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Eventos Observados 

1. COMANDO DE CIBERNÉTICA E INFORMAÇÕES (CIR) ALEMÃO É INAUGURADO 

1.1. Descrição 

O governo da Alemanha formalizou a implantação de uma força singular específica para atuar no 
ciberespaço, nos moldes anunciados pelo governo alemão em Nov/2015.  

 

O CIR possui sua própria estrutura organizacional e atua como uma das 7 forças singulares da 
Alemanha. O Comando foi constituído inicialmente por cerca de 260 militares oriundos das demais 
forças singulares, e disporá de efetivo final de 6 batalhões e outras duas unidades menores, totalizando 
13.500 militares e civis. O recrutamento se dá no meio civil e das outras Forças Armadas alemãs, 
sendo a Universidade de Munich um grande centro contribuidor.  

1.2. Ocorrência 

01 de abril de 2017 

1.3. Perpetrador 

Alemanha 

1.4. Vítima 

Não aplicável 

1.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável. 

1.6. Alcance 

Europa 

1.7. Análise 

As vantagens de se ter um Comando Cibernético independente são maior flexibilidade e pronta 
resposta às ameaças que o país enfrenta nesse ambiente operacional. Este modelo, se adotado pelo 
Brasil, possivelmente garantiria uma maior liberdade de ação para o ComDCiber. No entanto, dadas as 
restrições impostas pela EC 95/2016, uma força singular é hipótese improvável num horizonte temporal 
próximo. Não obstante, o Brasil já se beneficiaria consideravelmente se o ComDCiber recebesse um 
aporte de pessoal e investimentos semelhante, mesmo sem vir a se tornar uma nova força singular. 

 

2. SHADOW BROKERS 

2.1. Descrição 

Grupo hacker denominado Shadow Brokers (“corretores de sombras”, em tradução livre), surgido em 
2016, foi responsável pelo vazamento de armas cibernéticas do grupo Equation, agência de elite ligada 
a NSA. Uma das principais ferramentas vazadas pelo grupo foi a Etherblue, que explorava os sistemas 
operacionais Microsoft, sendo posteriormente largamente utilizada por outros grupos hackers. 

2.2. Ocorrência 

Abril de 2017 

2.3. Perpetrador 

Shadow Brokers 

2.4. Vítima 

Equation Group (NSA/EUA) 
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Microsoft (Empresa comercial, EUA) 

2.5. Identificação/Atribuição 

Não disponível. 

2.6. Alcance 

Mundial 

2.7. Análise 

Os códigos “vazados” pelo grupo revelaram uma série de vulnerabilidades críticas dos sistemas 
operacionais Microsoft, bem como serviram de base para os dois principais ataques de Ransomware 
ocorridos em 2017. Esse incidente demonstrou a existência (e os riscos) de agências de inteligência 
estatais com equipes dedicadas a encontrar vulnerabilidades cibernéticas e retê-las, não comunicando 
aos fabricantes do software, e comprovou que mesmo sistemas atualizados regularmente podem ser 
inseguros. 

3. FRANÇA ANUNCIA FORÇA SINGULAR CIBERNÉTICA 

3.1. Descrição 

O governo da França, após as tentativas de interferência russa nas eleições presidenciais francesas de 
março de 2017, anunciou a intenção de criar uma força singular específica para atuar no ciberespaço, 
nos moldes anteriormente anunciados pelo governo alemão. Tal força será inicialmente composta por 
militares oriundos das demais forças singulares, e deve ter efetivo superior a 6.500 militares. 

