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Ser resistente é ser 
resiliente face ao 
inesperado.

Não é mais suficiente deixar a segurança a cargo de uma equipe 
de especialistas que vigiam a postura de risco da empresa e a 
controlam através de um conjunto de políticas restritivas. Não 
basta proteger o perímetro da rede da empresa com firewalls 
ou simplesmente aplicar conjuntos de controles especificados 
em uma estrutura de conformidade. A segurança se tornou 
uma tarefa para todos e gerenciá-la passou a ser um interesse 
estratégico da empresa. Para ir para frente, a empresa precisa 
criar uma cultura de segurança, uma consciência de riscos e 
controles e um conjunto de normas e práticas alinhadas com a 
manutenção dessa segurança.

Em geral, este é o ponto em um artigo sobre segurança em que 
se contam histórias assustadoras de empresas que sofreram 
humilhações porque suas vulnerabilidades permitiram a exploração 
por pessoas mal-intencionadas. Não vou fazer isso. Já estamos 
todos conscientes dessas ameaças. É mais importante que 
comecemos a pensar em segurança como algo positivo, uma 
forma de criar, atuar e tomar decisões que seja simplesmente 
algo que fazemos naturalmente como fundadores e executivos 
de empresas. Devemos tratar a segurança como parte de nossa 
cultura, e não como resposta a ameaças específicas quando estas 
são encontradas.

No momento em que uma empresa implanta um recurso de 
TI, são feitas inúmeras tentativas de invadi-lo. No entanto, as 
ameaças aos nossos sistemas não vêm apenas de pessoas mal-
intencionadas. Sistemas de TI também podem ser derrotados 
por dados corrompidos, aumentos de uso inesperados, casos 
de borda não testados que envolvem operações simultâneas, 
falhas distribuídas em cascata e problemas de velocidade que 
se multiplicam geometricamente. Para que nossos sistemas 
desempenhem suas tarefas com segurança, eles precisam ser 
escaláveis, resilientes, disponíveis, bem-testados, eficazes e 
resistentes a falhas e entradas inesperadas. 
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Segurança é uma questão de qualidade
Há boas notícias aqui. Costuma-se dizer que, 
assim como a qualidade, a segurança é grátis. No 
mesmo sentido, a higiene básica, como lavar as 
mãos, é (mais ou menos) grátis. Isso significa que 
é mais barato criar a segurança do que adicioná-la 
mais tarde. A segurança é um tipo de qualidade. 
Trata-se de garantir que as funcionalidades de TI 
continuem operando como projetadas quando 
colocadas em condições de uso reais – ou seja, 
diante de ataques e do inesperado.

Assim como não se pode escolher entre qualidade 
e velocidade, não se pode escolher entre segurança 
e velocidade. É interessante que a grande maioria 
dos ataques poderiam ser bloqueadas com a 
higiene básica de segurança. Há um conjunto 
muito pequeno de vulnerabilidades responsável 
pela grande maioria de invasões (injeções de SQL e 
transbordamento de dados, por exemplo, para os 
leitores especialistas). 

Pergunte a qualquer diretor de segurança qual a 
sua maior apreensão e provavelmente ele vai dizer: 
credenciais comprometidas e falha em aplicar 
correções com a frequência necessária. Adicione a 
isso as maiores vulnerabilidades de aplicativos – 
injeções de SQL e cross-site scripting – e você vai 
ter a grande maioria das invasões reais. Mas as boas 
práticas de hoje fornecem formas baratas de evitar 
essas vulnerabilidades sem diminuir a velocidade 
do processo de entrega e sem sobrecarregar 
desnecessariamente os usuários. A segurança não 
é engenharia extravagante e nerd – é uma questão 
de seguir boas práticas como uma forma diária de 
fazer negócios. É uma questão de higiene.

Não é preciso escolher 
entre a segurança e a 
velocidade.

