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Resumo: O controle da infraestrutura é considerado um recurso crítico para projeção de 

poder das nações. Como fenômeno recente, o espaço cibernético trouxe novas perspectivas 

para o âmbito da segurança dos atores do sistema internacional. Neste sentido, as crescentes 

disputas entre Estados Unidos e China pela supremacia tecnológica, figurada pela definição do 

padrão do 5G, tem sido evidenciadas recentemente. Entretanto, o mesmo comportamento 

reativo dos EUA não se verificou com o avanço do domínio chinês sob a malha de cabos 

submarinos. Tendo em vista esse cenário, este estudo busca mensurar e analisar como nas 

últimas décadas ocorreu a distribuição das capacidades materiais relacionadas à guerra 

cibernética, em especial o controle dos fluxos e da infraestrutura do backbone da Internet, ou 

seja, os cabos submarinos, com o intuito de responder às seguintes perguntas-problema: Como 

o poder cibernético se materializa no sistema internacional? Como a configuração global deste 

poder sobre os cabos submarinos evoluiu na última década? A teoria do neorrealismo é capaz 

de explicar esta divergência da reação dos Estados Unidos nos casos de expansão da 

infraestrutura chinesa do 5G e Cabos? Para auxiliar a investigação, é utilizada a base de dados 

sobre cabos submarinos TeleGeography, que possui a informação os pontos de atracamento e 

recepção da malha mundial de cabos submarinos, assim como a somatória do potencial de 

transmissão entre os países. Emprega-se a Social Network Analysis para avaliar o grau de 

importância que cada um destes países na posse e no fluxo global de informações do backbone 

da Internet, bem como suas inter-relações. 

 
 

Palavras-Chave: Cabos Submarinos; Social Network Analysis; Espaço Cibernético; Poder 

Cibernético. 
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Abstract: The control of infrastructure is considered a critical resource for the power 

projection of nations. As a recent phenomenon, cyberspace has brought new perspectives to 

the security scope of actors in the international system. In this sense, the growing disputes 

between the United States and China for technological supremacy, represented by the definition 

of the 5G standard. However, the same reactive behavior by the US did not occur with the 

increase in Chinese dominance over the submarine cable network. Given this scenario, this 

project intends to analyze how in the last decades the distribution of material capabilities related 

to cybernetic warfare occurred, in particular the control of flows and the infrastructure of the 

Internet backbone to answer the following problem questions: How does cybernetic power 

materialize in the international system?; How has the global configuration of this power over 

submarine cables evolved in the last decade?; Is the theory of neorealism able to explain this 

divergence? To assist the investigation, the TeleGeography submarine cable base is used, which 

has information on the berthing and reception points of the submarine cable and well as the sum 

of the transmission potential between countries. Social Network Analysis is used to assess the 

degree of importance that each of these countries has in the possession and global flow of 

information from the Internet backbone and as well as their interrelationships. 

Keywords: Cyberspace; Cyberpower; Submarine Cables; Social Network Analysis 
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1. Introdução 

 

O espaço cibernético tem se tornado um objeto cada vez mais presente nos estudos de 

segurança das Relações Internacionais (CANABARRO; BORNE, 2013; CEPIK; 

CANABARRO; BORNE, 2015). Tal fenômeno se justifica pela centralidade que este domínio 

adquiriu com os fluxos de informações que estruturam o funcionamento de sociedades, 

economias e governos como resultado da expansão generalizada da Internet e seus 

desenvolvimentos tecnológicos associados. Nesse contexto, um número crescente de Estados 

tem incorporado em suas dinâmicas de defesa o espaço cibernético e, consequentemente, as 

camadas de infraestrutura física e informacional que o compõem. 

Um dos principais desafios encontrado pelos tomadores de decisão em políticas desta 

natureza recai sobre o delineamento e definição dos conceitos de espaço e poder cibernético, 

ainda pouco precisos. Arquilla e Ronfeldt (1993) apresentam uma das primeiras definições 

sobre poder cibernético, conceito visto pelos autores como a capacidade de obter vantagens e 

influência por meio do uso dos recursos de informação dentro do espaço cibernético ou em 

outros ambientes operacionais em torno dos instrumentos de poder. No entanto, considerando 

que o ciberespaço possui uma dimensão híbrida, constituída tanto por meio das camadas físicas 

quanto virtuais, são diversas e também híbridas as conceptualizações do termo poder 

cibernético disponíveis na literatura. Neste sentido, este estudo se inspira principalmente em 

duas literaturas. A primeira se refere ao conceito da posse de infraestrutura de comunicação 

como uma manifestação do poder estrutural (Strange, 1975), que por sua natureza é híbrida. A 

segunda literatura, por sua vez, imputa a posse de infraestruturas como elementos 

demarcadores de territorialidade (Munn, 2020). 

Neste contexto, a motivação deste estudo parte de dinâmicas recentes relacionadas ao 

desenvolvimento de duas infraestruturas do espaço cibernético Chinês: A rede 5G e os Cabos 

Submarinos. Em específico, a motivação foi investigar se a diferença de 
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reação demonstrada pelos Estados Unidos diante dos avanços da China sobre estas duas 

infraestruturas de comunicação se justifica pela teoria do realismo, verificando se realmente 

houve perda de poder no caso dos cabos submarinos. 

Entende-se que no caso da tecnologia de Internet 5G houve forte reação, pois a literatura e 

a imprensa descrevem uma postura combativa do governo estadunidense iniciada frente à 

tentativa de entrada da tecnologia 5G pela empresa chinesa Huawei em domínios territoriais 

próprios e de aliados (HOFFMANN; BRADSHAW; TAYLOR, 2020, 2020; INKSTER, 2019; 

KASKA; BECKVARD; MINÁRIK, 2019; SHOEBRIDGE, 2018). Adota-se como fonte deste 

entendimento a literatura supracitada, visto que o padrão 5G ainda não está totalmente 

implementado e se encontra em desenvolvimento, sendo ainda impossível investigá-lo e 

alcançar esta mesma conclusão empiricamente. A base essencial de argumentação nesta 

literatura é a de que a infraestrutura do 5G seria um meio de espionagem do governo chinês 

sob a população dos Estados Unidos e aliados tais como Austrália, Japão, Nova Zelândia, 

Alemanha e Reino Unido, pois o controle do fluxo das informações aumenta a capacidade de 

interceptação das mesmas pelo governo Chinês. A manifestação mais evidente desta postura 

combativa foi a proibição pelo governo estadunidense da atuação da Huawei, empresa 

destacada no desenvolvimento desta tecnologia, na composição da infraestrutura de 

telecomunicações em território dos EUA e de seus aliados. Justificou-se o banimento da 

empresa por sua proposta configurar um cenário de controle excessivo sobre infraestrutura de 

comunicação nestes países, abrindo brecha para interceptação de informações sensíveis de 

empresas, governos e cidadãos nos locais onde a tecnologia seria implementada (KASKA; 

BECKVARD; MINÁRIK, 2019). 

Entretanto, a mesma postura combativa dos Estados Unidos não se fez presente durante as 

décadas de 2000 e 2010, período no qual a malha chinesa de cabos submarinos se expandiu de 

maneira vertiginosa, mesmo tendo como consequência a perda da hegemonia estadunidense 

dentro deste mercado (WINSECK, 2017, 2019). 

https://www.zotero.org/google-docs/?vDJtRy
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Deste modo, este estudo, na mesma linha que Winseck (2017), busca investigar a evolução 

da presença chinesa no controle de infraestrutura e fluxos de cabos submarinos entre 2011 a 

2017 relativamente ao Estados Unidos e relaciona a sua importância adquirida na malha a uma 

espécie de poder cibernético. Entretanto, o presente estudo avança na capacidade de 

mensuração do poder cibernético utilizando uma ferramenta analítica mais robusta, a análise 

de redes sociais (Social Network Analysis, SNA), para mensurar a evolução da posse pela China 

e Estados Unidos ao longo de 2011 e 2017, além de analisar vários outros países selecionados. 

O conhecimento sobre a evolução de poder e controle nos cabos da China e dos demais países 

ajuda a elucidar se de fato a ausência de reação dos Estados Unidos se justifica no caso dos 

cabos submarinos Além disso, o estudo busca compreender se o Realismo é suficiente para 

interpretação do caso, utilizando-se das premissas da teoria para compreender os motivos dos 

Estados Unidos reagirem de maneira distinta  frente às duas pautas. 

Adicionalmente, o estudo investiga a posição relativa de outros países selecionados, tais 

como os que compõem os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e os principais 

atores da União Europeia. Esta investigação tem por objetivo analisar empiricamente a 

evolução da posse dos cabos submarinos além dos polos Estados Unidos e China, ampliando 

as possibilidades de explicação a partir de uma visão global. 

Este trabalho emprega a metodologia empírica proposta por Ruiz e Barnett (2015) na busca 

de reduzir a lacuna na literatura sobre escassez de ferramentas de mensuração de poder 

cibernético. Emprega-se assim uma Social Network Analysis (SNA) para mensurar a evolução 

do poder cibernético tendo como base o controle de infraestruturas de telecomunicações no 

período investigado. Similar às tecnologias de 5G, a posse destas infraestruturas é interpretada 

como um ativo estratégico que facilita a interceptação de dados e políticas de vigilância 

massiva por parte de quem as controla e dos seus fluxos que por elas perpassam (BURDETTE, 

2021; CLEMENT, 2014; MUNN, 2020; SEGAL, 2017). Mais especificamente, emprega-se a 

https://www.zotero.org/google-docs/?XdjDXp
https://www.zotero.org/google-docs/?XdjDXp
https://www.zotero.org/google-docs/?XdjDXp
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SNA como método empírico para um estudo aplicado aos dados de cabos submarinos da 

TeleGeography Global Internet Geography produzidos pela empresa PriMetrica (gentilmente 

fornecidos pelo professor Dwayne Winseck), contextualizadas no enquadramento teórico das 

teorias de Waltz (1979) e Mearsheimer (2001). Foca-se, desta maneira, principalemente nas 

ações dos Estados Unidos frente ao comportamento da China, neste estudo de caso, para 

verificar se são coerentes com o cálculo de poder relativo provindo da distribuição de 

capacidade material diagnosticada pela metodologia. 

A partir da revisão bibliográfica feita neste estudo, se compreende que a distribuição do 

controle das infraestruturas e do fluxo de informações opera como um elemento de explicação 

para ações dos Estados no contexto da guerra cibernética, funcionando como uma 

materialização das formas do poder cibernético. Especificamente para a aplicação feita, tendo 

como referência os neorrealismos de Waltz (1979) e Mearsheimer (2003), compreendemos de 

início que o aumento da posse e controle de cabos submarinos por parte da China tenderia a 

levar os Estados Unidos a reagirem a esta expansão, tal como se verificou na participação 

Chinesa no mercado do 5G. Os resultados indicaram, nas métricas          analisadas, que houve 

uma redução na distância de poder sem que, entretanto, houvesse reação dos Estados Unidos 

nesta questão. 

Neste sentido, afirma-se que, no contexto internacional, o espaço cibernético é um tema 

emergente e possui cada vez maior peso em decisões estratégicas de Estados. Entretanto, aliado 

a uma dinâmica veloz e constantemente mutável dada pelos recentes e grandes avanços 

tecnológicos, o fenômeno também acaba por oferecer desafios, sendo o principal deles a 

compreensão do tamanho de suas ameaças e como os países compreendem e reagem a estas 

novas categorias de poder. Desta forma, fazem-se necessários trabalhos que proponham 

metodologias de mensuração e delineações conceituais para o entendimento e guia dos 

tomadores de decisão. 

Além dessa introdução, a seção 2 apresenta a literatura que fundamenta o estudo, 



16  

discutindo: os Estudos de Segurança e por qual motivo o espaço cibernético se encontra 

incorporado como temática deste sub campo das Relações Internacionais; como a vigilância se 

materializa como poder, contextualizando a mesma sob as atividades de inteligência na era 

digital; e descrevendo a reação contraditória dos Estados Unidos frente a expansão de poder da 

China, motivação primária deste trabalho. A seção 3 apresenta uma aplicação empírica usando 

dados dos cabos submarinos da TeleGeography Global Internet Geography e Análise de Redes 

como metodologia para estudar se a reação Estados Unidos frente à expansão chinesa aos cabos 

submarinos pode de fato ser considerada contraditória quando comparada com sua reação 

diante da expansão chinesa da tecnologia 5G. Por fim, a seção 4 apresenta as principais 

conclusões e considerações finais. 
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2. Segurança, cibersegurança, vigilância e poder 

 

Esta seção faz um levantamento e uma discussão teórica da literatura buscando demonstrar 

como o espaço cibernético se apresenta como um objeto relevante para os Estudos de 

Segurança, contextualizando as infraestruturas de telecomunicações como elementos de auxilio 

nas atividades de inteligência. Em suma, por meio da posse destes aparatos é possível ter acesso 

aos fluxos de informação que as perpassam. O potencial de utilizar o acesso a tais 

infraestruturas para interceptar informações que podem ser/são utilizadas para a atividade de 

inteligência/vigilância e pode ser convertidos potencialmente para um poder cibernético. A 

atividade de inteligência garante vantagem aos adversários pelo aumento da situation 

awareness, potencialmente se utilizando da vasta quantidade de informações coletadas pelas 

grandes companhias conhecidas como Big Techs, tais como Google, Facebook, Amazon e 

outras, e empresas de telecomunicações, intermediárias na malha de infraestruturas 

informacionais e físicas da Internet. 

 
 

2.1. Espaço Cibernético: Um novo domínio para a segurança. 

 

Em 1984, o escritor americano Willian Gibson lançava Neuromancer, uma obra de ficção 

científica que viraria ícone do movimento literário cyberpunk. Assim como semelhantes de seu 

gênero, a estética do romance apresenta o conceito de “Low Life, High Technology”, que 

descreve a precarização da qualidade de vida em uma sociedade violenta, obscura e desigual, 

aliada a dependência que os indivíduos possuem com um padrão de tecnologia altamente 

desenvolvida (KETTERER, 1992). É em um cenário como esse que Gibson narra a história de 

Case, um hacker (ou como apelidado no livro, um cowboy) desempregado que recebe uma 

oferta de missões, para garantir sua vida, de um personagem misterioso. Obrigado a aceitar esta 

oferta, a trama narra uma série de missões que o protagonista deve executar para poder 

sobreviver. Como cowboy, estas missões exigem que ele utilize sua habilidade principal, ou 
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seja, a navegação e extração de maneira ilícita de informações do ciberespaço, ou matrix, como 

chama o escritor. Burlando esquemas de segurança para obter estas informações e vantagens 

para os objetivos de seu empregador, o romance aborda diferentes cenários negativos que esta 

subordinação a tecnologia traz para a dinâmica social (GIBSON, 2016, original de 1984). 

Pela narrativa e pela construção destes cenários, William Gibson venceu, no mesmo ano do 

lançamento do romance, os três principais prêmios da literatura de ficção-cientifica, o Nebula, 

o Hugo e o Phillip K. Dick. Uma das características mais destacadas nestas premiações foi o 

desenvolvimento do conceito de cyberspace, em tradução livre, o ciberespaço, que até então, 

nenhum outro autor havia descrito. Em sua obra, o autor apresenta o ciberespaço como um 

ambiente que surge a partir da mediação de máquinas interligadas em uma grande rede global 

e que poderiam ser acessados por humanos através de unidades individuais de interação, os 

chamados deques. A experiência dos usuários não seria apenas visual, mas também exploraria 

sensorialmente os outros sentidos, utilizando ferramentas periféricas que poderiam simular, por 

exemplo, o cheiro e o toque das informações que circulam nesse ambiente.  

