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Travamento do governo federal nos EUA reduz drasticamente equipes de tecnologia dos 

departamentos e coloca à prova os sistemas de segurança digital 

 

Uma longa paralização do governo federal americano poderá testar a capacidade dos órgãos 

governamentais de protegerem seus sistemas de informação contra ataques externos 

maliciosos e também sua capacidade de manter a infraestrutura de TI intacta e em 

funcionamento com equipes de plantão reduzidas. 

 

Em função de não ter o orçamento federal aprovado na Câmara e no Senado, o governo de 

Barak Obama não teve outra alternativa a não ser fechar temporariamente todos os órgãos 

federais a partir de 1 de outubro e mandar seus funcionários para casa por não ter dinheiro 

liberado oficialmente para pagar as contas. 

 

Muitos departamentos federais, antecipando a possível crise, iniciaram planos de contingência 

em suas áreas de TI reduzindo drasticamente seus times de tecnologia. O Departamento de 

atendimento a veteranos, por exemplo, deixou em casa mais de 60% dos seus 8 mil 

funcionários de TI. Os que permanecem no trabalho serão responsáveis por manter a rede, a 

segurança da rede, a segurança da informação e garantir que o data center e a infraestrutura 

corporativa continuem funcionando. 

 

Em outros casos, no entanto, a paralização foi ainda mais dramática, mantendo um esqueleto 

da equipe apenas para rodar atividades excepcionais. A Federal Trade Commission manteve 

uma equipe de apenas seis pessoas que serão responsáveis por manter a integridade e a 

disponibilidade da estrutura de TI, além de cuidar do suporte direto aos serviços de 

telecomunicações e rede; operar o datacenter; executar backup dos dados e prover suporte 

administrativo. 

 

Dos 3187 funcionários de TI da Social Security Administration (Administração do Seguro 

Social) apenas 10% foram mantidos no trabalho, para garantir suporte a programas e à 

infraestrutura. O Departamento de Desenvolvimento Urbano manteve apenas 13 dos 244 

funcionários da TI e esse pequeno grupo será responsável por manter ativos sistemas críticos 

e protegê-los contra cyber ataques. 

 

"Eu acredito que muitos CIOs vão indicar como essenciais apenas os funcionários ligados à 

segurança da rede e ao seu funcionamento e vão ficar em estado de alerta", diz Karen Evans, 

ex-CIO federal da administração de George W. Bush. "Por conta da alta dependência de 

serviços online atuais e da forma como o governo utiliza esses serviços, é aí que estarão os 

maiores riscos de uma paralização prolongada", diz ela. 

 

Outros consultores lembram de problemas graves associados a correções e upgrades de 

segurança em sistemas. Por exemplo, se a paralização durar até a segunda terça-feira de 

outubro, marcada no calendário como "Patch Tuesday" da Microsoft, os times de plantão vão 

ter de lidar sozinhos com a instalação das eventuais correções liberadas pela MS. 

 

Mike Brown, vice-presidente e gerente geral da unidade de atendimento ao setor público da 

RSA, argumenta que os riscos de segurança para as agências federais não devem aumentar 

por causa da paralização, mas vão depender da habilidade das equipes que permanecerem 

trabalhando de não cometer erros durante o período de equipe reduzida. 

 

Fonte: ComputerWorld [Portal]. Disponível em: 

<http://computerworld.uol.com.br/seguranca/2013/10/01/paralizacao-do-

governo-americano-impacta-a-ti-dos-orgaos-federais/>. Acesso em: 2 out. 2013. 
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