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No front, via 
computadores 
THE ECONOMIST | O ciberespaço torna-se 
a nova área de combate militar 

o LONGO da história, as 

novas tecnologias re
volucionaram a guer
ra, a lgumas vezes de 
maneira abrupta, ou
t ras apenas gradual : 
pense na biga, na pól

vora, nos aviões, nos radares e na fissão 
nuclear. O mesmo aconteceu com a tec
nologia da informação. Os computado
res e a internet t ransformaram as eco
nomias e deram grandes vantagens aos 
exércitos ocidentais, como a capacidade 
de enviar aeronaves teleguiadas por todo 
o mundo para obter informações e atacar 
alvos. Mas a disseminação da tecnologia 
digital tem um custo: ela expõe os exérci
tos e as sociedades ao ataque digital 

A ameaça é complexa, multifacetada e 
potencialmente muito perigosa. As socie 
dades modernas dependem cada vez mais 
de sistemas de computadores ligados à in 
ternet, oferecendo aos inimigos mais rotas 
de ataque. Se usinas energéticas, refina
rias, bancos e sistemas de controle de tráfe

go aéreo fossem desabilitados, muitas pes
soas perderiam a vida. Mas no ciberespa
ço há poucas regras - ou nenhuma - do ti
po que governa o comportamento, e até a 
guerra, em outros domínios. Assim como o 
controle de armas nucleares e convencio
nais, os grandes países deveriam começar 
a discutir maneiras de reduzir a ameaça da 
ciberguerra, sendo o objetivo restringir os 
ataques antes que seja tarde demais. 

O ciberespaço tornou-se o quinto do
mínio da guerra, depois da terra, mar, ar 
e espaço. Alguns roteiros imaginam uma 
falba quase instantânea dos sistemas que 
mantêm o mundo moderno girando. En
quanto as redes de computadores des
pencam, fábricas e usinas químicas ex
plodem, satélites saem de órbita e as re
des financeiras e de energia falham. 

Isso parece exagero para muitos es
pecialistas, mas a maioria concorda que 
se infiltrai- nas redes é bastante fácil pa
ra quem tem vontade, meios e tempo pa
ra tanto. Os governos sabem disso porque 
eles mesmos são hackers entusiásticos. Os 

espiões frequentemente invadem siste
mas de computadores para roubar infor
mações em grande escala, seja do Google, 
seja de empreiteiras de defesa. Penetrar as 
redes para danificá-las não é muito mais 
difícil. E se a pessoa tomar bastante cui
dado, ninguém poderá provar que foi ela. 

Os ataques cibernéticos à Estônia, em 
2007, e à Geórgia, em 2008 (o último 
est ranhamente coincidiu com o avan
ço das tropas russas pelo Cáucaso), fo
ram amplamente considerados obras 
do Kremlin, mas só puderam ser atri
buídos a cibercriminosos russos. Mui
tos computadores usados no ataque per
tenciam a norte-americanos inocentes, 
cujos PCs foram sequestrados. Algumas 
empresas suspeitam que a China orga-



niza miniataques para saquear o know-
how ocidental, mas podem ser facilmen
te criminosos ocidentais, hackers se exi
bindo ou ex-funcionários desiludidos. 

Assim como as bombas nucleares, a 
existência de armas cibernéticas por si 
só não significa que elas serão usadas em 
breve. Além disso, uma pessoa não pode 
ter certeza do efeito que um ataque terá 
em outro país, o que o torna altamente 
arriscado. Essa é uma desvantagem para 
as máquinas militares sofisticadas, mas 
não necessariamente para terroristas ou 
exércitos de países vilões. E deixa os pe
rigos do crime e da espionagem on-line. 

Tudo isso representa uma perigosa 
instabilidade. As ciberarmas estão sen
do desenvolvidas secre tamente , sem 
uma discussão de como e quando pode-
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rão ser usadas. Ninguém sabe seu ver
dadeiro poder, por isso os países devem 
se p repa ra r pa ra o pior. O anonima
to aumenta o risco de que erros de atri
buição e de cálculo levem a uma escala
da militar - com armas convencionais 
ou cibernéticas. A velocidade com que 
os ataques eletrônicos podem ser lan
çados deixa pouco tempo para uma re
flexão fria e favorece o ataque precoce 
e até preventivo. Enquanto os sistemas 
de armas computadorizadas e a infanta
ria eletrônica afastaram parcialmente a 
fumaça da guerra do campo de batalha, 
cobriram o ciberespaço com um espesso 
e ameaçador manto de incerteza. 

Uma resposta a essa ameaça crescen
te foi militar. O Irã alega ter o segundo 
maior ciberexército do mundo. Rússia, 

Israel e Coreia do Norte também se ga
bam de suas iniciativas. Os Estados Uni
dos montaram seu novo Cyber Command 
tanto para defender suas redes como pa
ra elaborar ataques contra inimigos. A 
Otan está discutindo em que medida de
ve contar a ciberguerra como uma forma 
de "ataque armado", que obrigaria seus 
membros a ajudar os aliados. 

Mas o mundo precisa de controle de ci-
berarmas tanto quanto de "ciberdissua-
são". Os Estados Unidos até recentemen
te resistiam aos tratados de armas para o 
ciberespaço, temendo que pudessem le
var a uma rígida regulamentação global 
da internet, prejudicando o domínio das 
empresas americanas na rede, sufocan
do a inovação e restringindo a abertura 
que é a base da rede. Talvez os EUA tam
bém temam que sua própria iniciativa de 
guerra cibernética tenha mais a perder 
se seus respeitados ciberespiões e ciber-
guerreiros forem restringidos. 

Esse pensamento finalmente dá sinais 
de mudança, o que é bom. Os EUA, como 
o país que mais depende dos computado
res, provavelmente são os mais vulnerá
veis a um ciberataque. Seu poderio militar 
convencional significa que os inimigos vão 
procurar linhas de ataque assimétricas. E a 
perda maciça de segredos por meio da es
pionagem apresenta o risco de corroer sua 
liderança econômica e militar. 
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