capacidades e dotando de recursos especializados as instituições encarregadas 
de vigilar o cumprimento da lei: juízes, promotores e unidades de investigação policial.

Adaptar o marco legal nacional aos novos tipos de delitos e adaptar os tipos já existentes à 
realidade digital. 

Participar internacionalmente na elaboração de acordos e tratados para persecução de crimes 
cibernéticos, ratificando-os uma vez aprovados.

Criar unidades especializadas em delinquência cibernética (policiais e judiciais) e desenvolver 
planos de formação e treinamento contínuo.

Melhorar as capacidades dos organismos competentes e assegurar a coordenação através do 
intercâmbio de informação e inteligência.

Fortalecer a cooperação policial internacional e a presença em foros e organizações internacionais 
enfocados na luta contra o crime cibernético.

Luta contra o Crime cibernético

A luta contra o terrorismo cibernético e a delinquência cibernética deve compreender uma dupla vertente, o ciberespaço 
como ferramenta que permite a realização destas atividades delitivas e o ciberespaço como objetivo final da ação. 
Para isto se requer a colaboração de distintos atores e sua abordagem integral. O governo poderia agir em duas 
frentes: 

Neste sentido, os governos poderiam empreender, entre outras, as seguintes ações:
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Desenvolver conhecimento e experiência sobre ameaças e vulnerabilidades relacionadas com a 
delinquência cibernética. 

Estabelecer uma cooperação com as principais instituições acadêmicas e de I + D sobre as novas 
técnicas de investigação policial.

Estabelecer a cooperação entre as partes interessadas do setor público e privado para rapidamente 
identificar e responder às questões relacionadas com o delito cibernético.

Criar um canal especializado para que cidadãos e empresas denunciem possíveis delitos 
cibernéticos.

Desenvolver e implantar ações específicas de detecção e persecução de delitos cibernéticos que 
afetem menores de idade.

A construção de um modelo nacional de segurança cibernética requer que o governo, as administrações públicas e o 
setor privado contem com um número adequado de profissionais com conhecimento e especialização em segurança 
cibernética. A demanda de profissionais cresce progressivamente dado que os processos de transformação digital 
fazem com que os departamentos de segurança cibernética aumentem à medida que aumenta a dependência nas 
tecnologias da informação e no ciberespaço. Por outro lado, as universidades e centros de formação não estão 
sendo capazes de absorver este aumento na demanda e não geram um número suficiente de profissionais. Além 
disso, a alta especialização dos perfis profissionais demandados nem sempre está sendo coberta pelos programas 
de formação existentes.

Outras ações do Governo 

Talento

ESCOLAR
PRÉ-

UNIVERSITÁRIO UNIVERSITÁRIO
PÓS- 

GRADUAÇÃO/
DOUTORADO

PROFISSIONAL

Palestras
Escolas

Gaming

Formação
Colégios

Competições
CTF

Formação
Graduação

Bolsa (estágios)

Master

Competições
CTF

Bolsa
(especialização)

Master

MOOCs

Read Team
Blue Team

ATUAR EM TODAS AS ETAPAS DO 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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Algumas das ações que o governo poderia realizar para melhorar esta realidade são:

Periodicamente nos deparamos com novas formas de ataque que utilizam técnicas e métodos diferentes dos 
conhecidos. Este fato, juntamente com a evolução contínua das tecnologias e sua aplicação na indústria e na 
sociedade que criam novos casos de utilização, pressupõe que os governos se deparam com um ambiente de 
ameaças de crescente sofisticação e de continua mudança. As ferramentas e produtos de segurança cibernética 
do presente deixam de ser úteis diante destes novos ambientes que só podem ser gerenciados com novos e 
diferentes enfoques. A pesquisa, o desenvolvimento e a inovação são necessários para o desenvolvimento de 
soluções eficazes que respondam aos novos tipos de ataques.

Para atingir este objetivo, os governos deveriam exercer a liderança e coordenação entre todos os agentes 
interessados:

Ações que os governos poderiam realizar para gerar um ecossistema de empreendimento em segurança cibernética: 

Determinar as necessidades de profissionais que têm o setor privado e público, e os requisitos 
de conhecimentos e especialização.

