
Cultivando Lideranças 
em Segurança 
Como os CISOs de empresas estão indo além 

dos sistemas de segurança, e investindo em seus 

funcionários, para proteger suas organizações



A liderança na área 
de segurança é uma 
busca coletiva.
O que mais importa para os diretores de segurança da informação? 

Excelência operacional? Continuidade dos negócios? Ficar fora das 

manchetes? Talvez todos os itens acima.

A função dos CISOs é ajudar a orientar a diretoria e os altos líderes 

executivos enquanto protegem de maneira proativa suas marcas 

e clientes.

Com o vertiginoso crescimento dos dados nos negócios de hoje, 

há uma nova ênfase da função de TI em garantir a segurança 

desses dados. A segurança, que costumava ser mais focada em 

infraestrutura, exige um novo foco em software, e líderes de 

tecnologia precisam se envolver profundamente em investimentos 

e desenvolvimento de software.

Ao mesmo tempo, equipes de segurança também exigem 

mentalidades e habilidades diferentes para serem bem-sucedidas 

em novos domínios. Então, embora possam ser tecnologistas 

antes de tudo, os CISOs mais bem-sucedidos reconhecem que 

uma segurança sólida vai muito além de bits e bytes.

Stephen Schmidt, CISO, AWS, compartilha três 
importantes comportamentos de líderes da área 
de segurança

ELES ENXERGAM ALÉM – eles não esperam para abordar riscos 

na organização. Em vez disso, estudam novas pesquisas e ameaças 

para ficarem à frente, sempre tendo em mente a conformidade 

e os requisitos regulatórios.   

ELES INVESTEM NAS PESSOAS – a colaboração é fundamental 

em segurança, e eles reconhecem que equipes de segurança 

precisam trabalhar bem com CIOs, equipes de TI e outros grupos. 

ELES AGEM COM RAPIDEZ – decisões sobre riscos devem ser 

tomadas rapidamente e sem atrasos. Quando a situação se 

intensifica, eles usam seus relacionamentos e experiência para 

pegar o telefone e lidar com o problema.
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Vamos conhecer dois 
líderes de segurança 
que reconhecem que 
promover talentos é 
tão importante quanto 
investir em tecnologia. 

A maioria dos CISOs cumpre muitos papéis: protetor, estrategista e 

tecnologista, mas é o papel de mentor que muitas vezes é esquecido.

Isso é especialmente problemático após uma pesquisa recente 

da Black Hat ter indicado que 73% das organizações precisam de 

talentos com mais habilidades na área de segurança. Investir em pessoas 

é uma boa forma tanto de evitar a rotatividade quanto de continuar 

desenvolvendo o forte aparato de segurança da organização no futuro.

E o mais importante, em um ambiente cada vez mais competitivo, os 

CISOs não podem esperar agir como os únicos protetores no portão. 

Compartilhar conhecimentos, incentivar um conjunto de habilidades 

diversificado e desenvolver uma equipe talentosa aumenta a agilidade 

e a adaptabilidade. No final, esses hábitos tornarão os negócios muito 

mais seguros.

POR QUE É IMPORTANTE CULTIVAR UMA 
LIDERANÇA DE SEGURANÇA?

https://www.blackhat.com/docs/us-15/2015-Black-Hat-Attendee-Survey.pdf


Promoção de uma cultura de segurança em uma 
das marcas financeiras mais conhecidas do mundo

Michele Lacovone fala sobre cultura, confiança e comunidade, e como ele 
está capacitando futuros líderes para que continuem à frente da curva da 
segurança digital.

Michele Iacovone
CISO, 
INTUIT 



Dada a natureza de seus negócios (software 

que ajuda indivíduos e organizações a gerenciar 

finanças e impostos), a Intuit leva a segurança 

muito a sério. Michele sente-se afortunado em 

ter um suporte inacreditável das funções mais 

altas da organização. 

Quando se trata de 
segurança, comece 
do alto

Nosso CEO compreende que, 

cada vez mais, a segurança é uma 

questão de importância crítica para 

a missão no nível da diretoria, além 

de fundamental para cumprir nossa 

missão de promover prosperidade 

no mundo inteiro.”