3.2. Ocorrência 

Abril de 2017 

3.3. Perpetrador 

França 

3.4. Vítima 

Não aplicável 

3.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

3.6. Alcance 

Europa 

3.7. Análise 

A França tem economia de porte similar à brasileira, e população correspondente a pouco mais de 1/3 
da brasileira. Por qualquer desses parâmetros fica claro que o efetivo brasileiro envolvido na defesa 
cibernética, de ordem inferior a 200 profissionais, é inadequado às necessidades do país. A opção por 
uma força singular específica parece estar associada à percepção de que o ciberespaço, enquanto 
domínio especializado, é bastante distinto dos demais, requerendo doutrina e preparo distintos. Essa 
lógica já fora anteriormente adotada pelos governos da China e da Alemanha. 

Apesar das restrições impostas pela EC 95/2016, que tornam essa opção um tanto difícil, essa 
tendência adotada por importantes países europeus membros do G-7 merece ser acompanhada de 
perto para que seus benefícios e óbices possam ser observados. 
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4. MARINHA E FAB ASSUMEM FUNÇÕES DIRETIVAS NO COMDCIBER 

4.1. Descrição 

Oficiais generais da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira assumiram cargos de direção no 
Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), órgão central do Sistema Militar de Defesa Cibernética, 
responsável pela orientação, supervisão e condução das atividades de desenvolvimento, integração e 
preparo das capacidades cibernéticas das Forças Armadas brasileiras e do Ministério da Defesa. 

4.2. Ocorrência 

25 de abril de 2017 

4.3. Perpetrador 

Brasil 

4.4. Vítima 

Não aplicável 

4.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

4.6. Alcance 

Brasil 

4.7. Análise 

O evento demonstra um princípio de integração das Forças Singulares no espaço cibernético do 
Estado Brasileiro. No entanto, até o momento não se verifica integração nos demais níveis. O comando 
central e aquele operacional permanecem sob o controle do Exército. 

5. PETYA/NOPETYA 

5.1. Descrição: 

Em junho de 2017 foi encontrada uma versão modificada do Ransomware Petya, que em 2016 infectou 
computadores em vários países do mundo. Suas principais vítimas foram infraestruturas críticas ao 
impedir a inicialização dos sistemas ou apagando todos os dados existentes. 

5.2. Ocorrência 

Junho 2017 

5.3. Perpetrador 

Rússia. 

5.4. Vítima 

Ataque de proporção mundial, com destaque para as infraestruturas críticas da Ucrânia 

5.5. Identificação/Atribuição 

GCHQ/NCSC (agência de inteligência de sinais do Reino Unido) e acompanhada pelos demais 
membros do Five Eyes (EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) em Novembro do mesmo ano. 

5.6. Alcance 

Global 

5.7. Analise 

O incidente revelou a fragilidade das infraestruturas críticas frente aos ataques de Ransomware. 

A utilização de ferramentas vazadas da NSA e a não atualização dos sistemas facilitaram a 
propagação do ataque. 
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6. EUA “PROMOVEM” O USCYBERCOM A COMANDO UNIFICADO 

6.1. Descrição 

O governo dos EUA anunciou que o USCyberCom, anteriormente subordinado ao StratCom (Strategic 
Command),foi promovido a nível equivalente ao do StratCom e do TransCom (comando logístico 
unificado). Oficialmente, a elevação ter-se-ia dado em decorrência do reconhecimento do aumento da 
importância das operações cibernéticas, bem como de sua transdisciplinariedade em operações de 
todos os domínios. 

6.2. Ocorrência 

Agosto de 2017 

6.3. Perpetrador 

EUA 

6.4. Vítima 

EUA 

6.5. Identificação/Atribuição 

6.6. Alcance 

America do Norte 

6.7. Análise 

A despeito dos argumentos oficiais, alguns analistas comentam que essa elevação do “status” do 
USCyberCom foi apenas um passo intermediário para, num futuro próximo, transformar o comando 
numa futura força singular, num momento em que o Congresso já debate a criação de uma força 
singular espacial. 

7. INFECÇÃO DO APLICATIVO CCLEANER 

7.1. Descrição 

Pesquisadores da Cisco Talos descobriram que a versão 5.53 do software CCleaner estava infectada 
por um malware e que a versão estava sendo distribuída comercialmente pelo fornecedor do programa.  
O software infectado é muito utilizado por usuários Microsoft, bem como é distribuído por uma das 
maiores empresas de antivirus do mundo, a AVAST Software. 