Da ficção para a realidade, entre as décadas de 1970 e 1990, a imagem do ciberespaço 

ganhou contornos reais. Com computadores pessoais cada vez mais aprimorados e acessíveis, 

o cotidiano social foi tomado aos poucos por dispositivos eletrônicos que ditavam as novas 

formas de produzir e consumir serviços, entretenimento, conhecimento e cultura. Somadas a 

estas plataformas, a Internet facilitou ainda mais o compartilhamento e acesso destes novos 

produtos e bens de informação (SHAPIRO e VARIAN, 1999). A crescente velocidade e 

presença da mediação das máquinas reconfigurou os fluxos de informação, atenção e capital, 

inaugurando uma organização social alternativa. Como enquadramento teórico para este novo 

cenário, a chamada Sociedade em Rede é abordada no livro homônimo lançado em 1996 e 

escrito pelo sociólogo espanhol Manuel Castells (CASTELLS, 2013, original de 1996 

Castells (2013) define Rede como uma estrutura composta por indivíduos interligados, que 

podem expandir suas conexões infinitamente desde que mantenham códigos similares para sua 
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conexão e comunicação. Com as dinâmicas sociais se moldando desta forma, possibilita-se 

uma comunicação direta, individualizada e descentralizada, facilitando a emergência da 

chamada Economia Informacional (Ibidem, p. 124). Nesta estrutura, por conta da dependência 

da informação para geração de riqueza, tanto a obtenção, o processamento e a geração de 

conhecimento a partir destes processos passam a ser elementos cada vez mais valorizados e 

dependentes para o funcionamento destas sociedades (Ibidem, p.126) 

Com a emergência da economia e sociedade em Rede, Castells (2013) identifica que a 

dependência nesta nova estrutura de interações abre novos desafios para os Estados-nação 

garantirem sua segurança e estabilidade. Surge assim um relevante tema aos chamados Security 

Studies (em tradução livre, Estudos de Segurança), subcampo da academia das Relações 

Internacionais que visa oferecer diferentes perspectivas sobre segurança e sobrevivência dos 

Estados. Neste campo, se apresentam diferentes correntes temáticas, sendo parte ligadas a 

questões bélicas e outras que ampliam o conceito de segurança para além desta seara. A seguir, 

é feita uma conceptualização dos chamados Estudos de Segurança, apresentando como estes 

evoluíram desde sua origem até os dias atuais. Também se apresenta a teoria clássica do 

Realismo, que será instrumento de análise no caso e metodologia propostos neste trabalho. Por 

fim, argumenta-se o enquadramento da Segurança Cibernética como objeto temático relevante 

para o campo. 

 
 

2.2. Os Estudos de Segurança 

 

Os Estudos de Segurança são considerados um dos mais importantes subcampos de estudo 

da academia de Relações Internacionais (WILLIAMS, 2018, p. 2). De acordo com Buzan e 

Hansen (2009), este subcampo surge após a Segunda Guerra Mundial, fruto da questão de como 

manter os Estados-nação seguros após o conflito. Entretanto, o que significa estar seguro? 
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Durante todo o século XX, o conceito de segurança sempre esteve em debate de acordo com 

seu contexto, espacial e temporal, de produção. Não há assim um consenso acerca de uma 

definição objetiva do que seja segurança, estando a mesma inerentemente atrelada tanto a um 

eixo teórico epistemológico, ontológico, metodológico e temático. (BUZAN; HANSEN, 2009, 

p. 87; WILLIAMS, 2018, p. 5). 

O primeiro grande enfoque dos Estudos de Segurança se estabeleceu a partir da década de 

1950, no início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente em 

volta da questão nuclear (BUZAN; HANSEN, 2009, p. 89; WILLIAMS, 2018, p. 9). Tal foco 

resultou em uma soberania na produção acadêmica do campo acerca de assuntos ligados a 

conflitos armados e a ameaça do uso de força militar, tendo os Estados como grandes 

protagonistas no debate e resolução destas questões (WALT, 1991; WILLIAMS, 2018, p. 9). 

Com o arrefecimento das tensões entre as potências e o estabelecimento do regime de 

segurança nuclear durante as décadas de 1980 e 1990, outras pautas foram sendo incorporadas 

como questões de segurança, expandindo tematicamente para além da questão militar 

(BUZAN; HANSEN, 2009, p. 87; WILLIAMS, 2018, p. 4). Como afirma Williams (2018), 

com esta amplificação dos temas de segurança, o conceito do mesmo pôde ser definido de 

forma geral como a “atenuação das ameaças a valores apreciados” (WILLIAMS, 2018, p.9). 

Neste aspecto, surgem algumas questões: Quais são as ameaças? Quais e para quem são estes 

valores apreciados? Como obter esta atenuação? As respostas para estas perguntas 

determinam a alocação de recursos e escolhas que os atores do Sistema Internacional farão. 

(Ibidem, p.10). Neste aspecto, para que se possa compreender um objeto de estudo como 

pertinente para os chamados Estudos de Segurança, é necessário a delimitação dos “valores 

apreciados” que a segurança deste objeto garante, a identificação de quais são as ameaças este 

objeto sofre, além de quais ações podem atenuar o perigo decorrente destas ameaças. Por fim, 

para que estas questões possam ser respondidas, é necessário também que seja estabelecido 
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um enquadramento teórico para que se definam as bases epistemológicas, ontológicas e 

metodológicas de estudo (WILLIAMS, 2018, p. 12).  

 

2.3. Os Estudos de Segurança à luz do Realismo 

 

O principal enquadramento oferecido pelos Estudos de Segurança durante o século XX 

foi o das teorias Realistas (Williams, 2018). Em suma, o realismo possui três premissas 

centrais: o Estado é a unidade primária de análise; o Estado age de maneira racional em prol 

de seus interesses; e poder e segurança são as condições prioritárias do Estado. O sistema 

internacional é visto como anárquico, sendo palco para as forças estatais agirem por conta 

própria em prol de sua sobrevivência e interesses (WALTZ, 1979). 

A partir destas premissas, os Estados são analisados como unidades de interação que 

agem de maneira racionalmente uniforme dadas as mesmas condições, não importando o perfil 

do tomador de decisões de cada nação (WALTZ, 1979, p. 91). Neste aspecto, a única variável 

determinante para o sentido do comportamento dos Estados recaí sobre a distribuição de 

capacidades materiais relativas, ou seja, na diferença entre o poderio de aniquilação que os 

estados possuem entre si (WALTZ, 1979, p. 88). Por meio do cálculo da distribuição de 

capacidades materiais, o comportamento dos Estados pode se basear no conflito ou na aliança 

em busca de proteção, a depender de sua condição no sistema internacional (WILLIAMS, 2018, 

p. 21). Visto que neste cálculo se aplica a premissa da racionalidade, a tomada de decisão tende 

a seguir a alternativa que maximiza sua utilidade, ou seja, retirando da decisão o melhor balanço 

entre o benefício atrelado a mesma com menor custo de ação possível (VIOTTI; KAUPPI, 

2012, p. 40). 

O conflito, entretanto, não necessariamente significa o engajamento em atos de guerra 

pelo alto custo de ação que isto representa ao ameaçar a sobrevivência do Estado. As escolhas 

mais comuns apontadas por Waltz (1979) são a do balanceamento interno e do balanceamento 

externo. No primeiro caso, o Estado busca por iniciativa própria desenvolver meios e 
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tecnologias que balanceiem a diferença de distribuição de capacidade material com seus rivais. 

No segundo caso, a solução se encontra de maneira externa ao Estado, seja a partir da criação 

de alianças com Estados mais poderosos ou da sabotagem de capacidades e alianças que o 

Estado rival possua (VIOTTI; KAUPPI, 2012, p. 42). 

Waltz (1979) compreende que a partir destas premissas, a tendência é que a paz se 

estabeleça a partir da bipolaridade entre atores hegemônicos, ou seja, os que possuem uma 

capacidade material proeminente e se destacam como os que possuem maior margem de ação 

dentro do sistema. A bipolaridade seria o sistema mais estável por reduzir as possibilidades de 

ação do restante dos Estados, diminuindo também a probabilidade de erros de percepção que 

poderiam levar os atores hegemônicos ao conflito (VIOTTI; KAUPPI, 2012, p. 63). 

Em outra vertente, o realismo ofensivo de John Mearsheimer (2001) se baseia em 

premissas e mecanismos similares ao descrito por Waltz (1979). Entretanto, Mearsheimer 

compreende que a condição de segurança não provém do equilíbrio e sim do acumulo de poder 

que um Estado possuí sob os outros. Neste sentido, o objetivo de sobrevivência de cada ator se 

apoia na maximização de seu poder e na posição de hegemonia dentro do sistema. O Estado 

que possuí a condição de hegemonia no sistema reagirá frente aos outros Estados que buscam 

superar seu poder, maximizando suas capacidades materiais relativas se utilizando dos 

mecanismos internos e externos. (VIOTTI; KAUPPI, 2012, p. 65). 

Em suma, estudos de segurança que optam pela corrente teórica do Realismo Defensivo 

(Waltz, 1979) ou Realismo Ofensivo (Mearsheimer, 2001) possuem como base epistemológica 

comum algumas premissas. A primeira é de que a unidade de interação primária se baseia no 

Estado, com seu comportamento sendo racional e uniforme, focado na maximização da 

utilidade de suas escolhas. A base para a escolha do comportamento provém do cálculo das 

capacidades materiais relativas a partir da distribuição do poderio que cada Estado possuí. No 

Realismo Defensivo (Waltz, 1979), a busca pelos Estados será de balanceamento de poder, 
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garantindo assim uma segurança mútua. De outro lado, a teoria do Realismo Ofensivo 

(Mearsheimer, 2001) prevê a acumulação de poder, a busca e a manutenção da posição de 

hegemonia como condição de garantir segurança para os Estados. 

 
 

2.4. O Espaço Cibernético como objeto dos Estudos de Segurança 

 

A revolução informacional ocorrida a partir da década de 1970, aliada ao surgimento e a 

popularização da Internet, trouxe o espaço cibernético para o eixo central do funcionamento de 

sociedades e governos. Alterando-se as dinâmicas e possibilidades de comunicação, alteram- 

se conjuntamente os modos colaborar, consumir, protestar e trabalhar (CASTELLS, 2013). 

Dada essa perspectiva, o espaço cibernético passa cada vez mais a ser considerado um objeto 

dos Estudos do Segurança pela academia e pelas nações. 

Retomando a definição de Williams (2018), a segurança pode ser amplamente definida 

como a “atenuação das ameaças a valores apreciados” (WILLIAMS, 2018, p.9). Neste aspecto, 

ao considerarmos o espaço cibernético como determinante no funcionamento das sociedades 

contemporâneas, os “valores apreciados” que embasam estas sociedades devem estar 

compostos nas dinâmicas que permeiam o domínio digital. Desde 2011, o acesso à Internet é 

considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um direito fundamental para 

que a liberdade de expressão possa ser exercida de maneira plena (LA RUE, 2011). A presença 

e penetrabilidade da Internet também são compreendidas como fatores positivos para os índices 

de desenvolvimento humano (NJOH, 2018; ZHANG; DANISH, 2019). Sendo assim, a 

promoção de um espaço cibernético acessível e seguro se traduz como importante para que 

estes direitos possam ser garantidos, tornando-o assim um objeto a ser protegido de ameaças. 

As ameaças que o ambiente digital está exposto se direcionam tanto em seu funcionamento 

quanto em relação as informações que por ele perpassam. Singer (2014, p. 35) resume três 

objetivos para maximizar a segurança de um sistema de comunicação e suas informações: 
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Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Confidencialidade se refere a privacidade 

daquilo que circula pelo sistema, ou seja, que as mensagens transmitidas e disponibilizadas 

pelos usuários, sejam eles desde indivíduos, governos ou empresas, para com quem este se 

comunica se mantenham privadas entre as partes e não possam ser interceptadas por terceiros. 

A Integridade do sistema significa que o mesmo funcionará da maneira para qual o mesmo foi 

programado, ou seja, garantindo que o mesmo não tenha sido alterado de maneira imprópria. 

Por fim, a Disponibilidade se refere a condição do sistema estar operacional e com todas as 

funcionalidades disponíveis para uso. Estas questões não envolvem apenas a esfera técnicas, 

mas perpassam por aspectos organizacionais, jurídicos, econômicos, políticos e sociais 

(Ibidem, p.36). 

Um dos expressivos recortes da literatura que analisam o impacto da revolução informação 

sobre a segurança dos Estados é a temática da Cyberwar, ou em tradução livre, guerra 

cibernética. Desde a década de 1990, o termo Cyberwar tomou diferentes vertentes, com 

distintos enfoques disciplinares. Hughes e Colarik (2017), a partir de uma meta-análise de 159 

publicações sobre o tema, afirmam que existem 44 definições explicitas acerca do termo. 

Ashraf (2021), a partir das definições exploradas por Hughes e Colarik (2017), subdivide as 

diferentes visões de guerra cibernética em duas vertentes centrais: A Alarmista e a Cética. 

A Alarmista, de acordo com Ashraf (2021), se inicia com um dos principais textos do 

campo, escrito por Arquilla e Ronfeldt (1993). Os autores são pioneiros a incorporar o prefixo 

cyber (do grego guiar, governar, controlar) na literatura de segurança e estratégia, pré- 

anunciando uma nova dinâmica de conflito resultante dos avanços tecnológicos da área da 

computação e transmissão de informação das décadas anteriores (CEPIK; CANABARRO; 

BORNE, 2015). O termo cyberwar foi escolhido para reunir as esferas da governança e uso da 

informação em disputas entre diferentes atores no âmbito doméstico e internacional. A disputa, 

neste contexto, não é apenas pela informação per se, mas também pelo uso de sistemas de 
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comunicação e manipulação de dados próprios e contra adversários para execução de ações 

ofensivas e defensivas dentro do chamado cyberspace. (ARQUILLA; RONFELDT, 1993, p. 

59; CANABARRO; BORNE, 2013; CEPIK; CANABARRO; BORNE, 2015). 

Arquilla e Ronfeldt (1993) partem da premissa de que a posse e a melhor utilização de 

informações sobre o inimigo e campo de batalha garantem vantagens estratégicas em conflitos. 

