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História 
&
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Argos 
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Desde épocas imemoriais, homens e mulheres valem-se 

de recursos inatos ou adquiridos na luta pela 

sobrevivência 

História 
&

curiosidades 
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História 
&

curiosidades 

Os Meraglim - espiões de Moisés (1500 A.C.)
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“Informação é crucial: 
nunca se mobilize antes de saber o 

que pode estar contra você”
Sun Tzu

História 
&

curiosidades 

544 a. C. a  496 a. C.
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Sun Wu
(Tzu significa “mestre”)



Os Ninjas no Japão do século XIV já eram 

especialistas em infiltração, observação 

discreta e meteorologia

História 
&

curiosidades 
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De forma sistemática e institucionalizada 

o primeiro Serviço de Inteligência foi o 

britânico, no século XVI
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A sede do SIS
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&
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Dusan Popov: 

o verdadeiro 007

Daniel Craig: 

o atual 007 X
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Alan Turing e o símbolo da Apple
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História 
&

curiosidades 

Todos os 193 países do mundo possuem, ao menos, 

uma agência de segurança interna ou similar:
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Sistema Brasileiro de Inteligência



Não podemos ser exceção

15.735 km 7.367 km
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Não podemos ser exceção
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Conceitos



Conceitos 

O que é Inteligência?

Moretzsohn

Confundem 
com repressão

Não a imaginam 
sem a tecnologia

Solução para todos 
os problemas

Saudades da 
Guerra Fria
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Conceitos 

Inteligência é a prática de obtenção, tratamento e

utilização de dados e informações oportunos,

pertinentes e privilegiados, de forma legal, ética e

controlada.
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Conceitos 

“Inteligência existe porque governos,

empresas e pessoas esforçam-se

para saber o que os rivais estão

fazendo e quais são as suas reais

intenções”.
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Conceitos 

Antecipação

Inteligência numa só palavra?
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Conceitos 

O que é Contrainteligência?

É a parte da Inteligência que proporciona sustentação a ela, e

protege nossos ativos (humanos, informacionais, processuais,

financeiros, materiais e imateriais) contra ameaças externas e

internas de qualquer natureza.
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Conceitos 

“Contrainteligência existe porque governos,

empresas e pessoas sempre procuram ocultar

suas informações mais importantes,

enquanto se esforçam para transparecer o

que não são”.
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Conceitos 

Contrainteligência numa só palavra?

Prevenção
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É a doutrina de Contra que normatiza a proteção da indústria 
contra sinistra ameaça

Conceitos 
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Conceitos 
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Conceitos 

1982

1973
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Conceitos 

2009

2005

2009



Moretzsohn

Conceitos 

É a obtenção de dados e informações de forma ilegal e antiética.

O que é espionagem?
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Conceitos 

Espionagem é crime

. Código Penal (2.848/ 1940)

. lei nº 7.170/83 (LSN)

. lei de Propriedade Intelectual ( 9.279/96)

. lei das Interceptações Telefônicas (9.296/96)

. lei Carolina Dieckmann (12.737/12) para delitos informáticos
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Conceitos 

O Art 366 do CPM pune a espionagem contra o Brasil

em  tempo de guerra com a morte por fuzilamento.
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Conceitos 

O que é Contraespionagem? 

São as medidas ativas e passivas, cinéticas e cibernéticas, para
fazer frente às ameaças externa e interna da espionagem em
sua várias faces.
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11/09/2017

11/09/2017
Perdas  

&
danos

May 2017
“The loss of industrial information and intellectual property through economic espionage constitutes the 
‘greatest transfer of wealth in history” according to Gen Keith Alexander - at the time, the nation’s top NSA.
Industrial espionage is not new, but, still is a major drain on competitive advantage, unique IP, and market 
share.
Fonte: https://www.americanbar.org/publications/blt/2017/05/05_kahn.html

Importância do investimento em contraespionagem
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Retorno do investimento (R.O.I.)

11/09/2017

11/09/2017
Perdas  

&
danos

Experiência pessoal: proteger-se contra a espionagem é barato.

Sequência dos 
trabalhos

Diagnóstico e 
planejamento Educação de segurança Infra
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11/09/2017
11/09/2017
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11/09/2017

11/09/2017
Perdas  

&
danos

Perdas por espionagem podem matar seu negócio.