“Nossa liderança reconhece que a segurança é 

muito importante.” Ter a segurança entre as 

principais prioridades dos negócios exige uma 

mentalidade diferente, segundo Michele.  

É uma questão em que o CISO não precisa 

apenas ser um líder técnico, mas também 

um líder de negócios e da mudança. 

Em grande parte, ele vê sua função 

como um “diretor influenciador”. É um 

reconhecimento de que a segurança não 

pode acontecer de forma separada em silos, 

e a abordagem que será melhor e causará 

menos atrito é aquela em que todos têm 

uma função na segurança, desde os altos 

executivos até os cargos mais baixos. 
“



Uma missão valiosa que Michele aprendeu 

durante sua carreira é que uma abordagem 

proativa à educação sobre segurança é de 

suma importância.  

Ele observou que, quando pessoas trabalham 

em um projeto com resultados específicos, 

com frequência se comprometem com 

uma noção pré-concebida sobre como será 

sua execução. Muita energia é necessária 

para tentar mudar as formas de pensar das 

pessoas no momento. Elas simplesmente 

têm uma resistência natural a isso.

Uma abordagem mais eficaz é abrir o 

caminho para essa mudança, para que ela 

seja mais tranquila. Ele faz isso educando 

continuamente as pessoas sobre as razões 

por trás da extrema necessidade de mudança 

quando se trata de segurança. 

“Investir em garantir que as pessoas 

compreendam o porquê, e então o que são as 

metas, os resultados e os métodos significa que, 

quando você estiver executando, ou descobrindo 

como fazer as coisas, esses diálogos serão muito 

mais fáceis”, afirmou Michele. 

Desenvolver 
uma cultura de 
segurança por 
meio da educação

Quando queremos que 

as pessoas mudem seus 

comportamentos, é muito 

difícil fazer isso no momento 

da necessidade.”

“



Há alguns anos, a Intuit aprimorou sua 

estratégia de produtos de um portfólio para 

um conjunto de produtos interconectados 

em um ecossistema, reconhecendo que a 

maioria dos clientes usa múltiplos produtos. 

A nova estratégia significava que os grupos 

precisavam trabalhar com uma proximidade 

muito maior.

Para auxiliar nessa mudança, a empresa 

promoveu a mobilidade entre grupos como 

uma forma de promover o aprendizado 

e a empatia. É algo que Michele pratica 

regularmente com sua equipe de liderança 

de segurança, rotacionar líderes em outros 

grupos de negócios ou funcionais. 

“É muito importante que, como uma 

empresa, os funcionários com crachá da 

Intuit façam parte da mesma equipe, em vez 

de serem colocados uns contra os outros. 

Usamos a mobilidade como uma forma de 

alimentar esta mentalidade, que chamamos 

de “Uma só Intuit”. E isso, penso eu, é ainda 

mais importante na segurança.”

Por exemplo, recentemente o diretor 

de segurança do Quickbooks passou a 

trabalhar no TurboTax para aprender o que 

é necessário para operar a segurança em 

uma unidade de negócios diferente. Ao 

mesmo tempo, Michele pediu que seu vice-

presidente de segurança digital atuasse 

como líder de segurança da unidade do 

Quickbooks. A meta era gerar empatia 

pelo que significa liderar a segurança de 

dentro de uma unidade de negócios quando 

alguém está acostumado a liderar de dentro 

da equipe de segurança central da empresa. 

Observações de Michele: “Sem dúvidas, 

aqueles seis meses transformaram-no em 

um líder muito mais eficaz e capacitado. 

Provavelmente levariam anos para que 

ele obtivesse aqueles aprendizados e 

realmente compreendesse e medisse as 

implicações de como é feita a liderança 

começando no centro.”

Fazer com que os 
líderes de segurança 
conheçam os 
negócios, e vice-versa



INTUIT

Como integrante do trio original de líderes 

que selecionou a AWS, Michele observa que 

“tem sido uma ótima parceria desde o início”. 