7.2. Ocorrência 

18 de setembro de 2017 

7.3. Perpetrador 

Desconhecido 

7.4. Vítima 

AVAST Software (empresa privada, EUA) e seus usuários. 

7.5. Identificação/Atribuição 

Cisco Talos 

7.6. Alcance 

Global 

7.7. Análise 

A infecção de programas em sua origem é de difícil detecção e pode ter afetado milhares de usuários e 
organizações no mundo. O ataque a cadeia de suprimento cibernética (cyber supply chain) inviabiliza a 
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maioria dos sistemas de proteção existentes e depende de pesquisadores experientes para sua 
descoberta. 

8. BADRABBIT 

8.1. Descrição 

Ataque ransomware de alcance limitado que atingiu principalmente agências de informações e 
aeroportos da Rússia, mas também empresas da Ucrânia, Alemanha e Turquia. 

8.2. Ocorrência 

Outubro de 2017 

8.3. Perpetrador 

Desconhecido 

8.4. Vítima 

Empresas e concessionárias da Rússia, Ucrânia, Turquia e Alemanha. 

8.5. Identificação/Atribuição 

Kaspersky (empresa de cibersegurança, Rússia). 

8.6. Alcance 

Regional 

8.7. Análise 

Um novo ataque de Ransomware de nível global foi identificado principalmente na Rússia e na Ucrânia, 
afetando uma importante agência de notícias (InterFax), mas também aeroportos e estações 
ferroviárias, bem como outras empresas privadas. Este novo ataque revela que mesmo potências 
cibernéticas como a Rússia podem ser atacadas por armas cibernéticas simples. 

9. VAULT 8 

9.1. Descrição 

O site Wikileaks divulgou o vazamento de arquivos da CIA contento o código fonte e o detalhamento da 
infraestrutura de ataque e vigilância da agência. Esse vazamento, denominado Vault 8 (ou “Cofre 8”, 
em tradução livre) complementou o VAULT 7 divulgado em março do mesmo ano. 

9.2. Ocorrência 

9 de novembro de 2017 

9.3. Perpetrador 

Wikileaks 

9.4. Vítima 

CIA (agência de inteligência dos EUA). 

9.5. Identificação/Atribuição 

Wikileaks 

9.6. Alcance 

Global 

9.7. Análise 

O incidente revelou a estrutura montada pela CIA para monitorar e explorar redes de interesse, com a 
utilização de uma rede de anonimização segura. 
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10. REINO UNIDO ACUSA RÚSSIA DE UTILIZAR CIBERATAQUES PARA 
DESESTABILIZAR AS DEMOCRACIAS OCIDENTAIS 

10.1. Descrição 

A Primeira Ministra Theresa May acusou publicamente o Presidente da Rússia de tentar desestabilizar 
as democracias ocidentais por meio de ciberataques. Após as declarações da PM o Chefe do National 
Cyber Security Centre, órgão de defesa cibernética que integra o GCHQ, agência de inteligência de 
sinais daquele país, deu declarações públicas sobre as ações atribuídas aos Russos. 

10.2. Ocorrência 

16 de novembro de 2017 

10.3. Perpetrador 

Rússia 

10.4. Vítima 

EUA, França e Reino Unido. 

10.5. Identificação/Atribuição 

GCHQ/NCSC (agência de inteligência de sinais do Reino Unido) acompanhada pelos demais membros 
do grupo Five Eyes. 