Transferência 
das estratégias 
sigilosas para 
concorrentes 

(perda do 
protagonismo)

Captura de 
dados sobre a 

empresa, 
colaboradores, 

clientes e 
fornecedores

Infiltração, 
levantamentos 

das 
fragilidades, 

mapeamentos 
internos

Sabotagem: 
armadilhas e 
bombas de 

tempo, intrigas e 
conspiração, 

disseminação de 
boatos e de 

desinformação

Elevação dos 
custos 

securitários, 
indenizações, 

prejuízo, danos 
à reputação
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As pessoas são os alvos preferenciais de espiões

Técnicas  
de

espionagem
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Técnicas  
de

espionagem

Por quê ?
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As pessoas mentem.

Mudam de lado.

Podem ser corrompidas.

Precisam de investimentos em seleção e treinamento.

Passam por momentos de fragilidade pessoal, material e 
emocional.

Apaixonam-se.

Técnicas  
de

espionagem
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...cometem erros

Técnicas  
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...são imprudentes

Técnicas  
de

espionagem
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Técnicas  
de
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...são negligentes
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Técnicas  
de
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...são distraídas
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Técnicas  
de

espionagem

...abusam da sorte
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Das quase 20 técnicas 

utilizadas na Inteligência – e na espionagem –

todas dependem de habilidades humanas e atacam

nossas fragilidades mais humanas ainda

Técnicas  
de

espionagem
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As técnicas mais eficazes utilizam, como base, a

engenharia social para a construção do

relacionamento inicial com o alvo

Técnicas  
de

espionagem
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Engenharia social

Uso intencional das nossas melhores habilidades relacionais para a conquista 
de acesso real ou potencial a dados e informações de interesse.

Eugênio Moretzsohn

Técnicas  
de

espionagem



Como definiu Kevin Mitnick: 

“habilidade de manipular pessoas para obter informações”

Técnicas  
de

espionagem
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A partir da abordagem do alvo, o agente de 

engenharia social tentará engatar uma 

conversa agradável...
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de
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...pois, a maior parte das pessoas gosta de 

verdade de uma boa conversa

Técnicas  
de
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A construção dessa ponte de relacionamento 

ocorre passo-a-passo ....                                                                                            
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...e, quase sempre, tem início com um gesto de 
gentileza
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Ambientes e momentos propícios
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Ambientes e momentos propícios
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Ambientes e momentos propícios
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de
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Professor-Doutor após sua palestra magna em congresso    
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É bastante comum secretárias serem abordadas por
telefone
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Igualmente perigoso é o ataque de engenharia social 

por e-mail
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As técnicas de espionagem mais 

utilizadas são:

Entretanto, somente a engenharia social não levará o 

agente muito longe sem técnicas complementares          
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Coleta de Dados
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.abfhib.org/Boletim/Boletim-HFB-02-n4-Dez-2008_arquivos/image005.gif&imgrefurl=http://www.abfhib.org/Boletim/Boletim-HFB-02-n4-Dez-2008.htm&usg=__nuK-2iO7SVKt0-41d4daBAiI08Y=&h=190&w=160&sz=4&hl=pt-BR&start=4&zoom=1&tbnid=TpymwuL0XSNWiM:&tbnh=103&tbnw=87&ei=ldsBUPP-F5Gg8QSZgOmSCA&prev=/search?q=pessoas+pesquisando&um=1&hl=pt-BR&tbm=isch&um=1&itbs=1
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_6YzkiuNPoHU/S3LnNIg1fDI/AAAAAAAABgk/BBxziXCYkmw/s400/teclando.jpg&imgrefurl=http://papodemulher2.blogspot.com/2010/02/por-que-o-homens-fazem-isso-com-gente.html&usg=__9j1fworiV5hr77KL4I_7oRswk8o=&h=368&w=368&sz=17&hl=pt-BR&start=2&zoom=1&tbnid=v_qkuiZqQWB9SM:&tbnh=122&tbnw=122&ei=TdoBUJzvDZGk8ATDlK2qCA&prev=/search?q=pessoas+teclando&um=1&hl=pt-BR&tbm=isch&um=1&itbs=1
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A Estória-Cobertura