E embora a Intuit esteja sendo transferida 

para a nuvem pública, a empresa também teve 

uma oportunidade de aprender com a AWS. 

“Nossos parceiros na AWS têm sido incrivelmente 

generosos com seu tempo, nos recebendo para 

estudar e observar como a Amazon administra 

seus negócios e lidera suas pessoas e sua cultura.”

A Intuit incentiva seus funcionários a serem 

aprendizes ativos. Para Michele, tem sido 

uma experiência valiosa aprender com a AWS, 

uma empresa que ele diz que assume uma 

abordagem “incrivelmente complementar” 

à abordagem da Intuit. 

“Adotamos itens como práticas de seis páginas 

e muitas outras que surgiram ao observar as 

operações da AWS e criarmos uma parceria 

tão próxima.”

Para Michele, esses tipos de oportunidades 

de aprendizado são exatamente o que é 

necessário para que ele e sua equipe de 

liderança sênior continuem no caminho do 

avanço contínuo. Aprender não apenas torna 

sua equipe melhor, mas seus líderes também 

ficam mais eficazes, e isso também se converte 

em melhor segurança para os clientes. 

  

O que Michele 
aprendeu sobre 
liderança trabalhando 
com a AWS?

Em geral, trabalhar com a AWS 

nos tornou melhores líderes.”

“

https://www.linkedin.com/pulse/beauty-amazons-6-pager-brad-porter/


Jason Chan
VICE-PRESIDENTE, SEGURANÇA DA NUVEM
NETFLIX 

Como escrever o roteiro para a liderança 
na área de segurança

Jason Chan reserva um momento para discutir sua abordagem focada 
em pessoas à segurança em um império da TV e do cinema, e como isso 
o manteve no topo do sucesso e fora das manchetes.



NETFLIX

Incentivar visibilidade Para Jason, grande parte do desenvolvimento 

de líderes em segurança na Netflix trata 

de algo surpreendentemente simples: 

visibilidade. Ele faz questão de fornecer 

consistentemente detalhes sobre suas ações 

e iniciativas. Com essa finalidade, toda 

semana ele envia uma mensagem “análise 

da semana” para a equipe de segurança, 

que lista importantes reuniões e atividades 

externas, além do status atual delas.

Isso não apenas dá à equipe uma sensação 

de participação e propósito, como também 

dá muito mais do contexto de negócios do 

que aquele ao qual a equipe normalmente 

estaria exposta. 

Jason acredita que o resultado final disso 

é que as pessoas estão geralmente mais 

preparadas para tomar decisões bem-

informadas com muito menos orientação.



NETFLIX

Unir as pessoas 
na jornada

Outro ponto muito importante para Jason 

é a prática da inclusão. Além do envio do 

e-mail “análise da semana”, ele também 

convida outros líderes de segurança 

para reuniões com a liderança executiva, 

especialmente quando decisões importantes 

dos negócios estão sendo tomadas.

Jason acredita que a cultura da Netflix 

incentiva a transparência, que ele usa em 

oportunidades regulares para fornecer aos 

seus funcionários de segurança exposição 

direta à liderança. Isso dá a eles insights 

sobre o processo de tomada de decisão 

dos negócios, ao mesmo tempo em que 

reforça a importância de a segurança ser 

considerada o quanto antes. 

Isso é verdade especialmente em mundo 

corporativo em que tradicionalmente altos 

executivos não oferecem aos CISOs um cargo 

na equipe de liderança da organização.

Ele descobriu que essa prática também 

leva a resultados e decisões melhores e 

mais eficientes porque as pessoas mais 

diretamente envolvidas na implementação 

da segurança estão presentes.

Na Netflix, a comunicação direta 

ajuda meus líderes a serem 

expostos aos executivos seniors.”