10.6. Alcance 

Global 

10.7. Análise 

Acusações públicas dessa natureza não são comuns na tradicional política britânica, mas talvez 
tenham sido forçadas pela resistência da administração Trump em reconhecer a interferência russa nas 
eleições americanas, a despeito dos relatos dos serviços de inteligência americanos. Apenas a 
Alemanha e a França haviam publicamente acusado os russos de ações dessa natureza. Com o Brexit 
a Inglaterra possivelmente aguardasse um posicionamento americano antes de se manifestar, mas 
como a Casa Branca não se pronunciou (apenas as agências de inteligência americana confirmaram a 
interferência russa), o governo britânico pode ter sido compelido a tomar uma atitude oficial, para “não 
ficar atrás” dos futuros ex-parceiros da União Europeia. 

11. HIDDEN COBRA 

11.1. Descrição 

O Centro de Tratamento de Incidentes dos EUA (US-CERT) reportou a descoberta do malware 
Volgmer, provavelmente Norte Coreano, nas redes do governo americano. Este artefato está ativo 
desde 2013, tendo como alvos órgãos governamentais, sistemas financeiros, indústria automotiva e 
industrias. 

11.2. Ocorrência 

14 de novembro de 2017 

11.3. Perpetrador 

Coreia do Norte 

11.4. Vítima 

Governo, EUA 

11.5. Identificação/Atribuição 

US-CERT 
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11.6. Alcance 

EUA 

11.7. Análise 

A descoberta da campanha bem-sucedida empreendida pela Coreia do Norte demonstra a importância 
da Defesa Cibernética na atualidade. Neste fato foi possível identificar uma importante característica da 
Defesa Cibernética: a assimetria. Essa característica fica evidente quando um país de menor poder 
econômico é capaz de causar danos a um país de maior poder econômico. 

12. STRAVA 

12.1. Descrição 

A empresa Strava, que produz uma rede social que monitora atividades físicas de seus participantes 
divulgou uma atualização com informações de mais de 1 bilhão de registros em um mapa. 
Pesquisadores utilizaram esses registros para identificar bases secretas americanas ao redor do 
mundo, após a identificação de percursos de corrida de militares e agentes americanos. 

12.2. Ocorrência 

Novembro de 2017 

12.3. Perpetrador 

Strava (empresa privada com sede nos EUA) 

12.4. Vítima 

Não aplicável 

12.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

12.6. Alcance 

Mundial 

12.7. Análise 

Analisando o ocorrido tem-se como lição aprendida a preocupação com a manutenção do sigilo dos 
dados de localização e a definição de regras para a utilização de acessórios conectados a internet. 

13. SECRETÁRIO GERAL DA ONU INCENTIVA A CRIAÇÃO DE REGRAS PARA 
ATAQUES CIBERNÉTICOS 

13.1. Descrição 

Antônio Guterres solicitou que sejam criadas redes globais que diminuam os impactos de ataques 
cibernéticos na população civil. O secretário destacou a importância da guerra cibernética nos conflitos 
modernos e deu exemplo de ataques ocorridos. Destacou ainda, que a Convenção de Genebra e o 
Direito Internacional Humanitário não regulam o espaço cibernético. 

13.2. Ocorrência 

19 de fevereiro de 2018 

13.3. Perpetrador 

ONU 

13.4. Vítima 

Não aplicável 
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13.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

13.6. Alcance 

Global 

13.7. Análise 

A incerteza é uma característica da Defesa Cibernética. Ações cibernéticas podem gerar efeitos não 
previstos e gerar danos a população civil. Tal característica fica evidenciada nas palavras do Secretário 
Geral da ONU, que busca a redução das incertezas pela criação de normas internacionais para regular 
o ciberespaço. 

14. SEGURANÇA CIBERNÉTICA É O PRINCIPAL FOCO DA DEFESA ALEMÃ 

14.1. Descrição 

Ministra alemã da defesa Ursula Von der Leyen afirmou que os ataques cibernéticos são as principais 
ameaças à estabilidade global. A ministra destacou que grupos terroristas e outros adversários utilizam 
o espaço cibernético para perpetrar ações contra países ocidentais, demandando um grande esforço 
da União Europeia para aumentar a resiliência cibernética. 