Em princípio, entretanto, este uso não é exclusivo dos conflitos contemporâneos e sempre 

esteve presente em diferentes doutrinas militares ao longo da história (ibidem, p.24). O que 

difere para o uso atual são as possibilidades de manuseio, armazenagem e transmissão que a 

revolução informacional das décadas de 1970 e 1980 promoveram, aumentando a eficiência no 

uso da informação e redesenhando modelos de pensar e agir, dentro e fora do âmbito 

tecnológico. Como definem os autores, a revolução informacional, em ambos aspectos 

tecnológicos e não tecnológicos, se delineia pela forma como o design das instituições são 

desafiados. Nesse sentido, essa mudança altera hierarquias nas quais estas instituições estão 

baseadas, redistribuindo o poder em prol dos considerados atores mais fracos do sistema. Esse 

processo atravessa fronteiras, expandindo os horizontes espaciais e temporais aos quais os 

atores devem considerar para tomada de decisão. (ARQUILLA; RONFELDT, 1993, p. 26) 

Arquilla e Ronfeldt (1993), em contraposição a outros estudos, não centralizam apenas a 

informação como elemento estratégico em conflitos, tal como a linha “Information Warfare”, 

um ramo da literatura de segurança que tem como foco as “Information Operations” ou 

InfoOps. As InfoOps atuam pela disputa da informação e defesa de sistemas de informação 

próprios, enquanto ameaçam o acesso às comunicações e sistemas de transmissão de rivais 

(CANABARRO; BORNE, 2013; CEPIK; CANABARRO; BORNE, 2015). Arquilla e 

Ronfeldt (1993) buscam diferenciar o termo cyberwar das InfoOps pela junção do significado 

de confronto pela informação com a ideia de disputa de quem possui a melhor forma de controle 

e organização sobre estes sistemas. Esta definição primária de Guerra Cibernética inclui as 
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atividades de desenvolvimento e implementação de diferentes tecnologias de natureza digital, 

no âmbito do conflito, da doutrina e da organização militar, com objetivo principal de 

transformar as informações obtidas e operadas por estes novos meios em capacidade material 

de conflito. 

Retomando Ashraf (2021), a justificativa para que os autores sejam enquadrados como 

alarmistas é a constante promoção de um cenário no qual a guerra cibernética é iminente e 

definidora dos conflitos do século XXI, com os efeitos de um ataque cibernético podendo ser 

tão severos quanto os de um ataque bélico convencional. Por meio do ciberespaço, torna-se 

possível explorar vulnerabilidades de infraestruturas críticas de países e empresas. Por fim, a 

guerra cibernética é considerada ampla e acessível a qualquer grupo, podendo ser engajada 

tanto por atores estatais como não-estatais (ASHRAF, 2021, p. 279). Outros expoentes deste 

campo são Clarke e Knake (2011) e Nye (2010). 

Crítico a visão alarmista, Thomas Rid (2012) posiciona-se como um dos principais autores 

da visão cética descrita por Ashraf (2021). Ao contrário da interpretação alarmista, Rid (2012) 

argumenta que a guerra cibernética não possuí um potencial de destruição amplo e 

generalizado, afirmando que ataques cibernéticos possuem um espectro localizado e de baixa 

letalidade. Ações deste tipo se enquadram geralmente em operações de sabotagem, as quais 

não possuíram um efeito destrutivo generalizado. Pelo alto custo de realização, estas operações 

seriam engajadas apenas por estados com desenvolvimento técnico e especializado no campo, 

colocando em cheque a visão alarmista de que estas ferramentas estão disponíveis para 

quaisquer entidades estatais e não-estatais. Rid (2012) possuí um enfoque em caracterizar a 

Cyberwar como um aprimoramento dos campos da sabotagem e espionagem, estando este 

último atrelado a coleta de informações para serviços nacionais de inteligência. 

Nessa mesma perspectiva, Eriksson e Giacomello (2007) propõem que a Guerra 

Cibernética é um problema principalmente ligado aos serviços de inteligência. A revolução 
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informacional teve como consequência a expansão das possibilidades interceptação, 

transmissão e armazenagem de diferentes tipos e formatos de informação, abrindo assim novas 

oportunidades e ameaças para a área de inteligência. A inteligência consiste em qualificar as 

tomadas de decisão de quem as possuí, enquanto que a contra inteligência evita que os rivais 

adquiram essa vantagem. Nessa perspectiva, visto que a Guerra Cibernética alarmista se 

apresenta como improvável, o enfoque temático desta se posiciona como um braço das 

atividades de inteligência e contra inteligência (ERIKSSON; GIACOMELLO, 2007, p. 174). 

 Diante desta discussão, há de se compreender que Estudos de Segurança que pretendam 

analisar o espaço cibernético pela perspectiva de uma guerra cibernética da visão Alarmista 

apresentam algumas dificuldades para sua execução. No caso de uma análise do 

comportamento de Estados a partir de ações ofensivas no espaço cibernético, o principal 

entrave se aplica no problema da atribuição (WILLIAMS, 2018, p. 561). Como determinar que 

um software malicioso ou ação de negação de funcionamento de um serviço crítico foi realizada 

por um determinado ator? Como mensurar as capacidades materiais “cibernéticas” ofensivas 

de um país? Além deste objeto ser opaco ao estudo acadêmico por geralmente estar envolto em 

segredo no âmbito de agências de inteligência destas nações, o mesmo se aplica para outras 

nações que desconhecem mutuamente seu poderio cibernético (Ibidem, p.562). 

Neste aspecto, este trabalho opta pela visão Cética descrita por Rid (2012) e Eriksson e 

Giacomello (2007), compreendendo o eixo de estudo de segurança do campo cibernético 

focado nas questões de inteligência. Estas questões estão principalmente relacionadas às ações 

de vigilância e espionagem, que colocam em risco a privacidade de cidadãos, empresas e 

governos. A segurança é analisada do ponto de vista do quão vulnerável algumas nações estão 

em relação a outras, dada capacidade que estas ações de inteligência podem ser realizadas e 

combatidas. Visto que estas capacidades também são opacas ao estudo por estarem 

relacionadas a atividades de inteligência, um possível caminho para o estudo se baseia na 

definição do objeto de análise como as infraestruturas do backbone da Internet como porção 

do ciberespaço a ser analisado.  
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A delineação de conceitos de “ciberespaço” e “ciberpoder” são um dos principais focos dos 

estudos de cibersegurança (PORTELA, 2016). Betz e Stevens (2011), Canabarro e Borne 

(2013) e Libick (2012) argumentam que não há consenso na literatura sobre quais são 

elementos básicos que compõem o ciberespaço, resultando também em uma indefinição do que 

seria o poder cibernético. A ausência de consenso acerca destes conceitos dificulta o  

estabelecimento de uma base teórica comum sobre quais objetos de estudos devem compor o 

escopo de análise do campo. Neste sentido, a próxima sessão trata sobre esta indefinição e 

justifica a proposta da utilização de infraestruturas críticas e da vigilância como elementos de 

análise para este estudo. 

 

2.4.1. O que é espaço e poder cibernético? 
 

Considerando as definições que a literatura de estudos de segurança oferece, a primeira 

tentativa de definição foi feita por Arquilla e Ronfeldt (1993), sendo o espaço cibernético 

descrito como “o reino” formado pelas infraestruturas de software e hardware, aliada ao fluxo 

de informações que circula entre estas (ARQUILLA; RONFELDT, 1993, p. 59). Kuehl (2009) 

delineia o ciberespaço como “um domínio operacional cujo caráter distinto e único é moldado 

pelo uso da eletrônica e do espectro eletromagnético para criar, armazenar, modificar, trocar e 

explorar informações via interconectados sistemas baseados em tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) e suas infraestruturas associadas”. Ventre (2012), Libick (2012) e Kurbalija 

(2017), compreendem o espaço cibernético como composto de três camadas: uma física, uma 

semântica, e uma sintática. A camada física compreende as infraestrutruras críticas que 

sustentam a existência dos fluxos de informação, a semântica se refere ao fluxo de informações 

em si, e a sintática é ilustrada pelos protocolos pelos quais as máquinas interagem. Choucri e 
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Clark (2018) também compreendem o ciberespaço nestas camadas, porém adicionando uma 

quarta: a de pessoas, em que as interações sociais definem os rumos de fluxo de informações e 

do sucesso ou falha de tecnologias do espaço cibernético, alterando assim as dinâmicas de 

poder do mesmo. 

Por parte de instituições ligadas ao Estado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos 

define o espaço cibernético como um domínio global dentro do ambiente de informação que 

consiste nas redes interdependentes de infraestruturas de tecnologia da informação e dados 

residentes (USA, 2021) Já a definição da Agência de Segurança Cibernética da União Europeia 

(ENISA), define ciberespaço como contendo elementos tangíveis (infraestruturas físicas) e 

intangíveis (informações e dados) (TIRTEA, 2017). Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN) também define o espaço cibernético composto por uma rede de sistemas de 

computadores e redes de telecomunicação, além das informações que por estas circulam 

(COSTIGAN et al., 2016). 

Observa-se que nestas definições são caracterizadas infraestruturas físicas e informacionais 

como complementares na delineação do espaço cibernético e nas dinâmicas de poder intrínsecas 

a este domínio. Entretanto, as definições ainda são vagas e dificultam o estabelecimento de 

metodologias para análise das dinâmicas de poder no espaço cibernético. Betz e Stevens (2011) 

compartilham desta visão ao apontar uma lacuna na literatura sobre este dilema da busca por 

uma definição mais precisa dos conceitos de espaço cibernético e do poder cibernético. Em 

parte, a dificuldade central está na artificialidade deste domínio. Sendo em essência uma criação 

humana, o espaço cibernético tende a estar exposto aos arranjos sociotécnicos daqueles que o 

constroem, estando estes arranjos em constante disputa e transformação moldados por 

processos políticos e econômicos. Deste modo, o espaço cibernético se torna um sistema de 

relações fluido, dependente dos atores presentes nesta rede, da capacidade e posicionamento 

que possuem e das ações tomadas a partir desta condição. Betz e Stevens (2011) observam que, 

ao contrário do espaço cibernético, ainda que exista a possibilidade de interferência da ação 
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humana na forma dos outros meios (ar, terra, água e espaço), as características de cada um 

destes meios estão em sua maioria dadas como consequência de processos físicos e geológicos. 

Ao propor que estas relações tenham influência sobre a definição do conceito, Betz e 

Stevens (2011) concluem que o poder que cada ator exerce e/ou está submetido se reflete dentro 

de vinculações mútuas. Deste modo, as capacidades e possibilidades que cada um destes nexos 

fornece constitui fator decisivo para a determinação de poder dos atores. Além disso, se destaca 

neste processo a instantaneidade em que estas relações se alteram, visto que, por consequência, 

as condições de poder também mudam a partir deste movimento e o número de atores com 

potencial de participar da dinâmica, ambos aumentando o grau de complexidade. Em outras 

palavras, os autores afirmam que a redução do tempo e do espaço em conexão instantânea 

aumenta o número de atores afetados por formas de poder que antes eram constrangidos pela 

separação temporal e espacial (BETZ; STEVENS, 2011, p. 39) 

Pela complexidade que estes processos assumem, eleva-se a dificuldade de realizar cálculos 

de possibilidade de ação e intenção que estes atores podem possuir. Por este motivo, uma visão 

ampla e extensa das dinâmicas de poder do espaço cibernético se torna inviável neste cenário 

(Ibidem, p.40). A proposta dos autores visa um estudo localizado do poder, podendo este estar 

localizado em ações de combate (por exemplo, ataques cibernéticos), arranjos de 

infraestruturas, relações institucionais, além da produção e modulação do discurso que 

impulsiona o desenvolvimento destas tecnologias (Ibidem, p.44). 

Em suma, o espaço e o poder cibernético operam em diferentes esferas, que se influenciam 

mutuamente. Sendo assim, a solução proposta pelos autores para o estudo das relações de poder 

no espaço cibernético é de especificidade na análise destas esferas, tendo como objetivo a 

investigação de quais fatores devem ser considerados para análise de cada e, em segundo plano, 

a relação entre as diferentes esferas para o entendimento do fenômeno analisado (Ibidem, p.44). 

Uma interpretação que esta proposta oferece é de que não há apenas um único e uniforme 

espaço cibernético, acompanhado de uma dinâmica uniforme de poder e comportamento entre 
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os atores analisados. A chave é pela busca na especificidade dos conceitos de forma a analisar 

um espaço cibernético específico, não o considerando como universal, procurando 

compreender quais dinâmicas de poder perpassam pelo mesmo a partir desta 

especificidade.Neste sentido, a próxima seção trata sobre a justificativa da escolha de 

infraestruturas críticas ao funcionamento da Internet como objeto de estudo para mensuração 

de forças no espaço cibernético. 

2.4.2. O backbone da Internet como objeto de análise 
 

Partindo da proposta apresentada por Betz e Stevens (2011), o estudo localiza nas 

infraestruturas criticas da Internet como a porção do ciberespaço a ser analisado, em especial 

os cabos ultramarinos. Esta escolha tem como referência Winseck (2017), que utiliza a posse 

de infraestruturas de comunicação e tráfego como objeto de estudo para mensurar a distribuição 

de poder e influência dos Estados no espaço cibernético. A concepção de poder obtido por meio 

da posse destes objetos provém do conceito de poder estrutural elaborado Susan Strange 

(1975). 

Strange (1975) argumenta que do poder potencial das nações emana do poder estrutural, 

que se apoia em quatro estruturas chave: Segurança; Produção; Finanças e Conhecimento. A 

estrutura da Segurança é associada a capacidade de prover ou ameaçar a segurança física 

própria e de outras nações; A estrutura da Produção se baseia na habilidade de determinar o 

que é produzido, por quem e por quem esta produção é consumida; A estrutura de Finanças se 

conecta a habilidade de criar moeda circulante, além de conceder ou negar crédito. Por fim, a 

estrutura do Conhecimento, foco central deste trabalho, se calca na competência de determinar 

o que é conhecimento útil e legítimo, definindo quem pode criar, disseminar e utilizar este 

conhecimento. 

A autora afirma nenhuma destas intrinsecamente se sobressaia sobre as demais, visto que 

todas possuem a capacidade de influenciar a dinâmica das outras. Destaca-se que um elemento 

importante para teoria de Strange (1975) é a contextualização histórica do fenômeno analisado, 
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tornando possível determinar qual ou quais estruturas se dará o foco de análise. No século XXI, 

como citado por Castells (2013), o papel da informação e das tecnologias são determinantes 

para o funcionamento das dinâmicas das sociedades. Neste sentido, entende-se que a estrutura 

do conhecimento ganha destaque ao determinar a disseminação destas informações 

(HAGGART; HENNE; TUSIKOV, 2019, p. 8). A Estrutura da Produção, ao localizar em que 

centros estas tecnologias são desenvolvidas, e das Finanças, pela protganismo que o digital 

assume nesta seara, também adquirem papel relevante na investigação do objeto. 

Dentre as minúcias que Strange (1975) oferece sobre a estrutura do Conhecimento, a autora 

afirma que a posse de infraestruturas de telecomunicações e do fluxo de informação que por 

elas perpassam serve como uma métrica de análise para determinar a distribuição do poder 

estrutural (MAY, 1996). Além deste enquadramento material analítico, Strange (1975, p.16) 

propõe que seja investigada a evolução nos formatos e controles da informação, além de sugerir 

que atores possuem influência e posse das infraestruturas e sistemas por onde este 

conhecimento é transmitido. 

Outra perspectiva que corrobora a visão de Strange (1975) é a chamada territorialidade 

técnica, descrita por Munn (2020). O autor se utiliza do conceito de território, definindo como 

um “espaço estratégico que garante vantagem a quem possa o mantém e possa utiliza-lo” 

(MUNN, 2020, p. 2). No caso do espaço cibernético, a territorialidade das nações precede o 

controle sobre as infraestruturas técnicas que sustentam esse domínio. A partir do controle 

destas infraestruturas, onde os dados são armazenados, circulados e processados, esta posse se 

transforma em estratégica (Ibidem, p. 15). 