Entrevista na Inteligência é uma conversação com 

propósitos definidos, controlada pelo entrevistador e, 

quase  sempre,  disfarçada de suas reais intenções           

Entrevista
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É quando fazemos o entrevistado responder além do que 

ele gostaria.
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Entrevista de elicitação



amenidades

momento crítico

informação de sacrifício
amenidades, 

agradecimentos 
e

finalização
conseguiu?
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ataque aos pontos fortes

Ganha-ganha        



Vigilância
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Técnicas  
de

espionagem



Monitoramento das redes sociais
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Vigilância



Fotografia
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Eletrônica
(escuta ambiental)
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Eletrônica
(grampo ilegal)
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Coleta do lixo
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Armadilhas etílicas
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Armadilhas sexuais
(uso de agentes de atração)

A ameaça principal não é de natureza

digital e não chegará a você pelo computador  

Moretzsohn



Chegará assim:
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Continuará assim:
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E sabemos como terminará:
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Cooptação de insatisfeitos
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Infiltração de insiders
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Infiltração de insiders
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Furto / roubo de dispositivos móveis
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Violação de correspondência

CORPORATIVO
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Entrada sigilosa
(clássica)



Entrada sigilosa
(digital)



Monitoramento do turn over
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de 
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Diagnóstico da situação, avaliação de riscos 
e planejamento
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Técnicas  
de

contraespionagem



Programa de educação de segurança continuado 
segundo a família de Normas ISO 27000
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Técnicas  
de
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Eleição de um comitê multidisciplinar de segurança
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de
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Adotando a função Compliance
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Desenvolvendo e mantendo elevado o pertencimento
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de
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Aperfeiçoando o processo seletivo

Melhorar a 
entrevista

Acreditar na 
dinâmica

Investigação 
social

Moretzsohn

Técnicas  
de
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Acompanhando os novos entrantes
(padrinho)
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de
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Supervisionando os terceiros que trabalham na empresa
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de
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Respeitando o Princípio da Necessidade de Conhecer
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Adotando a técnica da compartimentação
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Classificando criticamente suas informações e processos
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de
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Credenciando seus colaboradores em sintonia com as 
Informações já classificadas às quais terão acesso
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Monitorando as redes sociais
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Adotando protocolos de segurança em eventos, feiras e viagens

Moretzsohn

Técnicas  
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Apostando na criptografia
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Sendo exigente quanto ao sigilo profissional
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Implantando medidas efetivas de segurança orgânica com tecnologia

Técnicas  
de

contraespionagem



Criando um núcleo de inteligência em sua estrutura

Radar 
corporativo
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Técnicas  
de

contraespionagem
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Reflexões
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As bases da prevenção são a educação continuada e a fiscalização

Não gaste dinheiro sem antes diagnosticar 

Não há soluções milagrosas 

A tecnologia ajuda, mas, o investimento maior deverá ser nas pessoas

Reflexões 



Inteligência numa só palavra?

Antecipação

Contrainteligência 

numa só palavra?

Prevenção

Inteligência e Contrainteligência 

numa só palavra?

Relacionamentos
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Reflexões



www.palestrasmoretzsohn.blogspot.com.br 

Muito obrigado pela oportunidade



INFORMAÇÃO

CONTROLADA
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EUGÊNIO MORETZSOHN da NÓBREGA CESARINO
Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras
Mestre em Operações Militares 
Especialista em Operações de Inteligência pela ABIN
Especialista em Gestão de Pessoas nas Organizações pela  UFSC
Extensão em Política e Estratégia pela ADESG
Extensão em Avaliação da Gestão Pública pelo Ministério de Planejamento e Gestão
Capacitação em Proteção de Autoridades pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
Capacitação em Contrainsurgência, Antiterrorismo, Comunicação Social e Operações Psicossociais pelo Exército
--------/------------
Trabalhos já realizados:
Implantador e consultor do Sistema de Inteligência do Ministério Público do Trabalho  
Consultor de Segurança da RBS TV, CBN Diário, TV Com e Diário Catarinense
Consultor de Inteligência da Gol Linhas Aéreas
Consultor de Contrainteligência da Dígitro Tecnologia
Consultor de Segurança da FIESC
-------/----------
Atualmente, é consultor de segurança da FIESC.