Como é uma cultura de segurança?
O melhor modelo que encontrei de abordagem de 
segurança com base em higiene e impulsionada 
pela cultura é o movimento Rugged Software 
ou Rugged DevOps, que defende a construção 
de software seguro e resistente simplesmente 
porque é o correto. De acordo com os fundadores 
do movimento Rugged, “as organizações Rugged 
produzem código resistente, feito para suportar 
não somente as ameaças atuais, mas também 
os desafios futuros”. A chave para a resistência, 
segundo eles, é cultural:

Acreditamos que a chave 
para produzir código 
seguro é mudar a cultura 
de desenvolvimento de 
software. Precisamos olhar 
além da tecnologia e olhar 
para a organização de 
desenvolvimento de software 
que a criou. Acreditamos 
que essa evolução precisa 
começar com as pessoas,  
o processo, a tecnologia e a 
cultura da organização.1

1 The Rugged Handbook, https://www.ruggedsoftware.org/wp-content/uploads/2013/11/Rugged-Handbook-v7.pdf
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Apesar de falarem sobre o desenvolvimento de código e 
software, estes princípios se aplicam a toda a empresa. 
Uma empresa que vê a segurança e a resiliência como 
qualidades “legais de se ter” – algo com que somente os 
especialistas de segurança devem se preocupar – como 
um custo extra, como uma carga, ou que não pensa nelas, 
nunca será resistente. 

Segurança e resiliência devem ser – e são – preocupações 
de todos os executivos, gerentes e funcionários. Elas devem 
ser fundamentais na cultura de uma empresa. A cultura 
inclui as normas da empresa que são fortalecidas pelo 
comportamento de cada um e pela forma como se vê o 
comportamento do outro. 

Rugged descreve organizações de desenvolvimento 
de software que têm uma cultura de evoluir 
rapidamente em sua habilidade para criar software 
disponível, com qualidades de sobrevivência e defesa, 
seguro e resiliente. As organizações resistentes usam 
concorrência, cooperação e experimentação para 
aprender a melhorar, em vez de repetir os mesmos 
erros várias vezes. Organizações resistentes também 
buscam ativamente ameaças e criam defesas antes que 
elas sejam um problema. 
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Princípios orientadores para 
organizações resistentes
Como é uma cultura de segurança? Preparei 
alguns princípios (inspirados grandemente no The 
Rugged Handbook) que acredito que se apliquem 
a uma empresa resistente:

• Ataques constantes: Temos consciência de 
que estamos sempre sofrendo ataques, tanto 
intencionais quanto acidentais, e incorporamos 
esta ideia em tudo o que fazemos.

• Educação: Valorizamos a educação 
em segurança (técnica ou não técnica, 
dependendo de nossas funções). Estamos 
a par de ameaças crescentes, aceitamos 
os conselhos de nossos especialistas em 
segurança e buscamos entender nossas 
políticas e regras de segurança.

• Higiene: Uma boa higiene de segurança é parte 
da atitude correta. Não damos nossas senhas a 
ninguém. Não compartilhamos nossas contas 
de usuário. Não deixamos informações pessoais 
confidenciais sobre a mesa quando vamos para 
a casa depois do trabalho. Usamos práticas de 
programação segura.

• Melhoria contínua: Se acontecer de 
deixarmos informações confidenciais sobre 
a mesa ao sair do trabalho, aceitamos o 
feedback da pessoa que percebeu o erro e não 
voltamos a repeti-lo.

• Abordagem sem falhas: Não aceitamos 
nenhuma vulnerabilidade conhecida. Se 
descobrimos um problema, nós o solucionamos 
imediatamente. Não fazemos triagem de 
defeitos na segurança, decidindo que alguns 
devem ser consertados e outros não.

• Ferramentas reutilizáveis: Levamos em conta 
todos os nossos sistemas de TI e construímos 
ferramentas e processos que possam ser 
compartilhados entre eles. Eles podem 
incluir monitoramento e registro em log 
reutilizável, provisionamento de usuário para 
toda a empresa e processos padronizados de 
integração e desligamento de funcionários.

• Equipe unificada: Todas as partes da nossa 
organização colaboram para que a segurança 
seja forte e os sistemas, resilientes.

• Testes: Testamos rigorosamente nossos 
sistemas (principalmente com testes 
automáticos) enquanto estão sendo 
desenvolvidos e também enquanto estão 
sendo produzidos. Testamos cenários de 
falhas e nossa habilidade de responder a elas.

• Modelagem de ameaça: Tentamos pensar 
como o vilão, da mesma forma em que 
tentamos pensar como nossos clientes. 
Imaginamos quais os possíveis caminhos que 
invasores escolheriam para derrotar nossos 
controles e realizamos testes para ter certeza 
de que não consigam fazê-lo.