De uma perspectiva global, a infraestrutura que possibilita a transmissão dos fluxos de 

informações dentre os diversos sistemas de telecomunicações é o backbone (espinha dorsal, 

em tradução livre) da Internet. Comumente nomeada “a rede das redes”, como aponta Kurbalija 

(2017, p. 35) a definição se refere ao fato de que a Internet é um conjunto de redes autônomas, 

ou seja, malhas de infraestrutura pertencente a diferentes atores que se conectam pela junção 
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de dois protocolos de comunicação, o Transmission Control Protocol (TCP) e o Internet 

Protocol (IP), ou na sigla comumente utilizada, o protocolo TCP/IP. Neste protocolo, para que 

esta informação siga o caminho mais rápido possível, a informação é dividida em pequenos 

pacotes, os quais seguirão cada um pelo melhor caminho calculado pelo protocolo no momento 

do envio (Ibidem, p.68). Cada um dos pacotes poderá seguir por uma rota diferente para que 

cheguem a um mesmo destino de maneira consolidada. Entretanto, as rotas preferenciais das 

mensagens tendem a ser aquelas que apresentam a maior velocidade de transmissão de dados, 

ou seja, a que possui o maior fluxo de informações por segundo. 

Para que a informação seja transmitida de um endereço IP a outro, ela atravessa quatro 

infraestruturas essenciais: o backbone, os provedores de acesso, os provedores de serviço e o 

usuário final de última milha. O primeiro se resume ao nível macro da Internet, seus cabos 

submarinos e pontos de atracamento/partida. Os provedores de acesso (upstream providers) 

são os agentes que filtram as informações provindas dos cabos submarinos e as distribuem para 

as redes locais, sendo estas pertencentes aos provedores de serviço (Kurbalija, 2017, p. 37). Os 

provedores de acesso podem ser interpretados como “atacadistas da Internet” (Ruiz e Barnett, 

2014), visto que revendem o grande fluxo de informação que recebem dos cabos para fluxos 

menores que são oferecidos pelas redes locais que provêm o serviço para o usuário final. Os 

Internet Service Providers (ISPs) são os atores que se aproximam do cotidiano na perspectiva 

do usuário final. São estas empresas que expandem a rede em âmbito doméstico, além de 

precificar e ofertar o serviço de Internet para os indivíduos (KURBALIJA, 2017, p. 39). 

Neste contexto, os objetos de análise deste estudo serão os provedores upstream e a malha 

de infraestrutura que os conecta: os cabos submarinos. Por meio deste foco, o poder cibernético 

específico acaba por possuir parâmetros materiais, permitindo a metrificação das vantagens 

constituídas pela localização e distribuição do controle da camada física do backbone da 

Internet. Assim, a infraestrutura global de telecomunicações espelha as hierarquias do fluxo da 

informação entre as nações, resultando que as potências tenham papel mais relevante na rede 
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do que outros países. (BARNETT, 2001; SEGAL, 2017; WINSECK, 2017) 

 

2.5. Poder e Vigilância 

 

Além do enquadramento de poder de Strange (1975) e Munn (2020), outro foco de análise 

que este trabalho propõe é observar as infraestruturas como potenciais instrumentos de 

vigilância. A justificativa para esta interpretação parte da literatura dos Estudos de Vigilância, 

focados na prática da coleta massiva de dados para fins de inteligência. Nesta seção, faz-se uma 

revisão bibliográfica sobre os estudos de vigilância para aprofundar as referências teóricas que 

apontam os mecanismos que transformam a prática em um exercício de poder. Além disso, se 

observam como estas práticas possuem seu potencial alterado no contexto do digital, assim 

como as mesmas são utilizadas no âmbito das atividades de inteligência. 

2.5.1. Os Estudos de Vigilância – De Foucault ao Pós-Panoptismo. 
 

Os Estudos de Vigilância se posicionam como uma recente área temática multidisciplinar 

das ciências humanas que possuí como objeto de estudo as dinâmicas e impactos que a prática 

da vigilância possuí na política, economia e organização social. A prática da vigilância possuí 

histórico como objeto de estudo, porém realizado de maneira isolada e não sistemática. Os 

Estudos de Vigilância se propõem a compor uma comunidade transdisciplinar, apresentando 

bases de natureza empírica, teórica e ética para o estudo do ordenamento social a partir da 

natureza e impactos que as práticas de vigilância possuem (LYON; HAGGERTY; BALL, 

2012, p. 1). 

A vigilância esteve presente nas mais antigas sociedades e costumes como componente de 

estruturas e rotinas institucionais. Entretanto, a prática se destacou como pilar da sociedade 

moderna nos últimos 40 anos. O desenvolvimento de novas estruturas institucionais em 

corporações e governos, aliados ao progresso de tecnologias com capacidade cada vez maior 

de coleta e manipulação de informações aumentou as possibilidades de vigilância para além da 

observação visual. Estes processos trouxeram mudanças nas dinâmicas de poder, identidade e 
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práticas institucionais e interpessoais em uma escala semelhante às revoluções industriais e a 

globalização (Ibidem, p.2). 

Um trabalho seminal para os estudos de vigilância é do sociólogo francês Michel 

Foucault. Em sua obra Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2014, original de 1975), o autor investiga 

a evolução de práticas punitivas das sociedades, tendo em vista quais seriam seus objetivos, 

tecnologias e instituições. A pesquisa do autor remete as técnicas e motivos de procedimentos 

de punição desde os suplícios públicos do século XVI até o advento e consolidação das prisões 

como entidades institucionais legitimas do sistema penal, a partir do século XVIII. 

Neste século, segundo o autor, a sociedade possuí a disciplina como pilar de sua 

organização social, tornando-a uma “sociedade disciplinar” (FOUCAULT, 2014, p. 202). Por 

meio da disciplina, se obtém o pleno controle e sujeição, a fim de criar uma e relação de 

docilidade-utilidade entre governantes e governados. Também é por meio da disciplina que se 

busca uma “aptidão aumentada” dos indivíduos, mediante a “dominação acentuada” 

(FOUCAULT, 2014, p.137) sobre estes. O principal método para que esse processo disciplinar 

fosse aplicado é feito por meio da vigilância destes corpos em locais enclausurados (quartéis, 

escolas, fábricas, etc.) e de sanções aos que fujam às normas. 

Foucault identifica na arquitetura do panóptico, de Jeremy Bentham, uma estrutura 

institucional de vigilância presente nos ambientes de disciplina. A palavra panóptico deriva do 

sufixo pan, que remete a totalidade ou todo, somada a palavra óptico, que remete a visão. 

Assim, panóptico significaria uma estrutura tecnológica que possibilita a visão do todo. O 

design do panóptico foi proposto pelo filósofo Jeremy Bentham ao final do século XVIII como 

modelo de uma prisão. O formato deste ambiente seria calcado por uma estrutura circular 

erguida por alguns andares, encontrando-se em seu centro uma torre cilíndrica. Nos contornos 

desta estrutura estariam posicionadas as celas, em barras, com os prisioneiros em seu interior, 

enquanto na torre ao centro, estaria um inspetor que não poderia ser visto pelos prisioneiros 

(LYON; HAGGERTY; BALL, 2012, p. 23). 
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O propósito desta arquitetura seriam os “ganhos de eficiência” a atividade do inspetor, 

podendo vigiar o comportamento dos prisioneiros e intervir em seus comportamentos caso 

fosse necessário (FOUCAULT, 2014, p. 204). Entretanto, além desta utilidade apontada por 

Bentham, Foucault expande a interpretação dos efeitos que o panóptico possuí para o chamado 

autogoverno. Este processo centra os efeitos da vigilância não no ato de vigiar que o inspetor 

possuí e sim no que apenas a ameaça de ser vigiado causa nos prisioneiros (LYON; 

HAGGERTY; BALL, 2012, p. 24). Sob esta ameaça, os próprios prisioneiros corrigem e 

modificam seus atos, coagidos pelas possíveis intervenções que o inspetor poderia realizar. 

A partir desta interpretação que Foucault (2014) disserta sobre os impactos que os 

panoptismos, ou seja, formatos de poder que induzem ao autogoverno, possuem na formação 

da disciplina. Por meio de um aparato tecnológico como o Panóptico, se constitui um 

mecanismo disciplinar que, como define Foucault (2014, p.209), trata-se de um “mecanismo 

funcional que melhora o exercício do poder ao torna-lo mais leve, mais rápido e mais eficaz. 

Um design de coerção súbita para uma sociedade por vir”. 

Em suma, a análise de Foucault (2014) identifica a sociedade disciplinar como possuindo 

como primeiro objetivo de docilizar os sujeitos dóceis, criando uma relação de dominação entre 

governantes e governados. Com corpos docilizados, se adquire uma maximização de sua 

utilidade para os princípios institucionais e econômicos que os governantes possuem.  Por meio 

do uso de mecanismos disciplinares, como o panóptico, se estabelecem processos para inserção 

da disciplina e, consequentemente, do autogoverno, atingindo assim os objetivos que esta 

sociedade almeja. A disciplina, portanto, se traduz como formato de exercício de poder, 

atuando após o desvio, no intuito de consertar o sujeito (LYON; HAGGERTY; BALL, 2012, 

p. 24). 

Quando se transpõe este processo para uma lógica de governo, na qual o alvo do processo 

disciplinar passa a conter uma multiplicidade de sujeitos, a interpretação de Foucault (2014) 

começa a perder parte de sua elasticidade. Isso se deve pela caracterização do mecanismo 
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disciplinar estar sempre sujeita ao isolamento do sujeito, seja em instituições especificas como 

por exemplo, a escola, o quartel ou a prisão. Nesse sentido, o processo disciplinar se encontra 

limitado por esta limitação espacial (LYON; HAGGERTY; BALL, 2012, p. 25). 

A partir desta barreira que Gilles Deleuze (2017, original de 1992) expande os conceitos 

de Foucault para além da disciplina, argumentando sobre o conceito de controle. Para Deleuze, 

o panoptismo é um processo disciplinar que impõe uma disciplina especifica para uma conduta 

especifica, porém, tendo como alvo sujeitos múltiplos. Ou seja, sujeitos que não funciona 

apenas pela dinâmica que a disciplina tenta consertar, mas sim por uma multiplicidade de 

potências e diferenças que estão em constante mudança pelo tempo e espaço em que se 

encontram (LYON; HAGGERTY; BALL, 2012, p. 26). 

Sendo a generalização do processo disciplinar barrada por esta limitação espacial, Deleuze 

(2017) expande o conceito ao dizer que o sujeito está presente além dos diagramas formais 

(escola, quartel, prisão etc.) e que o processo de vivência do mesmo se encontra em fluxos. 

Fluxos são as experiências do sujeito que vão além dos espaços de encarceramento, que estão 

presentes, por exemplo, no cotidiano familiar, nos relacionamentos ou no consumo. É por meio 

desta diversidade de pontos de contato, diversas em seu espaço geográfico e tempo, que o 

sujeito forma seu comportamento (Ibidem, p.27). 

A partir disto, o poder se estabelece pelo controle, sendo este ligado modulação dos fluxos. 

Desta forma, atingem-se sujeitos múltiplos de maneira diversa e diferenciada para cada corpo, 

expandindo sua influência ao se eliminar a barreira geográfica do panóptico. A busca pela 

modulação dos fluxos sugere não apenas uma constante vigilância de como estes se modificam, 

como também a prescrição de possíveis futuros para estes, antecipando ineficiências do 

processo. É neste contexto que se afloram os perfis, ou seja, corpos simulados com estas 

possíveis demandas futuras, analisando seus riscos e necessidades. O perfil também implica a 

categorizações dos sujeitos atuais, em um constante processo de verificação e adequação para 

o futuro que se apresenta como possível (LYON; HAGGERTY; BALL, 2012, p.28) 
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Dadas estas perspectivas, comumente evocadas nos estudos de vigilância, observam-se 

similaridades nos processos históricos de vigilância. Tendo como referência Fernanda Bruno 

(2013) estes processos possuem em comum três etapas, conectadas casualmente: observação, 

conhecimento e intervenção. O ponto de partida reside na observação constante e 

parametrizada de elementos individuais e/ou coletivos, em esferas de comportamento 

mensuradas em recursos que remetem ao corpo e a psique. Essa parametrização tem como 

importância a possibilidade de produção de conhecimento que possa ser instrumentalizado. 

Dentre os possíveis conhecimentos obtidos a partir da observação estão padrões, casualidades, 

inferências e previsões, dentre outros. Por fim, o objetivo final da produção do conhecimento 

a partir da observação está na capacidade que o vigilante possuí em intervir no(s) vigiado(s), 

traduzindo assim a atividade de vigilância para o horizonte de poder (BRUNO, 2013, p. 19). 

Em outras palavras, quando se vigia algo ou alguém, maior a possibilidade de conhecimento 

produzido a partir desta prática, aumentando por consequência a capacidade de intervenção na 

entidade vigiada, seja ela individual ou coletiva.  

Em suma, este conjunto de estudos analisa as potências que as atividades de vigilância 

possuem sobre a modulação de comportamento de sociedades. Quem detém a capacidade de 

vigiar e produzir conhecimento a partir desta atividade, também adquire consigo maiores 

possibilidades de intervenção. É essencialmente desta relação de vigiar, conhecer e agir que o 

poder da vigilância provém. (BRUNO, 2013, p.20) 

Quando se trata do debate contemporâneo sobre vigilância, os impactos que o digital 

possuí sobre estas práticas é frequentemente abordado (LYON; HAGGERTY; BALL, 2012, p. 

30). A próxima sessão disserta sobre como o digital, em forma e conteúdo, alterou as 

potencialidades do exercício do poder a partir deste tipo de atividade. 

 

2.5.2. Vigilância Digital 
 

A revolução tecnológica ocorrida entre as décadas de 1970 e 1980 revelou o advento do 
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digital frente ao analógico. Ainda que a palavra seja de uso comum, a mesma carrega consigo 

diferentes semânticas. Yates e Rice (2020) apontam quatro elementos que definem o digital, 

cada um destes relacionados, respectivamente, à linguagem, à organização de informações, à 

produção e à modalidade de comunicação (YATES; RICE, 2020, p. 4). 

O primeiro significado refere-se à linguagem, ou codificação, das informações. O digital 

tem como característica a codificação em dígitos binários, conhecidos como bits. Frente a 

comunicação analógica, que se baseia na conversão de estados da matéria em informação, o 

digital tem como referência estados binários que representam presença ou ausência, ou de 

maneira mais coloquial, 1s e  0s. Como afirma Zuboff (1985), ao se converter de uma 

representação analógica para digital, a informação passa a estar “livre” de seu artefato de 

origem. Por exemplo, na representação analógica, um livro significa informação impressa em 

tinta, contida em uma sequência de páginas feitas de papel. No mundo digital, porém, esta 

mesma informação se mantém independente de sua forma física, podendo ser copiada, 

transformada e operacionalizada em diferentes dispositivos e formatos (YATES; RICE, 2020, 

p. 5). Esta interoperabilidade também reduz os custos da reprodução dos bens de informação, 

facilitando seu compartilhamento e utilização (SHAPIRO; VARIAN, 1999, p. 21) 

 O segundo componente que identifica o digital está na computação. Digitalizar um 

conteúdo significa que o mesmo pode ser tratado como por processos de computação, 

aumentando significativamente o que pode ser feito com e por aquele conteúdo. Isso permite 

que diferentes tipos de informação possam ser combinados, transformados e analisados. Essa 

é a essência da chamada “dataficação”, ou seja, tudo que é passível de digitalização é pode ser 

processado por máquinas para uma diversidade de propósitos (YATES; RICE, 2020, p. 6). 

