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Internacional Fracasso aberto
Guantánamo volta a
atormentar governo
Obama. Pág. A18

Análise

À s vésperas de dois grandes even-
tos internacionais – a Jornada
Mundial da Juventude, que trará

o papa Francisco ao Brasil, e a Copa das
Confederações –, o governo brasileiro
está se preparando para não ser sur-
preendido com ataques cibernéticos.
Especialistas em segurança acreditam
que há motivo para preocupação, mas
destacam que o Brasil está se fortalecen-
do. O Exército, por exemplo, tem se em-
penhado para montar um sistema que,
durante a Rio+20, no ano passado, mos-
trou-se eficiente.

“Foram 130 tentativas de ataques e
nenhuma delas obteve sucesso”, disse
ao Estado o general José Carlos dos San-
tos, chefe da defesa cibernética do Exér-
cito. Ele comemora o fato de o portal
disponível durante as duas semanas da
conferência no Rio, com mais de 100
chefes de Estado e 180 países represen-
tados, ter saído ileso da ofensiva.

Os sistemas informáticos dos próxi-
mos grandes eventos no Brasil estarão
sob a proteção do Centro de Defesa Ci-
bernética do Exército, que atuará como
coordenador e integrador do sistema.
Segundo o general José Carlos, o Brasil
“está preparado” para o desafio.

Segundo ele, o Brasil está tão pronto
quanto a Grã-Bretanha esteve nas Olim-
píadas de Londres, no ano passado. Pa-
ra o general, o risco de o País ser atingi-
do por um ciberataque “é considerado
baixo”, por se tratar de um evento espor-
tivo. “Mas a possibilidade técnica de um
ataque existe e temos de estar prepara-
dos”, disse, completando que a maior
ameaça vem dos hackers.

Joanisval Gonçalves, especialista em
segurança e defesa, diz que o Brasil deu
“um passo muito grande nesta área” des-
de a elaboração da Estratégia Nacional
de Defesa. “Mas há ainda muito a ser fei-
to e é praticamente impossível estar
100% protegido.” O professor Marcus
Reis, outro especialista na área ouvido
pelo Estado, lembrou que o fato de os
sistemas brasileiros serem interligados
torna ainda mais importante manter a
vigilância. “A proteção dessas redes é
imperativa, pois falhas na segurança de
computadores podem atingir a infraes-
trutura de todo País.”

Latino-americanos chegaram tarde à questão

N uma região em que o tema da
segurança cibernética domi-
na as agendas de todos os paí-

ses, pouca atenção tem sido dada a
outro tipo de crime silencioso que
está se tornando rapidamente uma
das maiores ameaças para cidadãos,
empresas e governos. E na América
Latina, com 40% da população onli-
ne, qualquer pessoa com um compu-
tador ou um smartphone é uma víti-
ma em potencial.

Países como Brasil e Colômbia

montaram operações de defesa ciber-
nética em suas Forças Armadas. As uni-
dades policiais estão mais atentas aos
crimes da internet. Entretanto, ainda
estão muito longe de poder contar
com uma capacidade de defesa hemis-
férica nesse campo, que é tão impor-
tante quanto qualquer outro relativo à
segurança dos indivíduos na preserva-
ção do crescimento econômico e da
competitividade.

A América Latina e o Caribe são um
rico terreno de caça para as gangues
especializadas de criminosos extrema-
mente habilidosos. Esses grupos apren-
deram com a indústria do cibercrime
da Europa Oriental como atacar os ban-
cos e sabotar o comércio. As institui-
ções financeiras são particularmente
vulneráveis, porque qualquer pessoa
pode adquirir um kit de cibercrime pe-
lainternet por apenas US$ 140, que faci-
lita o roubo de senhas e de dados finan-
ceiros. Entretanto, essas instituições
são frequentemente as menos acessí-
veis quando se trata de informar a ocor-
rência de ataques cibernéticos.

Por que a região está tão atrasada na

prevenção desse tipo de ataque? Por
que ainda não foram criados arcabou-
ços legais que permitam processar os
responsáveis por esses crimes? O moti-
vo real é que a América Latina e o Cari-
be passaram a abordar um pouco tarde
a questão da segurança.