• Revisão de colegas: Todos os tecnólogos 
devem considerar tanto as possíveis falhas em 
seu trabalho quanto possíveis vulnerabilidades 
de segurança. Os códigos devem ser sempre 
revisados por um colega, que também deve 
procurar vulnerabilidades.

A velocidade de 
disponibilização dos 
dados determina a 
velocidade com que 
decisões podem ser 
tomadas.
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Como construímos uma cultura de 
segurança no USCIS
Pensávamos muito sobre segurança quando 
eu era o CIO no USCIS (Serviço de Cidadania e 
Imigração dos Estados Unidos), uma agência do 
Departamento de Segurança Interna dos EUA. 
Entretanto, quando eu entrei, a segurança não era 
parte dos processos diários de todas as pessoas. 
Claro, todos os funcionários faziam um treinamento 
anual mandatório sobre consciência de segurança. 
Tínhamos engenheiros de segurança extremamente 
habilidosos e testadores de infiltração empenhados 
em manter nossos sistemas seguros. Fazíamos 
auditorias periódicas de engenharia social.

Mas, a maioria dos funcionários via a segurança 
como um peso. Para os desenvolvedores, 
a segurança significava um atraso para a 
implantação de seus códigos na produção. 
“Seguro” significava convencer aos testadores 
de segurança e cumprir os requisitos de 
conformidade. Os sistemas eram lançados com 
vulnerabilidades conhecidas que ficavam listadas 
em um sistema de rastreamento para serem 
resolvidas posteriormente. Permitir a existência 
dessas vulnerabilidades era “uma decisão 
empresarial” baseada em “uma análise de risco”.

Mudança de perspectiva
Como o CIO, eu era o funcionário responsável 
pelas autorizações, a pessoa que decidia se cada 
sistema era suficientemente seguro para ser 
lançado. Eu fazia isso concedendo uma Autorização 
para Operar (ATO) após consultar meu diretor 
de segurança e sua equipe. O processo de ATO 
do governo foi criado deliberadamente para dar 
flexibilidade às agências: como um executivo, 
eu podia fazer escolhas baseadas em riscos para 
garantir que a segurança fosse tratada de uma 
maneira prática e que equilibrasse os objetivos de 
segurança com o cumprimento da missão.

Infelizmente, essa abordagem passa a ideia 
equivocada de que a segurança vai de encontro ao 
cumprimento da missão e que é preciso escolher 
entre elas. Mas quando a segurança é tratada 
como um aspecto essencial do cumprimento de 
uma missão (ou negócio), há menos concessões 
envolvidas do que as pessoas imaginam.

Quando a segurança 
é tratada como um 
aspecto essencial do 
cumprimento de uma 
missão (ou negócio), 
há menos concessões 
envolvidas do que as 
pessoas imaginam.
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Conectar sistematicamente a segurança 
aos objetivos da missão.

Incorporar segurança em tudo e corrigir os 
erros rapidamente.

Estabelecer normas e padrões altos de 
higiene de segurança.

Adotar uma abordagem sem falhas.

Inspecionar constantemente a segurança 
no desenvolvimento e na produção. 

1
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A abordagem que usamos para construir uma 
cultura de segurança no USCIS foi a seguinte:

É importante notar que estes cinco mecanismos não 
envolvem gastos substanciais nem exigem muito tempo após 
serem estabelecidos. Não se trata de escolher entre segurança 
e entrega de produtos. Entrarei em mais detalhes sobre estes 
cinco mecanismos a seguir.

executive
insights



Conectar sistematicamente a 
segurança aos objetivos da missão

Todos temos uma responsabilidade frente a nossos 
clientes e outras partes interessadas de manter a 
segurança de nossos sistemas. Os clientes confiam 
em nós ao fornecerem seus dados pessoais. Os 
acionistas confiam em nós ao fornecerem dados 
financeiros de suas empresas. No caso do USCIS,  
o público confiava em nós como mantenedores 
da integridade do sistema de imigração do país. 
Essas responsabilidades caem sobre todas as 
pessoas na organização, desde os líderes até cada 
colaborador individual.

O CFO deve deixar claro que a segurança 
é importante para o bem-estar financeiro. 
O diretor de marketing e vendas devem saber que 
somente se a empresa proteger a integridade de 
seus sistemas ela poderá cumprir suas promessas 
implícitas ou explícitas aos clientes. O diretor 
de operações deve entender que as operações 
incluem operar a empresa de maneira confiável, 
com integridade e consistência.