O terceiro elemento do digital está associado à infraestrutura tecnológica que possibilita 

sua existência. É por meio de microprocessadores em circuitos integrados, com estes seguindo 

a tendência de cada vez menores e com maior capacidade processual, que a linguagem e 

interoperabilidade do digital se tornam possíveis, aumentando as potencialidades de 
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processamento e velocidade enquanto se reduz o custo e dificuldade na logística de transporte 

(Ibidem, p.5). 

Por fim, o quarto elemento do digital descrito por Yates e Rice (2020) se debruça sobre a 

distribuição deste modelo em redes. Essa configuração aumenta a velocidade de 

compartilhamento e distribuição de conteúdo, além do possível alcance que a mesma pode 

adquirir por meio de uma rede global como a Internet. (Ibidem, p. 6) 

A partir destas características, a “dataficação” (tradução livre da expressão datafication) 

tornou-se um dos principais ativos da Economia da Informação descrita por Castells (2013). 

De acordo com Cukier e Mayer-Schoenberger (2013), dataficação é a quantificação em dados 

da ação social, permitindo o monitoramento em tempo real de indivíduos e populações, assim 

como uma análise preditiva de comunicação. Uma destas dinâmicas é descrita por Zuboff 

(2018) como Capitalismo de Vigilância.  

Em suas obras “The Big Other” (2015) e “The Age of Surveillance Capitalism” (2018), 

Zuboff argumenta que o paradigma do digital alterou o locus ocupado pela tecnologia nas 

relações humanas. Se antes a tecnologia servia para substituir uma operação realizada pelo 

corpo humano, geralmente para um trabalho físico, a tecnologia da informação passa a ocupar 

o locus do pensar e concluir. A máquina adquire a potência de não apenas obedecer uma ordem 

especifica para qual foi programada, mas também de observar e produzir informações. A 

fronteira entre o dumb e smart, nas palavras da autora, ocorre por esse processo que produz 

ações ligadas à uma voz reflexiva. Isso porque uma mediação simbólica realizada por um 

computador concebe eventos, objetos e processos que se tornam visíveis, conhecidos e 

compartilháveis em uma nova forma (ZUBOFF, 2015, p.76).  

Para esta potência, Zuboff (2015, 2018) cunha o termo informate, união das palavras inform 

e automate, que em tradução livre podem ser compreendidas como informar e automatizar 

(BRUNO; MELGAÇO, 2018, p. 21). O significado de informate recai sobre esta ação reflexiva que 

Zuboff propõe, no qual os dispositivos podem produzir informação de maneira automatizada e, a partir da 
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mesma, utiliza-la como base para produção de um volume cada vez maior de conhecimento (Ibidem, p.22).  

O Capitalismo de Vigilância, descrito por Zuboff (2015, 2018), se baseia na transformação 

dos dados pessoais e do conhecimento obtido por meio do processo de informate em um 

produto para o aprimoramento de sugestões de consumo e vendas. Os principais atores 

deste mercado são as Big Techs, termo cunhado para os conglomerados de tecnologia 

como Alphabet (proprietária do Google), Amazon, Meta (proprietária do Facebook), 

Apple e Twitter, entre outros (ZUBOFF, 2015, p. 80). Por sua abrangência, estas 

empresas são consideradas os principais data brokers da atualidade, ou seja, as 

entidades que mais possuem dados e que mais podem extrair conhecimento a partir 

destas informações.  

A principal fonte deste processo de informate é a chamada Big Data (ZUBOFF, 

2015,2018). Uma definição comum apresentada sobre Big Data refere -se às enormes 

quantidades de dados das podem ser extraídas para obter informações a fim de revelar 

padrões e identificar tendências e correlações. Ela é definida por se diferenciar em 

três aspectos, ilustrados em três “Vs”: Volume, ou seja, uma quantidade massiva de 

informações; Velocidade, referindo-se a ritmo de produção e crescimento desse 

volume e Varidade, tratando dos diferentes formatos de conteúdo, estruturação e fonte 

que esses dados possuem (ZWITTER, 2015). 

Em suma, a informação e a vigilância digital criam uma plataforma de geração 

de conhecimento, concebida em tempo real e de forma crescente. Isso proporc iona 

também novas possibilidades de intervenção nos objetos vigiados, sejam estas ações 

feitos de maneira individual ou populacional. Sob a perspectiva da política 

internacional, o uso da coleta massiva de dados aliada às técnicas de análise de Big 

Data abrem novas fronteiras para o alcance e capacidade dos serviços de inteligência 

e de segurança das nações (MADSEN et al., 2016, p.2).   

Na próxima sessão, aborda-se como a coleta massiva de dados e o uso deste Big 
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Data podem ser utilizados por serviços de inteligência e espionagem. Além disso, são 

descritas as vantagens potenciais destas práticas e como estes elementos podem estruturar 

métodos de investigação sobre o poder cibernético dos Estados. 

2.5.3. Inteligência, Vigilância e Espionagem – O caso Snowden 
 

Em se tratando do contexto internacional, as atividades de vigilância e espionagem são 

tópicos frequentes quando se aborda a temática de Inteligência e Segurança Nacional. A 

atividade de Inteligência pode ser descrita como “toda informação coletada, organizada ou 

analisada para atender as demandas de um tomador de decisão” (CEPIK, 2003, p. 27). A 

Inteligência se distingue de serviços de informação (Institutos de geografia ou estatísticas 

setoriais, por exemplo) por aumentar o que se conhece por situational awareness sobre as 

relações adversas, ou seja, aumentar o grau de conhecimento sobre os adversários sobre pontos 

sensíveis relacionados a problemas que afetam a segurança estatal e nacional (CEPIK, 2003, p. 

28). 

A espionagem, por outro lado, é comumente compreendida como uma prática “antiética” 

e “ilegal”, estando tipificada como crime grave na maior parte das jurisdições nacionais ao 

redor do mundo (CEPIK, 2003, p. 39). A espionagem seria uma atividade suporte a coleta de 

informações para atividade de inteligência, porém feita fora do âmbito legítimo desta coleta, 

contando muitas vezes com o repasse ou acesso ao chamado “segredo”. O segredo, de acordo 

com CEPIK (2003, p.28), seria a informação sensível chave de uma nação, geralmente 

classificada como secreta, que, ao ser descoberta por seu adversário, deixaria esta nação em 

grau maior de vulnerabilidade. 

CEPIK (2003) classifica que uma das operações de espionagem são as chamadas comints 

(comuninications inteligence). As comints se referem “a intercepção, processamento e pré- 

analise das comunicações de governos, organizações e indivíduos” em caráter privado. Além 

do conteúdo das mensagens, também é possível se extrair inteligência por meio da análise de 
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tráfego entre objetos analisados (CEPIK, 2003, p.40). Um método comum de interceptação 

para as atividades de comints é o tapping, popularmente conhecido como “grampo”, que 

consiste na aplicação de um dispositivo interceptador das comunicações que perpassam por 

cabos terrestres ou submarinos. Para este tipo de interceptação, o agente necessita do acesso 

físico a estes cabos ou aos pontos que se comunicam (Ibidem, p.41). Por meio destas atividades, 

os serviços de inteligência nacionais travam o que Libick (1995) define como “Guerra de 

Informação”, em outras palavras, através dos meios de inteligência, quem conseguir maior 

quantidade de informações (relevantes para as partes) será detentor de maior vantagem. 

(LIBICKI, 1995). 

Um dos principais casos que ilustram essa “Guerra de Informação”, tal como descrita por 

Libick (1995), foi revelado em 2013 por Edward Snowden, ex-assistente técnico da Agência 

Central de Inteligência (CIA), que a época atuava em empresas privadas de inteligência que 

prestam serviços para a National Security Agency (NSA). No início de 2013, Snowden assumiu 

um posto na Bozz Allen Hamilton, uma empresa subcontratada da NSA e, com isso, teve acesso 

aos programas e capacidades que a agência mantinha em sigilo. Se dizendo movido pela 

sensação de abuso de autoridade que aquelas ferramentas detinham, realizou o download de 

documentos classificados sobre as atividades de inteligência dos Estados Unidos e de aliados 

internacionais. Distribuindo para imprensa internacional posteriormente a fim de promover 

denúncias sobre os programas de vigilância massiva global que o governo americano vinha 

promovendo até então, visando o escrutínio do público (SEGAL, 2017, p. 13). O principal teor 

das revelações teve como foco o aparato de espionagem e vigilância eletrônica global que a 

NSA, dos Estados Unidos, possuía. 

Dentre os arquivos expostos pelo ex-agente, havia a descrição da coleta upstream, utilizada 

em cinco dos inúmeros programas revelados. O método upstream consistia em mirar 

“diretamente nos cabos e redes que passam pelos Estados Unidos, coletando dados de cidadão 

americanos e estrangeiros para filtra-los sob um critério determinado pela agência” (SEGAL, 
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2017, p. 13). 

A coleta era feita por meio de dois eixos: cooperação direta com empresas de 

telecomunicação, as quais repassavam o material interceptado para os órgãos de inteligência; 

e interceptação unilateral realizada pela agência (CLEMENT, 2014, p. 419). Por meio destes 

métodos, o governo americano se utilizava do posicionamento estratégico da malha de 

transporte da Internet para coletar dados e metadados de comunicações entre cidadãos, 

empresas e até autoridades de alto escalão de outras nações (CLEMENT, 2014; SEGAL, 2017). 

Sargsyan (2016) complementa este ponto ao afirmar que um importante fator para a coleta 

upstream se refere a quais intermediários lidam com esta, à localização de onde os dados se 

concentram e sob qual jurisdição estas informações se encontram. Ao analisar especificamente 

o caso Snowden, se verifica que as Big Techs e as empresas de telecomunicações norte- 

americanas desempenhavam importante papel de cooperação no repasse destes dados para os 

serviços de inteligência dos EUA (SARGSYAN, 2016, p. 223). 

Observa-se neste ponto que as infraestruturas das Big Techs e empresas de 

telecomunicações adquirem um papel estratégico para o contexto na atividade de inteligência 

das nações. Esta importância se destaca ainda mais quando se analisa o poder que estas 

adquirem no cenário do capitalismo de vigilância, podendo identificar, localizar e prever 

comportamentos de indivíduos e populações. 

De forma técnica, o método upstream consistia em duas etapas: o “grampo” e o Deep packet 

inspection. O “grampo” é realizado primeiramente se obtendo acesso à infraestrutura que será 

instrumento da interceptação, neste caso o cabo submarino, adicionando-se a ela um chamado 

splitter. O splitter se refere a um equipamento que divide o sinal de informações que perpassa 

por este cabo em dois, fazendo uma cópia completa do fluxo de informações porém desviando-

a para um outro cabo de responsabilidade da NSA (CAYFORD, 2015, p.644). 

Após a cópia das informações, os fluxos eram submetidos a uma Deep packet inspection 

(DPI). A DPI extrai e analisa desde seus metadados1 até níveis mais profundos do fluxo, 
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chegando ao próprio conteúdo. Estes processos poderiam ser feitos tanto de forma geral como 

específica, procurando determinados endereços ou palavras-chave a serem interceptados. Após 

esta filtragem, o conteúdo era categorizado e armazenado em um banco de dados, ficando 

disponível para pesquisas (Ibidem, p.645). 

Por fim, o caso Snowden ilustra um possível caminho para o estudo da capacidade de 

exercício e projeção de poder dos Estados por meio do ciberespaço, o que DeNardis (2012) 

nomeia como “um estudo de política baseado na infra-estrutura”. Neste modelo, considera-se 

que “arranjos de arquitetura técnica são inerentemente reflexos de hierarquias e arranjos de 

poder” (DENARDIS, 2012, p. 721). Neste sentido, observar a quem estas infraestruturas 

pertencem e a qual contexto político e jurídico as mesmas inseridas serve como ferramenta para 

identificar as hierarquias de poder inerentes a configuração destas infraestruturas. Este 

enquadramento teórico abre possibilidade para que as infraestruturas sejam compreendidas 

como objeto de estudo, em especial sua posse e os fluxos de informação compreendidos como 

elementos estratégicos nas atividades de inteligência dos Estados. Esta perspectiva também 

dialoga com a visão de Strange (1975), que como argumenta May (1996), interpreta as 

infraestruturas de comunicação como representações materiais da chamada estrutura do 

conhecimento, reconhecida como um dos pilares do poder estrutural. Além disso, também 

dialoga com Munn (2020), ao compreender que o domínio destas infraestruturas estabelece 

uma territorialidade técnica na qual o Estado detentor da tecnologia pode adquirir uma 

vantagem estratégica frente a seus rivais. 

 
 

3. Estudo empírico sobre vigilância: o caso dos cabos submarinos 

 

Nesta seção são apresentados dois casos utilizados para contextualizar um estudo que 

associa as configurações da distribuição do controle das infraestruturas às suas hierarquias de 

poder inerentes seguindo os moldes propostos por DeNardis (2012). Primeiro, estuda-se a 

expansão da malha de cabos submarinos chinesa e mundial nas últimas duas décadas, com base 
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num exercício empírico de análise de redes usando a base de dados TeleGeography Global 

Internet Geography da empresa PriMetrica, para medir se fato esta expansão resultou na perda 

de poder relativo do país norte-americano pois, ao contrário da reação ao 5G, os Estados Unidos 

não apresentarem publicamente uma estratégia coordenada para refrear as possíveis ameaças 

que a mesma pode oferecer a sua segurança nacional. Em seguida discute o caso da Crise do 

5G iniciada em 2017 e a ostensiva reação norte-americana contra sua adoção em solo nacional 

e de aliados apontada pela literatura e jornais. 

3.1. Contradição de Reações - A Crise do 5G e a Expansão dos Cabos Submarinos Chineses 

 

A disputa pelo controle de infraestruturas e fluxos de informações possui exemplos 

concretos no tabuleiro da geopolítica internacional contemporânea, principalmente no que 

tange ao tema da segurança nacional atrelada à coleta e processamento de dados pessoais. 

A expansão da malha chinesa de cabos submarinos tem origem a partir do Plano de 

Supremacia Tecnológica Chinês, anunciado por Pequim em 2006. O documento descreve uma 

estratégia que consistia em aumentar os investimentos em pesquisas de tecnologias emergentes 

nos setores de eletrônica e robótica, além de tecnologias da informação e comunicação, 

biotecnologia e energia. Nos anos seguintes, o governo chinês lançou duas iniciativas para o 

alcance destes objetivos: A Belt and Road Iniatiative (BRI), iniciada em 2013, e Digital Silk 

Road (DRS), lançada em 2015. A primeira iniciativa, BRI, estaria focada na construção de 

infraestruturas ao redor do globo, atingindo mais de 70 países, principalmente ao grupo de 

países em desenvolvimento. A segunda iniciativa, a DSR, teria como foco específico o aumento 

da conectividade e desenvolvimento tecnológico destas nações. Em ambas, o governo também 

se propunha a financiar fundos de investimentos para compra de empresas que já possuíam 

know-how destes produtos, sob a imposição de transferência de conhecimento e tecnologia, 

possibilitando assim uma rápida aceleração no desenvolvimento tecnológico chinês e 

fortalecimento do país em diversos setores de tecnologia, dentre estes, o de infraestruturas 
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críticas da Internet (BROWN; SINGH, 2018; KASKA; BECKVARD; MINÁRIK, 2019). 