Ao contrário dos crimes violentos
contra pessoas, os crimes cibernéticos
são sub-reptícios. No entanto, nin-
guém – nem governos, setor privado,
nem a sociedade civil – pode ignorar as
consequências do crime cibernético
para a segurança dos cidadãos.

O que pode ser feito para fazer fren-
te a essa nova onda de criminalidade
oculta? Em primeiro lugar, será essen-
cial empreender campanhas de educa-
ção do público. Considerando que 65%
dos usuários da internet têm menos de
35 anos, serão imprescindíveis campa-
nhas de informação para ensinar aos
novos usuários como impedir que os
computadores se tornem vulneráveis
aos ataques.

Essencial é também uma maior difu-
são do uso de antivírus e de softwares
antimalware. Pagar por esse software

não é um luxo, mas uma necessidade.
Em segundo lugar, cada país deve in-
vestir no treinamento de uma nova ge-
ração de combatentes em prol da segu-
rança cibernética, capazes de defen-
der o seu país contra as crescentes
ameaças às redes nacionais computa-
dorizadas.

Segurança. Um profundo compro-
misso com a educação tecnológica per-
mitirá aumentar a oferta de trabalha-
dores treinados. Finalmente, será pre-
ciso criar um arcabouço regulador re-
gional para os crimes cibernéticos a
ser usado em toda a região. A falta de
leis comuns ou de definições dos cri-
mes cibernéticos torna o trabalho das
forças de segurança mais complicado,
porque polícia e Exército não podem
perseguir os criminosos pela inexistên-
cia de uma legislação clara para atacá-
los judicialmente.

As invasões dos criminosos ciberné-
ticos, como o phishing e o hacking, cus-
tam milhões de dólares não revelados
aos governos e às empresas. Os crimes
cibernéticos, como todas as outras for-

mas de atividades ilícitas, não desa-
parecerão. Neste exato momento,
estamos testemunhando o lado ne-
gro da globalização em muitos paí-
ses.

Se os governos não agirem com
rapidez para tratar das questões de
segurança cibernética, veremos a
América Latina tornar-se uma das
plataformas preferidas para o mal-
ware, as fraudes eletrônicas e os
spams.

A segurança dos cidadãos não diz
respeito apenas à prevenção dos cri-
mes violentos, mas deve também in-
cluir a segurança do ciberespaço a
fim de garantir que os ganhos econô-
micos das últimas décadas sejam
preservados e não roubados secreta-
mente por meio do toque de uma
tecla. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

✽

É PESQUISADORA RESIDENTE DA

AMERICAN UNIVERSITY E ASSOCIADA

SÊNIOR DO CENTER FOR STRATEGIC

AND INTERNATIONAL STUDIES,

EM WASHINGTON

✽

CENÁRIO: Tânia Monteiro

Além do combate aos
crimes violentos, a segurança
dos cidadãos também
está ligada à prevenção de
ataques no ciberespaço
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Pesquisa indica fragilidade da América
Latina na proteção contra ciberataque

De olho nos grandes
eventos, Brasil
investe na área

Roberto Simon

Um estudo inédito sobre ciber-
segurança na América Latina,
publicado este mês, concluiu
que a região é uma das mais
vulneráveis do mundo a cri-
mes, atos de sabotagem e mes-
mo espionagem na rede. O
pior, dizem especialistas, é
que a maior parte dos gover-
nos e empresas latino-ameri-
canos não está preparada para
lidar com essas ameaças.

A pedido da Organização dos
Estados Americanos (OEA), a
consultoria Trend Micro fez o
primeiro levantamento extensi-
vo sobre cibersegurança do Mé-
xico à Patagônia. A conclusão é
que aumentaram tanto o núme-
ro de ataques detectados quan-
to os tipos de ameaça.

Há desde esquemas de lava-
gem de dinheiro e outros cri-
mes financeiros, até ofensivas
online com motivação política.
Nesta segunda categoria, en-
quadram-se o chamado “hackti-
vismo” – protestos com ata-
ques virtuais –, agressões a siste-
mas de infraestrutura, como de
transportes e energia, ou roubo
de dados sigilosos e informa-
ções estratégicas.