Todos dentro da organização devem ver a 
segurança como requisito essencial do trabalho. 
Todos na empresa devem fazer estas perguntas a 
si mesmos: “É correto que deixemos que nossos 
sistemas estejam comprometidos? Para que os 
dados de nossos requerentes sejam roubados? 
Para que um ataque de suspensão de serviço nos 
impeça de fornecer serviços?” Se você não acredita 
que a segurança é importante, você não entendeu 
qual é a sua tarefa.

Em vez de me reunir somente com o meu 
pessoal de segurança para decidir se concederia 
uma ATO, eu insistia em reunir-me com todas 
as principais partes interessadas, inclusive 
gerentes, responsáveis por produtos e equipes de 
desenvolvimento. Fazia perguntas para averiguar a 
postura de segurança do sistema e me certificava 
de que todos vissem e compreendessem os 
problemas que eram expostos. Exigi que as 
pessoas se comprometessem a agir da forma que 
prometeram para melhorar a segurança. Dei apoio 
às constatações da equipe de segurança e deixei 
claro a todos que a segurança era inegociável.

Incorporar segurança em tudo e 
corrigir os erros rapidamente

Nossas auditorias periódicas revelaram más notícias: 
nossos funcionários estavam sendo enganados por 
ataques de engenharia social. Independentemente 
de todo o treinamento que recebiam, os funcionários 
davam suas senhas quando “um técnico do helpdesk” 
solicitava. Um adversário empenhado podia projetar 
ataques de phishing personalizados que enganaria 
as pessoas para que clicassem em links. As pessoas 
anotavam suas senhas, porque se criamos senhas 
fortes o suficiente para serem eficazes e insistimos 
que sejam diferentes em cada sistema, normalmente 
elas são difíceis demais para serem memorizadas.

A segurança não 
é um peso para 
ninguém, mas uma 
exigência de como 
as pessoas devem 
realizar suas tarefas.
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Uma boa higiene 
de segurança é 
praticamente grátis 
e extremamente 
eficaz. Basicamente, é 
uma questão de criar 
novos hábitos.

Lavar as mãos não protege você contra doenças 
hereditárias ou neurológicas, mas as doenças mais 
comuns não são hereditárias. Da mesma forma, há 
ataques complexos que não podem ser evitados 
com higiene comum, mas a grande maioria de 
ataques explora detalhes simples que esquecemos 
ou os erros que cometemos por falta de cuidado.

Uma boa higiene de segurança é praticamente 
grátis e extremamente eficaz. Significa, 
basicamente, criar novos hábitos, mas ela previne 
a grande maioria de ataques diários à segurança. 
Documentos confidenciais devem ser triturados. 
As contas de usuários devem ter o mínimo de 
privilégios possível. Quando funcionários deixam 
a empresa, suas contas devem ser encerradas 
imediatamente.

Adotar uma abordagem sem falhas
Não entendo a ideia de permitir que uma 
vulnerabilidade de segurança conhecida entre na 
produção. De que adianta trancar a maioria de 
suas portas e deixar uma fresta aberta? O ladrão 
só precisa de uma porta para entrar na casa. Não 
se trata de um meio-termo entre riscos e custos. 
Ao deixar uma porta aberta, você perde tudo o 
que investiu em segurança.

Essa foi a razão para que mudássemos totalmente 
para a autenticação multifator. Não é uma solução 
milagrosa, mas torna a vida muito mais difícil. 
Introduzimos testes de segurança automatizados 
em nosso canal de desenvolvimento que 
ofereciam feedback imediato aos desenvolvedores 
se eles introduzissem uma vulnerabilidade de 
segurança comum, mostrava a eles qual era a 
vulnerabilidade e como evitá-la. Criamos códigos 
reutilizáveis que implementaram boas práticas 
de segurança (gerenciamento de identidades e 
credenciais, auditoria e registro em log, etc.) e 
que podiam ser facilmente incluídos em novos 
sistemas. Instalamos software de criptografia nos 
notebooks de todas as pessoas.

Quando nossos testadores de infiltração 
encontravam uma vulnerabilidade, reuníamos 
todos e eles apresentavam o que haviam 
encontrado. Assim, podíamos entender como 
fomos enganados e como poderíamos evitar um 
incidente parecido no futuro.