Todos esses esforços foram traduzidos em resultados significativos em pouco tempo. A 

partir deste período, houve uma ampliação da infraestrutura de telecomunicações comandada 

por empresas chinesas com participação do governo de Pequim. Os principais ativos 

conquistados foram os Números de Sistemas Autônomos e as Redes de Entrega de Conteúdo, 

geralmente referidas pelas siglas em inglês ASNs1  e CDNs2 (WINSECK, 2017). O 

investimento centralizado do governo chinês na compra e desenvolvimento destes ativos 

tornaram o país asiático o principal empreendedor de investimentos de infraestrutura na década. 

Em específico aos cabos ultramarinos, Burdette (2021) aponta que a China os compreende 

como ativos estratégicos que podem servir como meio de interceptação ou como opcionalmente 

interrompidos em caso de um conflito. Neste ativo em específico, a empresa de tecnologia 

Huawei se posiciona como uma das principais aliadas do governo chinês. A Huawei é 

considerada a principal empresa de infraestrutura em telecomunicações do mundo estando, em 

2019, na primeira colocação global na fabricação de infraestruturas de telecomunicação e na 

segunda colocação na divisão de mercado de celulares (INKSTER, 2019; KASKA; 

BECKVARD; MINÁRIK, 2019). Ainda que a empresa tenha alegado em diversas oportunidades 

sua independência e compromisso com a segurança e privacidade dos dados que perpassam por 

suas estruturas, a atuação do Estado Chinês como investidor e parceiro da Huawei coloca a 

empresa como mais propensa à cooperação com os serviços de inteligência (BURDETTE, 2021). 

Aliado ao apoio estatal, a Huawei também se beneficiou das iniciativas BRI e DSR. Ambas 

possuíam em seu portfólio de ações a construção de cabos ultramarinos como parte do projeto 

                                                      
1 Número de Sistema Autônomo, do inglês Autonomous System Number (ASN), é o número atribuído a cada rede 

independente (autônoma) que está vinculada a uma ou mais redes externas que compõem a Internet. Por sua vez, estes 

sistemas autônomos são formados por meios de transmissão (cabos de fibra óptica, antenas, etc), que transmitem dados 

para pontos terminais da rede (Computadores, celulares, etc) por meio um protocolo padronizado como, por exemplo, o 

Protocolo IP (Internet Protocol). 
2 Redes de Entrega de Conteúdo, do inglês Content Delivery Network (CDN), são redes facilitadoras e dedicadas para o 

armazenamento e entrega de dados específicos. Em uma CDN, se transmite conteúdo como, por exemplo, uma série ou filme 

de um serviço de streaming hospedado em outro país possa entregue ao usuário de maneira mais rápida, liberando tráfego 

no restante da rede que seria utilizada para essa tarefa. 
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de desenvolvimento de infraestrutura, alocando a Huawei como principal empreendedora 

destes projetos. Por serem projetos com alto impacto econômico, cria-se um cenário de 

assimetria de poder entre nações que recebem estes investimentos, estando mais vulneráveis a 

acordarem com o uso destes cabos como ferramenta de interceptação de comunicações 

(BURDETTE, 2021). 

Além deste avanço promovido pela China, os investimentos em cabos por empresas e 

países nas décadas de 2000 e 2010 se diversificou, reduzindo a hegemonia que os Estados 

Unidos possuíam no setor de infraestrutura de telecomunicações (WINSECK, 2017, p.245). 

Winseck (2017, p.259) aponta que uma evidência concreta de que esta hegemonia 

estadunidense erodiu foi a sua necessidade de trabalhar com diversos outros atores que 

possuíam acesso a fluxos e infraestruturas, onde os EUA não possuíam alcance para 

interceptação, para operar na prática o programa de vigilância massiva global, descrito na 

sessão anterior como Caso Snowden. 

Esta correlação entre capacidade de vigilância com o posicionamento e controle estratégico 

de infraestruturas de telecomunicações, ilustrada nas revelações de Snowden, se postou como 

principal argumento para que os Estados Unidos se engajassem em um conflito diplomático 

com a China, a chamada crise do 5G.3 O episódio é descrito pela bibliografia pela postura 

combativa do governo estadunidense iniciada frente a implementação da tecnologia 5G da 

empresa chinesa Huawei, tanto em seus domínios territoriais quanto de aliados (HOFFMANN; 

BRADSHAW; TAYLOR, 2020; INKSTER, 2019; KASKA; BECKVARD; MINÁRIK, 2019; 

SHOEBRIDGE, 2018). A empresa se destaca por ser apontada como uma das únicas 

companhias no contexto atual que pode viavelmente produzir, em escala e custo, os 

componentes de uma rede 5G (INKSTER, 2019, p. 108; KASKA; BECKVARD; MINÁRIK, 

2019, p. 5). Com essa inovação, são viabilizadas as tecnologias consideradas de grande 

                                                      
3 O 5G é a próxima geração de redes móveis sem fio, que proverá maiores velocidades, menor tempo de 

resposta entre as pontas da comunicação e a possibilidade de conectar mais aparelhos sob a mesma infraestrutura. 

https://www.zotero.org/google-docs/?BKyRlf
https://www.zotero.org/google-docs/?BKyRlf
https://www.zotero.org/google-docs/?BKyRlf
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impacto, como o avanço da robótica e automação até a inteligência artificial e o aprendizado 

de máquinas, permitindo que sejam aplicadas em escala e com custo viável. A literatura entende 

que o ator que dominar a próxima evolução tecnológica da infraestrutura, terá em mãos os 

componentes da próxima revolução industrial e poderá aumentar enormemente suas vantagens 

comparativas em relação a seus rivais, tanto do ponto de vista econômico quanto militar 

(INKSTER, 2019, p. 105; KASKA; BECKVARD; MINÁRIK, 2019, p. 17). 

A base central de argumentação dos Estados Unidos para impedir a Huawei é de que a 

infraestrutura do 5G seria um meio de espionagem do governo chinês sob a população dos 

Estados Unidos e aliados tais como Austrália, Japão, Nova Zelândia, Alemanha e Reino Unido, 

pois, controlando-se o fluxo das informações, aumenta-se a capacidade de interceptação das 

mesmas pelo governo Chinês. A consequência direta desta postura combativa foi a instauração 

de medidas proibindo a atuação da empresa na composição da infraestrutura de telecomunicações 

dentro do território dos EUA e dos aliados supracitados. (KASKA; BECKVARD; MINÁRIK, 

2019). 

Em suma, os dois episódios ilustram como a disputa por infraestruturas que compõem o 

espaço cibernético se materializam na geopolítica contemporânea. Entretanto, observa-se uma 

divergência que serve como motivação para este estudo: : A reação dos Estados Unidos relativa 

à expansão da malha de cabos submarinos da China e referente a infraestrutura do 5G. Verifica-

se que em ambos os casos que, de acordo com a literatura, há um aumento no controle de 

infraestrutura do governo de Pequim, porém enquanto é relatado na crise do 5G uma reação 

enérgica pelos EUA, o mesmo não se configura no contexto dos cabos submarinos Burdette 

(2021) aponta como, até o ano de 2021, não há uma estratégia coordenada para a crescente 

domínio chinês dos cabos submarinos, enquanto a mesma atitude não se verifica no âmbito do 

5G. A autora também destaca que outros atores, como Brasil e Rússia, tem adotado medidas 

para contornar os fluxos de informação que necessariamente passariam pelos Estados 

Unidos,principalmente a partir das revelações de Snowden feitas em 2013. 
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Tal divergência da reação observada no contexto dos cabos submarinos não corresponde 

ao que o corolário que Waltz (1979) e Mearsheimer (2001) descrevem, ou seja, que a partir do 

cálculo pelo ator hegemônico que o mesmo está perdendo seu poder relativo em capacidades 

materiais, o mesmo tenderia a reagir a esta ameaça. É o que se observa, por exemplo, no caso 

do 5G, no qual a partir do aumento da capacidade de vigilância do Estado chinês, há uma reação 

para que este acréscimo seja contido. Porém, mesmo com a expansão da malha chinesa de 

cabos submarinos, não houve resposta por parte dos Estados Unidos em prol da manutenção 

de sua hegemonia. Neste sentido, explicar os mecanismos de porque tal reação teria sido 

diferenciada é uma importante contribuição para a compreensão da lógica de atuação 

internacional no ciberespaço. 

 
 

3.2. Uma Aplicação de Social Network Analysis em Cabos Submarinos 

 

Visando compreender a divergência de reações que os Estados Unidos possuem em relação 

aos episódios supracitados, este estudo se propõe a realizar a aplicação da metodologia de 

Social Network Analysis (SNA) à malha de cabos submarinos. Esta aplicação tem por intuito a 

mensuração do poder cibernético que cada um dos países envolvidos no caso deteve no período 

analisado. Procura-se por meio desta mensuração avaliar se houve ou não uma alteração na 

diferença de poder entre as duas potências. 

Como referenciado pelas teorias descritas por Waltz (1979) e Mearsheimer (2001), uma 

redução no poder relativo do poder hegemônico ao desafiante, neste caso os Estados Unidos 

em relação à China, deveria se refletir em uma reação por parte do país estadunidense, o que 

não ser verifica em relação aos cabos submarinos. Esta aplicação, portanto, traz uma proposta 

metodológica de verificar se esta redução ocorreu de fato, averiguando também se a teoria 

realista pode ser considerada como suficiente para a explicação do comportamento dos países. 

Esta seção descreve, primeiramente, a justificativa pela escolha da metodologia de Social 

Network Analysis (SNA). Em seguida, se descrevem os dados a serem utilizados e especificam- 
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se os parâmetros que a SNA oferece, assim como são realizados os cálculos apresentados. Por 

fim, apresentam-se e descrevem-se os resultados obtidos. 

 

3.2.1. Porque Social Network Analysis? 
 

São duas as justificativas essenciais para utilização da Social Network Analysis (SNA) 

como ferramenta neste trabalho: O poder explicativo que a mesma cada vez mais vem provando 

oferecer no campo das ciências sociais nas últimas décadas e a compatibilidade com a natureza 

e características da base de dados manipulada. 

Como define Freeman (2014, p. 26) a aplicação da metodologia de SNA envolve quatro 

propriedades fundamentais para sua interpretação: (1) Envolve a intuição de que as conexões 

entre os atores sociais são importantes; (2) baseia-se na coleta e análise de dados que registram 

estas relações sociais que vinculam os atores; (3) baseia-se fortemente em imagens gráficas 

para revelar e exibir a padronização desses links; e (4) desenvolve modelos matemáticos e 

computacionais para descrever e explicar esses padrões. 

Ao transpormos essas premissas para o campo das ciências sociais, a mesma revela-se como 

uma adaptação para um modelo matemático de um dilema fundamental da Sociologia e 

Ciências Sociais em geral: Como as relações entre indivíduos formam sociedades e estruturas 

de poder? Como citam Borgatti et al. (2009), Comte, seguido de Durkheim, elaboraram um 

modelo de funcionamento mecânico de sociedades, no qual “as razões para regularidades 

sociais não deviam ser encontradas nas intenções dos indivíduos, mas na estrutura dos 

ambientes sociais em que estavam inseridos.” (Ibidem, p. 892). 

Como descrito no artigo de Freeman (2014), a partir do final dos anos 1980, o 

desenvolvimento da computação proporcionou um aumento na capacidade de processamento 

de informações e cálculos para análise de redes em grandes escalas. Assim, a metodologia de 

Análise de Rede começou a ser utilizada amplamente pelas áreas das ciências da natureza, 

como física e biologia, promovendo visibilidade para o método e influenciando o uso do 
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mesmo pelas ciências sociais. De acordo com Freeman (2014), a metodologia vem sendo 

utilizada ao longo do tempo nestas áreas do conhecimento, ilustrando isto na Figura 1: 

Figura 1 – O desenvolvimento do uso de análise de redes sociais 1948-2005 
 

 

Fonte: Reproduzido de Freeman (2014) 

 

 

São diversos os exemplos de aplicações que a SNA pode protagonizar em diferentes temas 

de diferentes áreas do conhecimento. Alguns dos casos que ilustram essa diversidade na 

aplicação são análises sobre redes de terrorismo (HUSSAIN, 2007), redes de corrupção 

(DIVIÁK; DIJKSTRA; SNIJDERS, 2019) e modelos de contágio de uma doença 

(CALAFIORE; NOVARA; POSSIERI, 2020). Nas Relações Internacionais, a análise de rede 

é apontada como ferramenta para compreender as dinâmicas de poder transnacionais que atuam 

em rede (HAFNER-BURTON; KAHLER; MONTGOMERY, 2009) adequando-se assim ao 

que a revisão bibliográfica aponta como dinâmica da guerra cibernética. 

Em específico para este trabalho, o procedimento se inspira na metodologia utilizada por 
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Ruiz e Barnett (2015). Os autores se utilizam da mesma base de dados deste trabalho, aplicando 

a metodologia de SNA para definir a hierarquia de poder dos países em relação ao backbone 

da Internet. Na seção seguinte, demonstra-se como estes parâmetros são calculados e o que 

cada um representa, permitindo assim a interpretação dos resultados a partir desta aplicação. 

 
 

3.3. Social Network Analysis e Teoria dos Grafos - Conceitos Básicos 

 

A Teoria dos Grafos é um campo da disciplina de Matemática que pretende estudar as 

relações entre dois ou mais objetos conectados entre si. Um grafo é uma estrutura matemática 

utilizada para modelar estas relações, descritas simplificadamente na notação G (V, E), onde o 

grafo G é composto por dois elementos: Um conjunto não-vazio V de objetos denominados 

vértices e um subconjunto E de pares não-ordenados de V, chamadas de arestas. Usualmente, 

vértices também podem ser denominados como pontos ou nós, enquanto arestas podem ser 

referidas como ligações ou laços. (SCOTT; CARRINGTON, 2011) 

Numa representação de um grafo, é possível indicar algumas valências que nós e arestas 

possuem. Uma destas propriedades é imputar aos laços um peso, sendo este um valor positivo 

ou negativo que pode indicar, por exemplo, uma qualidade na ligação destes nós, como 

intensidade do laço ou distância entre os nós. Outra propriedade que pode se aplicar às ligações 

é uma direção de um laço, apontando que a relação é unidirecional e/ou assimétrica. Quando 

há presença de ligações com esta característica, temos um grafo chamado de direcional ou 

dirigida. Por outro lado, ao não se especificar este tipo de ligação, a mesma é tida como não-

direcional. Os nós também podem possuir valores discretos ou contínuos, representando 

atributos pertencente aos atores representados por estes (Ibidem). 

O termo rede é comumente utilizado quando são aplicadas valências como estas (direção, 

peso, rótulos para os nós, etc.), ilustrando assim a real complexidade que relações podem 

adquirir quando estudamos um fenômeno social. Deriva-se disto a ferramenta de Análise de 

Redes Sociais, do inglês Social Network Analysis, estudando assim sistemas de relações sociais 
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representados por redes. (Ibidem, p.4) 

As principais métricas que podem ser reveladas a partir de uma análise de redes são duas: 

A densidade da rede e centralidades dos nós. A primeira procura identificar parâmetros de 

proximidade e ligação entre os atores, como por exemplo agrupamentos (clusters), avaliando 

assim a qualidade de ligação entre os nós da rede. Já as centralidades são sinônimas de prestígio, 

poder e importância (Ibidem, p.24). 

O conceito de Centralidade é inaugurado no trabalho de Alexandre Bavelas (1948) 

psicólogo social estadunidense. A partir do estudo das relações entre indivíduos de grupos, o 

mesmo afirmou que sujeitos que se encontram em caminhos mais curtos de comunicação com 

o restante dos indivíduos tendem a ocupar uma posição estratégica, chamando a mesma de 

central na rede. Ocupando este lugar, este indivíduo central pode controlar o fluxo de 

informação, transformando, retendo ou disseminar as mensagens que permeiam este grupo. 