Definir um catálogo geral de funções profissionais que incluam capacidades e competências que 
se adaptem à inovação tecnológica. 

Participar do diálogo com universidades e outras instituições educativas para desenvolver novos 
programas ou adaptá-los às necessidades do mercado de trabalho. 

Promover, em escolas e centros de ensino, workshops e outras atividades que estimulem o 
interesse e a curiosidade pela segurança cibernética.

Organizar eventos de segurança cibernética que ajudem a identificar especialistas nacionais.

A demanda sofisticada, entendida por aqueles setores (governo, banco, energia...) que pelo 
grau de penetração digital em seus negócios ou pela tipologia das ameaças que os afetam 
requerem soluções inovadoras. 

As universidades e centros de inovação, que são as organizações que dedicam recursos à 
pesquisa técnico-científica.

Os empreendedores e startups, que contam com ideias e projetos que podem contribuir na 
resposta a estas necessidades.

Através de foros e grupos de trabalho, determinar com a demanda sofisticada as necessidades 
presentes e futuras de produtos e serviços de segurança cibernética, trasladando esta necessidade 
a uma agenda nacional de investigação que trace a rota da investigação e do empreendimento.

Criar um plano de investigação para evitar  sobreposições entre atividades de pesquisa 
empreendidas por diferentes instituições.

Empreendimento
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Estabelecer fundos específicos que apoiem programas de pesquisa em segurança cibernética.

Habilitar mecanismos para garantir a transferência à indústria.

Fomentar entre os jovens a cultura de empreendimento por meio de um plano de ação que inclua 
atividades que facilitem educação e orientação.

Em linha com a agenda de pequisa, criar concursos de ideias onde os jovens empreendedores 
apresentem projetos ou protótipos que possam dar solução aos problemas apresentados.

Criar fundos públicos de ajuda aos empreendedores nas fases iniciais do ciclo de empreendimento.

Criar eventos que facilitem o contato entre empreendedores e investimento privado.

Promover a implantação de programas de incubação e aceleração de startups (empresas 
emergentes e com potencial de crescimento).
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6
CONCLUSÕES

O ciberespaço e as tecnologias são um motor de crescimento para a economia, um impulsor do desenvolvimento 
industrial e que revolucionaram nossa forma de vida. As formas pelas quais relacionamos com outras pessoas, 
compramos ou fazemos negócios estão mudando com os processos de transformação digital do presente, e 
seguirão mudando com os processos de transformação que o futuro nos trará. Este cenário de enormes 
oportunidades não está isento de riscos e ameaças, assim como ocorreu com os grandes avanços produzidos na 
história da humanidade. Os governos têm a responsabilidade de definir as condições para que o ciberespaço e 
as tecnologias possam ser utilizados com níveis razoáveis segurança, da mesma forma que agem para garantir a 
segurança pública e cidadã diante do crime tradicional, ou a segurança jurídica nas relações entre partes.

Este esforço dos governos deve estar baseado na colaboração e na cooperação. No âmbito internacional, governos 
devem participar  de foros internacionais, adotar acordos internacionais e estabelecer linhas de colaboração 
bilaterais com outros países. Dentro de suas fronteiras, devem estabelecer a coordenação efetiva com todos os 
agentes públicos e privados, com o objetivo de entender e atender os riscos e ameaças enfrentadas. 

Os governos devem compreender o papel fundamental dos cidadãos, e particularmente dos jovens, na segurança 
do ciberespaço, sendo necessário que se impulsione a uma cultura global de segurança cibernética que nos leve 
a padrões de condutas “ciber-higiênicas”. 

Por último, governos devem catalisar a criação de talento e de novas empresas, entendendo que estas atividades 
não são apenas um elemento estratégico essencial para a construção do modelo de segurança cibernética 
nacional, mas também uma enorme oportunidade de crescimento e desenvolvimento.

Por todas estas razões, o primeiro passo que governos devem tomar é a definição de uma estratégia nacional de 
segurança cibernética.
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