
Recomendação de políticas

Prevenção de 
crimes cibernéticos 
modernos



A oportunidade

A combinação de um maior acesso à internet, do aumento explosivo 
dos dispositivos conectados, e da rápida expansão de serviços 
inovadores baseados em nuvem está criando muitas oportunidades 
econômicas e sociais para os consumidores, governos e empresas.

O desafio

Hoje em dia, os governos estão lutando para enfrentar a crescente 
ameaça, a sofisticação e a prevalência de crimes cibernéticos, 
incluindo: roubo de identidade; scams e fraudes on-line; sistemas 
de distribuição de malware; ataques contra a integridade de dados e 
sistemas; e distribuição em linha de conteúdos ilegais.

Cada vez mais, esses crimes são cometidos por grupos organizados 
que operam em um país e cujas vítimas estão em outro. A natureza 
transfronteiriça do crime cibernético complica a aplicação das leis, 
e os marcos legais inadequados em alguns países criam refúgios 
seguros para os criminosos cibernéticos.

O impacto financeiro de todos esses crimes é grande e crescente. 
Em 2015, a companhia de seguros britânica Lloyd estimou que os 
ataques cibernéticos custam às empresas 400 bilhões de dólares dos 
EUA por ano,18 valor esse que deverá aumentar nos próximos anos.

Além desses custos econômicos, há impactos menos tangíveis, 
incluindo a confiança perdida no comércio online, a erosão da 
privacidade individual e a redução da confiança nos serviços on-line.

Cada um destes efeitos ameaça retardar a adoção da inovação 
baseada em nuvem e reduzir os benefícios das novas e promissoras 
tecnologias.
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Recomendação de políticas

A harmonização das leis de crimes cibernéticos em todo o mundo, 
combinada com iniciativas para facilitar uma coordenação mais 
rápida e eficaz entre os órgãos responsáveis pela aplicação das leis, 
é essencial. Esses esforços podem ser envidados em um ambiente 
onde cada país respeita a soberania das outras nações, e onde os 
direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos sejam plenamente 
respeitados. Para reforçar a aplicação das leis de uma forma 
equilibrada, os governos devem considerar as seguintes etapas:

Forte aplicação das leis e regras equilibradas. Para lutar contra 
a criminalidade cibernética de forma eficaz, os órgãos responsáveis 
pela aplicação das leis e a indústria devem ter as ferramentas legais 
necessárias para perseguir os criminosos cibernéticos onde quer que 
estejam. Os governos devem trabalhar para atualizar suas leis penais 
de modo que eles sejam capazes de tratar das ameaças existentes 
e emergentes feitas pelos criminosos on-line. Ao mesmo tempo, 
essas leis devem tomar cuidado para não prejudicar a inovação 
ou a adoção de novas tecnologias. Eles também devem apoiar as 
iniciativas de autorregularão da indústria.

Adoção de leis consistentes com as convenções internacionais 
amplamente aceitas. A Convenção de Budapeste do Conselho 
da Europa oferece um bom modelo de legislação sobre crimes 
cibernéticos que pode ajudar a harmonizar as leis e melhorar a 
cooperação além das fronteiras. Essa coordenação e cooperação 
internacionais ajudarão a eliminar os refúgios para os agentes 
criminosos e minimizar os riscos que surgem quando intermediários 
e outras partes inocentes estão sujeitos a obrigações ou 
responsabilidades conflitantes.

Facilitar o compartilhamento de informações. Em alguns 
casos, empresas com informações sobre crimes online podem ser 
responsabilizadas com base nas leis de proteção de privacidade, 
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proteção de dados ou outras leis se elas voluntariamente 
compartilharem essas informações com os órgãos responsáveis pela 
aplicação das leis.

Para facilitar e incentivar a cooperação pontual, os governos devem 
esclarecer as regras para o compartilhamento de dados pelas 
empresas com os órgãos responsáveis pela aplicação das leis. A falta 
de clareza sobre as regras para o compartilhamento de informações 
e sobre os riscos de responsabilização podem impedir as empresas 
de trabalharem com os órgãos responsáveis pela aplicação das leis, 
mesmo quando a cooperação seja crucial para prevenir ou responder 
à criminalidade cibernética. Além disso, conforme descrito nas 
recomendações para o acesso do governo aos dados, a melhoria 
dos procedimentos e mecanismos de cooperação internacional, 
transfronteiriça, através da modernização de processos de assistência 
jurídica mútua ajudará a agilizar os esforços de aplicação das leis e 
a esclarecer questões importantes relacionadas com a jurisdição e o 
acesso às provas.

Desenvolvimento de novas formas de prevenir os crimes 
cibernéticas. Os atuais esforços para fazer cumprir as leis contra 
o crime cibernético são totalmente inadequados, dada a grandeza
do problema. Novas abordagens para perseguir os criminosos são
necessárias. Um exemplo pode ser um programa-piloto lançado
pela polícia da cidade de Londres, em parceria com escritórios de
advocacia, que utiliza os tribunais civis para apreender os bens dos
criminosos cibernéticos. Encontrar outras maneiras de dimensionar
os esforços de aplicação é crítico.

Trabalhar com a indústria nas melhores práticas e questões 
emergentes. Os governos podem tirar proveito da experiência 
e dos recursos do setor privado na luta contra a criminalidade 
cibernética. Oportunidades incluem trabalhar com a indústria para 
treinar as autoridades responsáveis pela aplicação das leis sobre 
as novas e emergentes ameaças que os fornecedores de tecnologia 
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sofrem no mundo real e que seus clientes veem como prioridades. 
Os governos muitas vezes não dispõem de recursos suficientes para 
lidar efetivamente com a criminalidade cibernética. Trabalhar com o 
setor privado pode ajudá-los a obter maior sucesso, o que aumentará 
a confiança na computação online.