BAVELAS (1948) nomeou esta influência como Centralidade de Proximidade. 

A partir deste trabalho, diversos estudos procuraram estabelecer outros conceitos de 

Centralidade, porém falhando no desenvolvimento teórico formal ou na tradução qualitativa do 

que aquela medida revelava. Foi a partir do trabalho de revisão destes estudos realizado por 

Freeman (1978) que se estabeleceram três tipos de centralidade baseadas na Teoria dos Grafos, 

comumente utilizadas na literatura de Análise de Rede: A Centralidade de Proximidade 

estabelecida por Sabidussi (1966), refinando o conceito de Bavelas (1948); A Centralidade 

deGrau, referenciada no trabalho de Nieminen (1974) e Centralidade de Intermediação, descrita 

pelo próprio Freeman (1977). Por fim, outro modelo de Centralidade é a Centralidade de Auto 

vetor, também conhecida como Centralidade de Bonancich, descrita na obra de Phillip 

Bonacich (1987) . 

A Centralidade de Proximidade tem como parâmetro a distância de um nó relativamente 

aos outros da rede, sendo a distância entre pontos de uma rede medida pela quantidade de nós 

que é necessário percorrer para que se vá de um ponto ao outro. Em outras palavras, quanto 
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maior a centralidade de proximidade de um nó, mais perto este nó está do restante dos pontos 

da rede. Para obter este número, a Centralidade de Proximidade (Ci) do nó i é calculada pela 

soma dos caminhos mais curtos (distância geodésica) entre o nó i e todos os outros nós da rede 

(n - 1). Neste caso, o resultado é inversamente proporcional a grandeza da centralidade, visto 

que o menor produto é o que representa a maior centralidade. Para normalizar esta fórmula, se 

divide este resultado por n - 1, transformando assim a maior pontuação na maior centralidade 

de proximidade (SCOTT; CARRINGTON, 2011, p. 426). 

A Centralidade de Intermediação procura ilustrar em quantas oportunidades um nó aparece 

na totalidade de todas as distâncias geodésicas entre os nós de uma rede. Em outras palavras, 

ela revela quantas vezes um nó serve como ponte nos caminhos mais curtos entre todos os nós 

da rede. A pontuação da centralidade de rede é calculada pela fração entre o número de vezes 

que um nó aparece nas distâncias geodésicas dividido pela totalidade de caminhos mais curtos 

possíveis (Ibidem, p.427). Quanto maior a proporção, maior a centralidade de intermediação 

que um nó possui. 

A Centralidade de Autovetor (ou Eigenvector) avalia a influência que um ponto possui 

sobre o caminho informacional de uma rede. A Centralidade de Auto vetor de um nó é 

proporcional a soma da importância de seus vizinhos, sendo esta importância atribuída por 

meio das Centralidades de Grau e Intermediação. Ela é calculada atribuindo primeiramente um 

autovalor destes parâmetros a todos os nós da rede. Define-se então que nós que possuam 

ligações com nós de alta pontuação contribuem positivamente para pontuação, enquanto nós 

que possuam ligações com nós de baixa pontuação são penalizados. Após um determinado 

número de iterações, ou seja, de atribuições deste autovalores e recálculos a partir dos mesmos, 

se atribuem valores da Centralidade de Autovetor. 

Por fim, também há a Centralidade de Grau que, pela característica da base de dados e dos 

objetivos da análise propostos, não será utilizada pelo baixo poder explicativo que a mesma 

possui. 
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Retomando Ruiz e Barnett (2014), os autores consideram que os cabos submarinos 

correspondentes ao backbone da Internet são os laços de uma rede em que os nós são as nações 

por onde estes cabos passam. Ao enxergar a malha destes cabos como uma rede, se atribuí a 

medida da banda larga bilateral entre cada um destes nós como parâmetro para determinação 

das centralidades de cada nó. Com isto em mãos, os autores definem a hierarquia de 

importância de cada uma das nações para a infraestrutura da Internet, considerando a 

centralidade de cada país como a somatória dos números de centralidades obtidos. 

São três as centralidades utilizadas por Ruiz e Barnett (2014): A Centralidade de 

Proximidade, a Centralidade de Intermediação e a Centralidade de Eigenvector. Adaptando o 

resultado ao contexto dos cabos, a Centralidade de Proximidade revela quais nós estão mais 

bem posicionados para influenciar a rede como um todo. Por exemplo, uma comunicação que 

parta de um ponto com grande centralidade de proximidade ponto atingirá toda rede de maneira 

mais rápida do que pontos com menor centralidade. Em outras palavras, quanto maior a 

centralidade de proximidade harmônica, melhor qualidade de broadcaster o nó possuí. Os mais 

bem colocados na Centralidade de Intermediação são os nós que mais influenciam no fluxo e 

dinâmica das comunicações, visto que são pontos de passagens mais comuns quando 

consideramos os caminhos mais eficientes. Os nós que possuem uma maior centralidade de 

intermediação possuem mais importância como gatekeepers das comunicações da rede. Por 

fim, a centralidade de auto vetor avalia a influência e posição do nó pontuando se as conexões 

próximas a ele possuem ou não centralidades de proximidade e intermediação relevantes. A 

medida é considerada uma pontuação geral de influência na rede, equilibrando a função de 

broadcaster e gatekeeper (RUIZ; BARNETT, 2015). 

A condição de gatekeeper, em especial, quantificada pela Centralidade de Intermediação, 

é uma característica que se assemelha à descrição feita pela literatura no caso da coleta 

upstream. Um país que se destaque na condição de gatekeeper possuí a vantagem estratégica 

de que o fluxo informacional da rede perpassa por suas infraestruturas de telecomunicações, 
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aumentando assim o potencial de interceptação e atividades de vigilância que este país adquire. 

Este destaque, porém, não significa que não se obtenha poder cibernético por meio das 

Centralidades de Proximidade e AutoVetor. A Centralidade de Proximidade adquire papel 

estratégico na disseminação de dados, visto que estes atingem todos pontos da rede com maior 

rapidez. Esta característica possui valor estratégico em uma situação de envio de código 

malicioso ou de comunicação com aliados. A Centralidade de AutoVetor, por sua vez, 

representa um equilíbrio sobre as duas valências, possibilitando mais um parâmetro de análise 

para o poder cibernético dos países em questão. 

É importante referenciar que a aplicação aqui proposta parte de algumas premissas que 

apresentam barreiras para que se confirmem como plenamente verídicas. A primeira destas é 

que a análise considera que tanto China quanto o restante dos países possui ferramentas e 

programas semelhantes de interceptação e análise de dados como os Estados Unidos. Esta 

premissa parte destas capacidades operarem em sigilo de serviços de inteligência de cada país, 

sendo as capacidades estadunidenses reveladas em parte pelos documentos publicados por 

Snowden em 2013. Outra premissa que se parte é de que a ferramenta de Deep packet 

inspection é integralmente eficaz na coleta e decodificação das informações que percorrem as 

infraestruturas analisadas. Por fim, a propriedade e manutenção destes cabos é compartilhada 

principalmente por empresas, que podem ou não adquirir uma postura cooperativa com os 

governos as quais estão sob jurisdição. Neste sentido, considera-se que todos os cabos que 

estejam conectados a algum país estejam sujeitos ao compartilhamento das informações que 

por ele perpassam, independente a quem pertença o cabo em questão. 

Estas premissas se apresentam como pontos de atenção e limitações que o trabalho oferece. 

Entretanto, ainda que a análise aqui feita possua estes percalços, a mesma oferece um parâmetro 

geral sobre a distribuição de poder e dos limites de territorialidade potencial, na acepção de 

Munn (2020), que cada um dos países possui. 
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3.4. Dados e Estratégia Metodológica 

3.4.1. Dados e parâmetros de análise 

A base de dados utilizada para este trabalho foi a TeleGeography Global Internet 

Geography, relatório produzido pela empresa PriMetrica. A base reúne a capacidade de 

transmissão dos cabos submarinos de país a país, em MB/s, dos anos de 2011 e 2017. A base é 

constituída por meio de dados agregados pela PriMetrica de diversas fontes, dentre as quais se 

incluem governos e empresas. Abaixo, na Tabela 1, encontra-se a descrição das variáveis. 

 

Tabela 1 – Descrição das Variáveis 

 

Variável Ano Definiçao 
Número de 

países 
Obs Fonte 

Banda Larga 

bilateral (Mbps) 

 

2011 
Capacidade de 

transmissão de informação 
de país para país 

 

74 
 

848 
 

Teleogeography 

International 

Internet bandwidth 
(Mbps) 

 

2017 
Country-by-Country 

international internet 
capacity in Mbps 

 

74 
 

969 
 

Teleogeography 

Fonte: TeleoGeography - Global Internet Geography - 
https://www2.telegeography.com/ 

 

 
A capacidade de transmissão não representa o fluxo (capacidade utilizada) e sim o potencial 

de transmissão de dados que cada uma das rotas possui. Países que possuem 2 ou mais cabos 

submarinos interligando a outros países têm a capacidade de seus cabos somada. O período em 

que a capacidade é medida é sempre referente ao mês de junho de cada ano, sendo que a série 

histórica cobre o período de 06/2011 até 06/2017. 

Para mensurar o poder e controle da infra-estrutura foi escolhido o potencial de transmissão 

dos cabos como medida investigada. Não foi empregada a quantidade de dados trafegados entre 

países como medida pois estes dados não se encontravam presentes na base compartilhada. 

Visto que o trabalho procura observar se a posse de infraestrutura é entendida pelos atores 

como capacidade material, o potencial de fluxo se encaixa nesta definição, pois é o que 

representa objetivamente a capacidade que um país possui de dados percorrerem aquela rota. 

Os cálculos incluem 74 países com conexões com cabos submarinos, porém a análise 
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detalhada foi realizada apenas dos Estados Unidos, Bloco dos BRICS e os melhores países 

europeus colocados, resultando no total em 10 países analisados. Este foco tem por objetivo 

analisar, em primeiro plano, a variação de poder relativo entre China e Estados Unidos, 

investigando se os dados indicam uma redução na diferença de pontuação entre estes países e 

como esta evolução se relaciona ao comportamento estadunidense. Em segundo plano, é 

empenhada uma análise global, observado a variação de pontuação e posição nos países nos 

rankings de pontuação calculados. Os parâmetros para análise serão as centralidades de 

Proximidade, Intermediação e Auto-Vetor, comparando o ano inicial da série (2011) ao no final 

do período analisado (2017). 

 
3.4.2. Descrição de Procedimento e parâmetros de análise 

 

Para realização dos cálculos, a base de dados foi estruturada em díades. Para cada, foi 

acrescido um rótulo referente ao ano entre 2011-2017, o qual indica qual o tamanho da 

capacidade somando-se todos os cabos que saem e atracam nos países que compõem a díade 

no ano referenciado. 

A partir desta estrutura, a base é processada pelo software Gephi, transformando cada 

país em um nó e cada díade como um laço bidirecional, considerando a medida de banda larga 

como peso do mesmo. As díades que possuam anos com valor zero tem estes excluídos, 

considerando assim como ligações inexistentes. 

O processamento destes dados oferece, por sua vez, as três centralidades referenciadas em 

Ruiz e Barnett (2015). Com estes subsídios, é feita um ranqueamento ano a ano, podendo-se 

analisar como as hierarquias de poder entre países com base nas centralidades instituídas 

durante este período. São elaboradas duas tabelas para cada centralidade. A primeira contém 

os valores calculados para cada parâmetro, por país, no ano inicial e final da série. A segunda 

se refere a uma análise geral dos BRICs e dos principais países europeus 
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4.5. Resultados 

 

Seguindo os procedimentos descritos acima, obtém-se as centralidades para análise de cada 

um dos nós durante o período referenciado, podendo-se assim chegar em algumas conclusões 

sobre o papel e grau de importância de cada um dos países na rede da Internet. A seguir, 

encontram-se a descrição dos resultados para cada uma das centralidades calculadas, 

conjuntamente com algumas conclusões preliminares feitas a partir destes dados. 

 
 

4.5.1. Centralidade de Proximidade 
 

Analisando-se a Centralidade de Proximidade, observa-se que em 2011 os Estados Unidos 

lideram o ranking pontuando 0,8377, enquanto a China ocupa o quinto lugar com 0,6991. Ao 

final do período, em 2017, os Estados Unidos ocupam a quarta colocação, com score de 0,7900, 

enquanto China se posiciona como sétima na relação com 0,6688. 

 

Tabela 2: Ranking dos Países pela Centralidade de Proximidade - 2011 e 2017 

 

Posição Países 2011 2017 Países Posição 

1 Estados Unidos 0,8377 0,8571 Alemanha 1 

2 Alemanha 0,8117 0,8442 Reino Unido 2 

3 Reino Unido 0,8117 0,8052 Holanda 3 

4 Holanda 0,7143 0,7900 Estados Unidos 4 

5 China 0,6991 0,7403 França 5 

6 França 0,6926 0,6926 Singapura 6 

7 Singapura 0,6580 0,6688 China 7 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da TeleoGeography - Global Internet Geography 
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Tabela 3: Ranking de Países e Posições pela Centralidade de Proximidade - 2011 e 2017 

 

País 
Posição Inicial 

(2011) 

Posição Relativa 

(2011 -> 2017) 

Posição Absoluta 

(2011->2017) 

Posição Final 

(2017) 

Alemanha 2 ↑ ↑ 1 

Reino Unido 3 ↑ ↑ 2 

Holanda 4 ↑ ↑ 3 

Estados Unidos 1 ↓ ↓ 4 

França 6 ↑ ↑ 5 

China 5 ↓ ↓ 7 

Rússia 15 ↑ ↑ 10 

Índia 8 ↓ ↓ 12 

África do Sul 21 ↓ ↑ 25 

Brasil 59 ↑ ↑ 26 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da TeleoGeography - Global Internet Geography 

 

Estes dados indicam que tanto Estados Unidos como China perderam importância 

broadcasters em termos absolutos, considerando o contexto geral durante o período de 2011 

até 2017. Em termos relativos, entretanto, a diferença de pontuação entre as duas potências foi 

reduzida, sendo 0,1384 em 2011 e 0,1212 em 2017. Em outras palavras, pode-se afirmar que 

entre 2011 e 2017, China e Estados Unidos perderam importância como broadcasters 

nocontexto geral da rede de cabos submarinos. Ao mesmo tempo, a China teve ganhos relativos 

de poder neste quesito em relação aos Estados Unidos. 
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4.5.2. Centralidade de Intermediação 
 

Tabela 4: Ranking dos Países pela Centralidade de Intermediação - 2011 e 2017 

 

Posição Países 2011 2017 Países Posição 

1º Estados Unidos 0,3473 0,2704 Estados Unidos 1º 

2º Alemanha 0,2116 0,1923 Alemanha 2º 

3º Reino Unido 0,1374 0,1528 Reino Unido 3º 

4º Holanda 0,0624 0,1014 Holanda 4º 

5º França 0,0487 0,0503 França 5º 

6º China 0,0382 0,0462 Russia 6º 

7º África do Sul 0,0270 0,0287 África do Sul 7º 

8º Russia 0,0260 0,0235 Brasil 8º 

9º Itália 0,0208 0,0232 Singapura 9º 

10º Suécia 0,0153 0,0221 China 10º 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da TeleoGeography - Global Internet Geography 

 

Considerando a Centralidade de Intermediação, o Estado Unido mantém a maior pontuação 

geral em todos os anos da série, porém reduzindo este número de maneira absoluta, iniciando 

a mesma com a pontuação de 0,3473 e terminando com 0,2704. A China, por outro lado, foi da 

sexta posição em 2011 para décima em 2017, com pontuações de 0,0382 para 0,0221. 