“



NETFLIX

Promover 
habilidades de 
comunicação 
eficazes

Algo que parece travar muitos funcionários de 

tecnologia e segurança nos negócios, observa 

Jason, é o excesso de compartilhamento 

de documentos, como memorandos e 

atualizações de status, que tendem a 

ser extremamente prolixos e repletos de 

detalhes técnicos. “Os responsáveis acabam 

superestimando quanto tempo o público 

está disposto a investir em digerir essas 

mensagens”, disse ele. 

Conforme líderes de segurança recebem 

cada vez mais convites para sentarem-se 

à mesa dos negócios, esse pode ser um 

obstáculo real quando parte da função 

do CISO é comunicar a estratégia de 

privacidade e segurança da organização 

a todas as suas partes interessadas. 

Jason segue uma abordagem de feedback 

direto com sua equipe e envolve-se em 

orientá-los em estilos de comunicação. 

O resultado é que líderes se tornam 

mais eficazes em geral sobre o que 

dizem e como dizem, e praticam maior 

direcionamento quando compartilham 

menos dos detalhes desnecessariamente 

técnicos, algo que as partes interessadas 

dos negócios consideram estimulante.

Com frequência, trabalho com 

meus líderes sobre clareza e 

precisão na escrita para garantir 

que a mensagem seja ouvida.”

“



INTUIT

A Netflix não é alheia à inovação quando se 

trata da cultura da empresa, mesmo assim, 

Jason tem confiança de que há muito que 

podem aprender de seu parceiro de nuvem 

de mais de uma década.

Jason gosta de mencionar a abordagem de 

liderança de linha única da Amazon. Trata-

se de manter as pessoas certas com foco 

preciso nas coisas certas para que não sejam 

distraídas por múltiplas narrativas. O modelo 

da Netflix pode se beneficiar da mesma 

mentalidade especialista versus generalista 

conforme o ambiente técnico e de negócios 

cresce em escala e complexidade.

Isso cria intenção ao redor da criação do 

produto e auxilia na sólida tomada de 

decisão: se você realmente acreditar em um 

produto, desenvolverá uma equipe focada 

ao seu redor. 

Outra semelhança entre AWS e Netflix é 

seu mecanismo de feedback. O princípio de 

liderança da Amazon “tenha uma estrutura, 

discorde e comprometa-se” assegura que 

expressar a opinião de alguém é uma 

obrigação (e não simplesmente uma opção) – 

Jason acredita em criar uma cultura inclusiva 

em que “é sua responsabilidade discordar, 

mesmo quando for desconfortável.” 

Para colocar esta filosofia em prática, Jason 

nos conta que a Netflix com frequência 

confia em uma abordagem a documentos 

compartilhados, em que as partes interessadas 

podem “falar” livremente nas margens, 

tornando o feedback direto possível para 

aqueles que talvez não sejam as pessoas mais 

expressivas ou que falam mais alto da sala.

O que Jason 
aprendeu sobre 
liderança 
trabalhando 
com a AWS?

A AWS não tem sido apenas 

um ótimo parceiro de nuvem, 

ela nos ajudou a aperfeiçoar 

parte das sinergias culturais 

que já tínhamos.”

“

https://jobs.netflix.com/culture
https://www.amazon.jobs/principles
https://www.amazon.jobs/principles


PARA CONCLUIR

Use a Nuvem AWS para transformar a forma 
como você faz negócios. Automatize tarefas 
de conformidade e segurança para reduzir 
riscos para que você possa inovar com mais 
rapidez e liberar recursos para se concentrar 
em áreas importantes, como cultivar líderes 
de negócios de segurança do futuro.



Site de Segurança e Conformidade da AWS

Curso Fundamentos Básicos da Segurança

AWS Tech Talks  |  Canal do YouTube dos Webinars

Certificações da AWS

Certificação de Especialização em Segurança da AWS

Operações de Segurança na AWS

Saiba mais 

Motive sua equipe

https://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals/
https://aws.amazon.com/about-aws/events/monthlywebinarseries/
https://www.youtube.com/channel/UCT-nPlVzJI-ccQXlxjSvJmw
https://aws.amazon.com/certification/our-certifications/
https://aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-operations/