14.2. Ocorrência 

18 de fevereiro de 2018 

14.3. Perpetrador 

Alemanha 

14.4. Vítima 

Não aplicável 

14.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

14.6. Alcance 

Regional 

14.7. Análise 

A cibersegurança ganha cada vez mais projeção no cenário internacional, com aportes mais e mais 
significativos de recursos materiais e humanos. No Brasil o Gabinete de Segurança Institucional é 
responsável pela segurança cibernética. Contudo, não existem legislações que imponham medidas 
protetivas a empresas civis e aos órgãos da Administração Pública Federal. Além disso, o efetivo do 
GSI alocado a esse setor é por demasiado pequeno, com menos de 30 profissionais alocados. 

15. DHS/EUA ACUSA RÚSSIA POR ATAQUES CIBERNÉTICOS A 
INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS EUROPEIAS E AMERICANAS 

15.1. Descrição 

O Departamento de Homeland Security (DHS) dos EUA acusou hackers russos de realizaram ataques 
a sistemas de controles industriais pertencentes a estações geradoras de energia. 

15.2. Ocorrência 

15 de Março de 2018 

15.3. Perpetrador 

DHS (EUA) 
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15.4. Vítima 

Rússia 

15.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

15.6. Alcance 

Global 

15.7. Análise 

O evento demonstra a vulnerabilidade existente no setor energético e destaca dois princípios de guerra 
da Defesa Cibernética: o princípio da rastreabilidade, utilizado pelos EUA para identificar os hackers 
russos, e o da dissimulação, negligenciado pelos russos ao permitirem sua identificação. Como 
reflexão pode-se questionar se o Brasil possui atualmente a capacidade de identificar e tratar 
incidentes semelhantes, quando alvo, ou de evitar a atribuição quando for perpetrador. 

16. OEA LANÇA GUIA DE CIBERSEGURANÇA 

16.1. Descrição 

Organização dos Estados Americanos lança guia de defesa cibernética com diretrizes para a criação 
de estruturas de cibersegurança. 

16.2. Ocorrência 

Março de 2018 

16.3. Perpetrador 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 

16.4. Vítima 

Não Aplicável 

16.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

16.6. Alcance 

Regional 

16.7. Análise 

O guia contém diversas recomendações, apontando que a primeira e mais fundamental é a criação de 
uma estratégia nacional de segurança cibernética, da qual o Brasil ainda não dispõe. 

Dos países associados, os seguintes dispõem de estratégias de cibersegurança desde as datas 
apresentadas: Canadá (2010), EUA (2010), Trinidad and Tobago (2012), Panamá (2013), Granada 
(2014), Colômbia (2014), Costa Rica (2015), Jamaica (2015) e México (2017). 

17. COMANDO DA NSA/USCYBERCOM DEVE SER ASSUMIDO PELO GEN. PAUL 
NAKASONE 

17.1. Descrição 

O Gen. Paul Nakasone foi indicado para assumir o comando do USCyberCom e da NSA, em 
substituição ao Alm. Michael Rogers, que anunciou sua aposentadoria. 

17.2. Ocorrência 

Março de 2018 
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17.3. Perpetrador 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 

17.4. Vítima 

Não Aplicável 

17.5. Identificação/Atribuição 

Não aplicável 

17.6. Alcance 

Regional 

17.7. Análise 

O Gen. Nakasone comanda o USArmy CyberCom desde 2016. Segundo a imprensa americana ele 
não é simpático à separação da NSA e do USCyberCom, além de ser defensor de maior autonomia 
operacional para o comando. 