Tabela 5: Ranking dos Países e Posições pela Centralidade de Intermediação - 2011 e 2017 
 

País 
Posição 

Inicial (2011) 

Posição Relativa 

(2011 -> 2017) 

Posição Absoluta 

(2011->2017) 

Posição Final 

(2017) 

Estados Unidos 1 - ↓ 1 

Alemanha 2 - ↓ 2 

Reino Unido 3 - ↑ 3 

Holanda 4 - ↑ 4 

França 5 - ↑ 5 

Russia 8 ↑ ↑ 6 

África do Sul 7 - ↑ 7 

Brasil 36 ↑ ↑ 8 

China 6 ↓ ↓ 10 

India 14 ↓ ↓ 19 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da TeleoGeography - Global Internet Geography 
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Como relatado na seção anterior, as pontuações desta centralidade representam o 

posicionamento estratégico dos países em relação ao fluxo da rede, garantindo a eles vantagem 

para atividades de interceptação e vigilância. Neste sentido, tanto os Estados Unidos quanto a 

China reduziram seu poder em termos absolutos durante o período analisado, com o primeiro se 

mantendo na liderança em todo período e o segundo caindo quatro posições no ranking geral. 

Em termos relativos, entretanto, os Estados Unidos perderam poder relativamente a China, visto 

que a diferença entre ambos no início da série era de 0,3091 e ao final da série é de 0,2483.  

 

4.5.3. Centralidade de Auto-Vetor 
 

Observando a Centralidade de Auto-Vetor, os Estados Unidos iniciam a série em 2011 em 

segundo lugar, com 0,9627, enquanto a China ocupa a quarta posição, com 0,7903 Já ao final 

do período, em 2017, os Estados Unidos caem para quinto lugar no ranking, pontuando 0,7540, 

ao passo que a China fica em sétimo lugar com a pontuação de 0,6188. 

Tabela 6: Ranking dos Países pela Centralidade de AutoVetor - 2011 e 2017 

 
 
Posição 

 
Ranking 2011 

 
2011 

 
2017 

 
Ranking 2017 

 
Posição 

1º Reino Unido 1,0000 1,0000 Reino Unido 1º 

2º Estados Unidos 0,9627 0,9925 Alemanha 2º 

3º Alemanha 0,9123 0,9654 Holanda 3º 

4º China 0,7903 0,7742 França 4º 

5º Holanda 0,7628 0,7540 Estados Unidos 5º 

6º França 0,7126 0,7052 Singapura 6º 

7º Singapura 0,6835 0,6188 China 7º 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da TeleoGeography - Global Internet Geography 
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Tabela 7: Ranking dos Países e Posições pela Centralidade de AutoVetor - 2011 e 2017 
 

 
País 

Posição Inicial 

(2011) 

Posição Relativa 

(2011 -> 2017) 

Posição Absoluta 

(2011->2017) 

Posição Final 

(2017) 

Reino Unido 1 - - 1 

Alemanha 3 ↑ ↑ 2 

Holanda 5 ↑ ↑ 3 

França 6 ↑ ↑ 4 

Estados Unidos 2 ↓ ↓ 5 

China 4 ↓ ↓ 7 

India 8 ↓ ↓ 11 

Russia 19 ↑ ↑ 13 

África do Sul 22 - ↑ 22 

Brasil 62 ↑ ↑ 42 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da TeleoGeography - Global Internet Geography 

 

Em termos absolutos, ambos reduzem a pontuação de centralidade de auto vetor no período 

analisado. Em termos relativos, a diferença de pontuação entre Estados Unidos e China cai de 

0,1724 para 0,1352. Como descrito anteriormente, esta pontuação representa um equilibrío de 

forças entre as centralidades de Proximidade e Intermediação, sendo considerado uma medida 

geral de influência na rede tanto como broadcaster como gatekeeper. 

Por esta definição, tanto China como Estados Unidos perderam influência no cenário geral, 

caindo de pontuação e colocação entre as nações. Além disso, os Estados Unidos perderam 

poder relativo em relação a China, visto que a diferença entre as influências de ambos países 

reduziu. 

 
4.6. Discussão 

 

A primeira observação a ser feita é a constatação pelo método aplicado da redução do poder 

relativo entre Estados Unidos e China, observadas nos três parâmetros observados. Esse 

resultado indica que o país americano perdeu influência como broadcaster e gatekeeper 

durante o período analisado, tanto de forma absoluta como de forma relativa em relação à 

China. Este resultado confirma as impressões descritas por Burdette (2021), que afirma ter 
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havido um crescimento da influência chinesa na seara das infraestruturas críticas da Internet 

em relação aos Estados Unidos, e que este último teria reagido de maneira descoordenada e/ou 

ausente. Referenciando Munn (2020), este avanço que a China promoveu garante um maior 

território no âmbito do espaço cibernético, garantindo maior controle e influência sob estas 

infraestruturas. 

Os resultados, porém, não corroboram as previsões das teorias de Waltz (1979) e 

Mearsheimer (2001). Mesmo com a queda de poder relativo entre as potências, a potência 

hegemônica, no caso os Estados Unidos, não apresentou nenhum tipo de balanceamento interno 

ou externo que pudesse conter os esforços da potência desafiante, no caso a China. Essa 

contradição entre a reação esperada e a realizada indica que a teoria realista pode não ser 

suficiente para explicar completamente o caso. É importante que se destaque, porém, que este 

poder explicativo se aplica no caso do 5G. 

Outra discussão aqui abordada refere-se, em um âmbito geral, a como tanto China 

quanto Estados Unidos se posicionaram em relação aos outros atores do sistema internacional. 

A primeira das impressões que os resultados apontam é de que os Estados Unidos perderam 

sua hegemonia no controle da Internet nas últimas décadas. Parte deste resultado se deve 

principalmente ao bloco de países europeus, com destaque para Alemanha, Holanda e Reino 

Unido. Também pode-se destacar a ascensão dos países dos BRICs, liderados principalmente 

pela China, porém também contando com o avanço no posicionamento estratégico do controle 

de infraestruturas principalmente por Rússia e Brasil e pela manutenção da influência de 

players já relevantes ao início da série como Índia e África do Sul. 

De forma específica, os resultados demonstram que o principal polo de países com 

característica de broadcaster se alterou entre 2011 e 2017 dos Estados Unidos para Europa. 

Isso se demonstra pela mudança de posição no ranking da Centralidade de Proximidade, 

liderado inicialmente pelos Estados Unidos em 2011 e superado por Alemanha, Holanda e 

Reino Unido. A evolução dos países do bloco europeu não ocorre apenas no posicionamento, 
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porém também na pontuação deste critério, cujos valores aumentaram enquanto decresceu nos 

EUA. No caso dos BRICs, verifica-se que a China, principal player do bloco, assim como a 

Índia, seguiu a mesma tendência dos Estados Unidos, decaindo sua posição e sua pontuação 

geral. Entretanto, Brasil e Rússia subiram no ranking ao mesmo passo que aumentaram suas 

pontuações. A África do Sul apresentou um movimento ambíguo, aumentando sua pontuação, 

porém decaindo algumas posições no ranking geral. 

Investigando a Centralidade de Intermediação, se observa que os Estados Unidos ainda 

mantêm a liderança neste quesito, perdendo, porém, pontuação geral e estreitando sua distância 

para Alemanha, Reino Unido e Holanda. Estes dois últimos mantiveram ao final da série a 

mesma colocação do início, porém com uma pontuação geral maior. Já a Alemanha, ainda que 

manteve sua posição, também perdeu pontuação no quesito absoluto. Desta maneira, ainda que 

tenha se mantido como principal gatekeeper da rede analisada, os Estados Unidos perderam 

margem de influência para estes países europeus ao final da série quando comparada ao início. 

No bloco dos BRICs, a China perde seu papel de principal gatekeeper, sendo ultrapassada por 

Rússia, África do Sul e Brasil, que aumentaram suas posições e pontuação. Assim como a 

China, a Índia perdeu pontuação e posições durante o período analisado. 

Analisando a Centralidade de AutoVetor, o Reino Unido se mantém do início ao final 

da série como país com maior equilíbrio entre as duas centralidades analisadas, podendo-se 

afirmar que ele possuiu o melhor posicionamento estratégico entre os países analisados no 

período. Os Estados Unidos, que iniciam a série em segundo, decaem para quinta posição, 

novamente demonstrando a perda de sua hegemonia de poder na Internet. O segundo ao quarto 

lugar terminam a série sendo ocupados por Alemanha, Holanda e França formando o conjunto 

dos cinco países melhores posicionados todo com países europeus. Pelo bloco dos BRICs, 

China se manteve como principal país, perdendo, entretanto, influência e posições durante o 

período, assim como a Índia. Brasil e Rússia, entretanto, subiram de posição e aumentaram sua 

influência. 
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Esta análise geral vai ao encontro do que é referenciado por Winseck (2017, 2019), que 

afirma que os Estados Unidos perderam sua hegemonia em âmbito global. De forma geral, os 

países Europeus se demonstram como frente aos Estados Unidos na busca pela hegemonia da 

internet, sendo os principais ganhadores de poder e prestígio ao considerarmos as métricas 

analisadas. O destaque principal do bloco europeu foram Alemanha, Holanda e Reino Unido. 

Referente ao bloco dos BRICs, a China se mantenha como principal protagonista do bloco, mas 

perdeu poder absoluto em todas as métricas, afastando a possibilidade de se tornar o novo ator 

hegemônico na seara dos cabos submarinos. Brasil e Rússia destacaram-se como os principais 

ganhadores de poder e prestígio durante o período analisado. 

5. Considerações Finais 

 

O presente estudo procurou contribuir para a literatura de estudos de segurança tendo como 

objeto temático disputas de poder no espaço cibernético. Em primeiro plano, a revisão 

bibliográfica focou em retratar o estado da arte das discussões acerca dos estudos com este 

enfoque, apresentando os consensos e desafios no campo para o estudo. Como objeto central, 

escolheu-se o enfoque na distribuição de infraestruturas físicas, em especial os cabos 

ultramarinos referentes ao backbone da Internet. A estes, por sua vez, atribuem-se a condição 

de ativos estratégicos, uma vez se configuram como possíveis ferramentas para interceptação 

de informações para atividades de inteligência e vigilância. A atividade de vigilância também 

foi explorada em sua potencialidade, servindo como ferramenta de poder através do 

conhecimento e capacidade de intervenção. No âmbito digital, no qual atividades de vigilância 

massiva se tornam capazes, soma-se a condição de ativo estratégico que as infraestruturas 

físicas do espaço cibernético adquirem. 

A partir desta revisão, buscou-se exemplos reais capazes de corroborar as premissas 

retiradas da literatura. Neste aspecto, as revelações do caso Snowden em 2013 são um exemplo 

primário para utilização do posicionamento estratégico de países para atividades de 

interceptação de informações. Destaca-se, neste sentido, o emblemático programa da coleta 
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upstream realizado pela NSA (National Security Agency) e revelado por Edward Snowden em 

2013, que indiscriminadamente coletava o fluxo de informações que perpassavam pelos cabos 

ultramarinos dos Estado Unidos, independentemente de sua origem ou destino. O segundo 

exemplo, mais recente, se trata da crise do 5G, ilustrado pela agressiva investida diplomática 

estadunidense contra a empresa chinesa Huawei. No caso, o governo norte americano 

argumentava que a nova tecnologia de comunicação móvel serviria como aparato de vigilância, 

visto que a empresa, com fortes laços com o governo chinês, teria controle sob o fluxo e 

infraestrutura dos dados circulantes pela mesma. 

Considerando a teoria neorrealista, de Waltz (1979) e Mearsheimer (2001), a reação 

enérgica contrária deveria estar presente em ambos os casos, visto que o avanço chinês em 

ambas as tecnologias significaria, em teoria, uma redução do poder relativo dos Estados Unidos 

referente a China. Tendo em conta esta divergência de reações, o trabalho aplicou a 

metodologia de Social Network Analysis em dados de capacidade de transmissão de cabos 

submarinos para metrificar o tamanho da evolução da influência de ambos os países em questão 

na seara dos cabos ultramarinos. O intuito foi verificar se realmente houve este estreitamento 

na diferença entre os poderes relativos das potências. Os resultados indicaram, nas três métricas 

analisadas, que houve uma redução na distância sem que, entretanto, houvesse reação dos 

Estados Unidos nesta questão. 

Dada a ausência de reação negativa dos Estados Unidos frente ao aumento da posse de 

infra-estrutura de cabos submarinos por parte da China, conclui-se que a teoria neorrealista de 

Waltz (1979) e Mearsheimer (2001) se mostra insuficiente para explicar este caso. A reação e 

os resultados das métricas calculadas para os cabos sugerem que outros fatores além da questão 

de segurança devem ser considerados para explicação do caso, abrindo espaço para que outras 

teorias das Relações Internacionais tenham protagonismo no estudo de relações de poder no 

espaço cibernético. 

Em relação as perguntas-problema apresentadas na introdução deste estudo, pode-se 
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discutir as evoluções e limitações das investigações realizadas. Sobre a primeira, “Como o 

poder cibernético se materializa no sistema internacional? ”, a solução encontrada foi o enfoque 

nas infraestruturas físicas e na capacidade de as mesmas serem utilizadas como ferramentas de 

interceptação de informação. A limitação da análise consiste na assimetria de condições de 

capacidade de interceptar, decodificar e usar a informação em interesse próprio entre os países. 

De modo que a posse destas infraestruturas possam ser convertidas para esta potencialidade de 

interceptação e utilização destes dados (SEGAL, 2017). Para segunda pergunta, “Como a 

configuração global deste poder sobre os cabos submarinos evoluiu na última década?”, a 

evolução das infraestruturas pode ser mensurada através da distribuição do fluxo potencial 

entre os cabos submarinos dos países, por meio da metodologia de SNA, e confirmou por meio 

de uma mensuração objetiva o estreitamento de poder entre China e Estados Unidos descrito 

pela literatura (BURDETTE, 2021; MUNN, 2020; WINSECK, 2017). Entretanto, a análise não 

considera outras infraestruturas relevantes como CDNs e ASNs, que possuem impacto no fluxo 

real (ou capacidade utilizada) destes cabos, ficando restrita à infraestrutura de cabos 

submarinos. Neste sentido, existe também uma limitação pela ausência de bases de dados com 

estas informações que possibilitem análises semelhantes usando SNA, como a apresentada para 

os cabos neste estudo. Por fim, “A teoria do neorrealismo pode explicar esta divergência? ”, as 

resultadas da SNA para os cabos submarinos sugerem que a teria não explica suficientemente 

a falta de reação dos Estados Unidos frente ao aumento da capacidade de fluxos da China. 

Com a evolução do espaço cibernético como elemento cada vez mais importante na 

estruturação de sociedades e economias, a compreensão das configurações geopolíticas deste 

domínio se torna também cada vez mais relevante. Neste aspecto, o trabalho busca contribuir 

com a literatura por meio do uso de uma metodologia capaz de mensurar algum grau de poder 

cibernético e levantar discussões associadas. 
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