Estabelecer normas e padrões altos 
de higiene de segurança

Você lava as mãos ao sair do banheiro. Se 
você é um desenvolvedor, você valida os 
dados introduzidos. Lavar as mãos diminui a 
probabilidade de você ingerir germes. Validar os 
dados introduzidos diminui a probabilidade de 
você sucumbir a um ataque de injeção de SQL ou 
a um transbordamento de dados. É algo que você 
faz automaticamente e, se não o fizer, você se 
torna um pária.
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Se alguma vulnerabilidade era encontrada, havia 
um processo de encaminhamento imediata para 
solucioná-la. Essencialmente, ampliamos nosso 
processo de teste de segurança pré-lançamento 
para o pós-lançamento; as mesmas coisas que 
impediam uma ATO quando o sistema era lançado, 
agora, após o lançamento, acionavam um processo 
imediato de encaminhamento e remediação.

Com isso, a segurança se tornou uma medida 
proativa, em vez de algo em que só pensávamos 
quando éramos forçados a fazê-lo. Não queríamos 
apenas lançar sistemas seguros, também 
queríamos provar para nós mesmos a todo 
momento que estávamos tão seguros quanto 
podíamos. Outra forma de ver a situação é que não 
existe urgência somente quando o sistema está sob 
ataque, mas também quando se detecta uma falha 
que pode torná-lo vulnerável a um ataque.

Construa sua própria cultura  
criando novos hábitos
As técnicas descritas aqui contribuíram para 
estabelecer uma cultura em que a segurança tinha 
valor e era considerada nosso dever diante das 
partes interessadas. Elas envolviam romper velhos 
hábitos e criar novos, sem que fossem caros nem 
demorados. E, acima de tudo, essas técnicas nos 
ajudavam a contrapor o conceito problemático 
de que é preciso escolher entre estar seguro e 
satisfazer os clientes.

Em um ambiente de entrega constante, o código 
deve ser aprovado em todos os testes antes 
de ser promovido. É uma situação simples de 
luz verde/luz vermelha. Toda a segurança deve 
ser tratada dessa maneira. Pode parecer que é 
um fardo pesado. Mas, exceto no caso de um 
sistema antigo com muitos defeitos de segurança 
pendentes, boas práticas com conjuntos de testes 
de regressão automatizados garantem que, a todo 
e qualquer momento, o único lugar onde pode 
haver um erro é na pequena quantidade de código 
que acaba de ser introduzida.

No USCIS, quando revisei cada sistema antigo 
(com todas as principais partes interessadas 
na sala), perguntei sobre as vulnerabilidades 
conhecidas que existiam. Insisti em um plano 
para remediar cada uma delas ou em estabelecer 
controles de compensação e um cronograma 
muito agressivo para fazer isso. Todas as partes 
interessadas entenderam que as vulnerabilidades 
conhecidas não eram aceitáveis.

Inspecionar constantemente a 
segurança no desenvolvimento e 
na produção

O processo no USCIS envolvia fazer a revisão 
de cada sistema a cada dois ou três anos para 
garantir que continuavam sendo seguros e 
depois emitir uma nova ATO. Em vez disso, 
começamos a registrar cada sistema em um 
processo de autorização constante em que ele era 
continuamente testado e avaliado por ferramentas 
automatizadas enquanto estava funcionando. 
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Conteúdo relacionado

Líderes inovadores 
compartilham como 
promovem o crescimento e a 
transformação empresariais. 

Saiba mais.

Como desenvolver a liderança de segurança

Ouça como CISOs corporativos investem em pessoas 
para proteger suas organizações.

Guia de referência básica de 
segurança e conformidade da AWS

Saiba como você pode conseguir economia e 
escalabilidade enquanto mantém uma segurança 
robusta e conformidade regulatória.

Sessão de liderança de segurança do AWS 
re:Invent 2019

Stephen Schmidt, diretor de segurança da informação 
da AWS, compartilha sua visão sobre o estado atual 
de segurança na nuvem.

https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/
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https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/security-and-compliance-quick-reference-guide/
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/security-and-compliance-quick-reference-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=oam8FDNJhbE
https://www.youtube.com/watch?v=oam8FDNJhbE
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