“Ataques cibernéticos são ca-
da vez mais frequentes e amea-
çadores nas Américas, princi-
palmente em razão dos avanços
da tecnologia”, disse ao Estado
Neil Klopfenstein, chefe do Se-
cretariado de Segurança Multi-
dimensional da OEA, escritório
responsável pela pesquisa. Des-
de que a Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos da
entidade questionou a constru-
ção da Usina de Belo Monte, o
Brasil vem mantendo relações
frias com a OEA e não forneceu
seus dados para a pesquisa.

Klopfenstein cita outras duas
causas que explicam a escalada
nos ciberataques. Primeiro, na
última década o número de in-
ternautas subiu mais de
1.000%. Atualmente, analistas
estimam que 43% da população
latino-americana se conecte re-
gularmente à rede (no Brasil, se-
ria cerca de 45%). Segundo, au-
mentaram também as detec-
ções de contravenções online,
embora muitas ainda passem
despercebidas.

Todos os 20governos que par-
ticiparam do estudo registra-
ram o crescimento dos ciberata-

ques entre 2011 e 2012. Os da-
dos fornecidos à OEA são confi-
denciais e os países não podem
ser identificados. Mas a pesqui-
sa indica que o aumento dos ata-
ques variou de 8% a 40%. Esses
números podem ser bem maio-
res, conclui o estudo, pois mui-
tas entidades privadas e públi-
cas ainda hesitam admitir que
foram alvo de invasões e roubo
de dados.

Há relatos de casos graves.
Um governo, por exemplo, ad-
mitiu à OEA ter sido alvo de um
programa espião. O software
que roubava informações secre-
tas teria sido instalado em uma
agência de segurança do Esta-
do. Outro país afirmou que 80%

dos crimes investigados ti-
nham ligação com algum tipo
de contravenção eletrônica.

Embora não tenha sido con-
templado no estudo, o Brasil é
um dos alvos mais frequentes
de ciberataques. Em 2009, o
programa 60 Minutes, citando
fontes americanas, disse que
um ataque de hackers teria cau-
sado um apagão no Espirito San-
to dois anos antes, no que seria
o primeiro “atentado online”
da história – Brasília nega a in-
formação.

Johanna Mendelson For-
man, especialista do Center for
Strategic and International Stu-
dies (CSIS), afirma que o Goo-
gle brasileiro já foi derrubado

pelo menos 190 vezes.

Ciberguerra. Um dos formula-
dores da estratégia de proteção
eletrônica do Departamento de
Segurança Interna dos EUA,
Paul Rosenzweig aponta que go-
vernos e empresas da América
Latina ainda veem cibersegu-
rança como um “custo desne-
cessário”, principalmente por
se tratar de uma região onde a
possibilidade de uma guerra en-
tre Estados, com o uso de ata-
ques online, é remota. A ciber-
guerra foi empregada em confli-
tos na Líbia, Gaza e Geórgia.

“Essa ideia de imunidade é
um erro”, disse ao Estado o es-
pecialista. “Vemos que hackers
chineses têm ido atrás de pro-
priedade intelectual e dados.
Houve casos desse tipo na Áfri-
ca e mesmo no México”.

A China é, de longe, a origem
da maioria dos ataques (veja o
quadro acima). Para Adam Se-
gal, pesquisador do Council on
Foreign Relations, todas as em-
presas que operam em setores
estratégicos, como aviação e pe-
tróleo, “estão na mira dos chine-
ses, e a América Latina não é ex-
ceção à essa regra”. O pesquisa-
dor esteve na semana passada
no Brasil a convite do governo
federal para discutir cibersegu-
rança com militares e autorida-
des da Anatel. “O governo brasi-
leiro está empenhado, mas ain-
da é o começode um longocami-
nho”, concluiu Segal.

Máscaras. Colombianos protestam contra lei de internet

Vulneráveis. Segundo estudo inédito patrocinado pela OEA, alguns países latino-americanos chegaram a registrar, entre 2011 e
2012, aumento de 40% de crimes, sabotagens e espionagem na rede; para analistas, governos estão despreparados diante das ameaças

● Juntos
No ano passa-
do, Colômbia,
Argentina, Chi-
le e Espanha
lançaram a
“Operação des-
mascara”, con-
tra 40 sites em
15 países
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