18. PF DESBARATA QUADRILHA DE CRIMES DIGITAIS QUE LAVAVA DINHEIRO 
POR MEIO DE CRIPTOMOEDAS 

18.1. Descrição  

Operação da Polícia Federal desarticula quadrilha que atuava nos Estados de Tocantins, São Paulo, 
Goiás e Pernambuco. O grupo utilizava códigos maliciosos para acessar computador das vítimas e 
burlar sistemas bancários de instituições financeiras para realizar transações bancárias eletrônicas 
fraudulentas, simulando pagamentos e compras pela internet. A investigação apontou que os membros 
da quadrilha possuíam conexões com grupos do Leste-Europeu.  

18.2. Ocorrência 

21 de março de 2018 

18.3. Perpetrador 

Criminosos do Brasil com conexões no Leste-Europeu 

18.4. Vítima 

Particulares e Bancos 

18.5. Identificação/Atribuição  

Polícia Federal 

18.6. Alcance 

Nacional 

18.7. Análise 

O crescente número de ataques ao sistema bancário brasileiro segue sendo tendência em 2018. O 
acentuado histórico de crimes motivados financeiramente continua caracterizando o ambiente 
cibernético brasileiro como único no ciberespaço. A participação de grupos internacionais nestes 
crimes destaca a importância do sistema financeiro nacional no tangente às Infraestruturas Críticas 
Nacionais e revela a necessidade de uma constante parceria entre Estado e instituições privadas no 
combate aos crimes digitais. 

19. CAMBRIGE ANALYTICA & FACEBOOK 

19.1. Descrição  

Reportagem do New York Times apontou que a empresa Cambridge Analytica (CA), associada à 
campanha de Donald Trump, acessou ilegalmente dados de 50 milhões de usuários do Facebook. A 
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partir dos dados de 270.000 pessoas que aderiram voluntariamente, a empresa acessou os dados de 
seus “amigos” e dos “amigos dos amigos”, identificando seus perfis e suas “curtidas”. Os dados eram 
cruzados com algoritmo proprietário supostamente capaz de identificar suas preferências, e assim 
permitir a criação de campanhas de marketing político e comercial específicas para o gosto daquele 
público, influenciando suas escolhas. Em meio à crise, executivo da CA, em entrevista a jornalista da 
BBC de Londres, confessou que a empresa pagava propina para influenciar eleições.  

19.2. Ocorrência 

20 de março de 2018 

19.3. Perpetrador 

Cambridge Analytica (empresa comercial, Reino Unido) 

19.4. Vítima 

Facebook (empresa comercial, EUA) 

19.5. Identificação/Atribuição  

The New York Times (jornal, EUA) 

19.6. Alcance 

Nacional e internacional 

19.7. Análise 

Este evento reitera a necessidade de existência de regras para o armazenamento e compartilhamento 
de dados de interesse público. Até onde se pode apurar, o Facebook teria corrigido essa falha, que 
abria o acesso aos perfis dos “amigos” e às suas curtidas, já em 2015, mas não havia comunicado o 
incidente. A divulgação do incidente fez com que a empresa perdesse USD 40 bilhões em valor de 
mercado (cerca de 10%) em um único dia. 

20. NOVA “COMMAND VISION FOR US CYBER COMMAND” 

20.1. Descrição  

O USCyberCom publicou sua nova “visão”, denominada Achieve and Maintain Cyberspace Superiority 
(Alcançar e Manter a Superioridade no Ciberespaço).  

20.2. Ocorrência 

23 de março de 2018 

20.3. Perpetrador 

USCyberCom (Comando Conjunto do Departamento de Defesa, EUA) 

20.4. Vítima 

Não aplicável 

20.5. Identificação/Atribuição  

Não aplicável 

20.6. Alcance 

Nacional e internacional 

20.7. Análise 

Referido documento indica expressamente que os EUA pretendem ser mais atuante nas redes de 
computadores estrangeiras, tanto de adversários quanto de aliados. Ressalta-se a percepção de que 
“operações no ciberespaço podem contribuir positivamente para alavancar nosso poder diplomático, 
informacional (ou de inteligência), militar e econômico”. (página 4, tradução nossa) 
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