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Visão geral
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Isso significa que a segurança está profundamente incorporada em nossa 
cultura e em nossos processos e permeia tudo o que fazemos. O que isso 
significa para você? Como cliente da AWS, você se beneficia de 
datacenters e arquiteturas de rede criados para atender aos requisitos 
das empresas com as maiores exigências de segurança do mundo. 
Também conta com serviços de segurança avançados projetados por 
engenheiros com conhecimento aprofundado sobre as tendências 
globais de segurança, projetados para trabalhar junto e com produtos 
que você já conhece e confia de nossa rede de parceiros da AWS. Isso 
significa que é possível escolher a segurança que melhor atenda às suas 
necessidades à medida que você cresce, com visibilidade ampla e 
monitoramento contínuo de sua infraestrutura de nuvem e a capacidade 
de automatizar tarefas para reduzir riscos.

Este Guia de referência rápida de segurança e conformidade foi criado 
para oferecer uma visão geral de como manter a infraestrutura da 
AWS segura e compatível, e dos serviços de segurança e conformidade 
disponíveis para você.

Na AWS, a segurança vem em primeiro lugar.



A segurança não é mais vista como algo que bloqueia ou desacelera a migração, mas como um 
dos principais diferenciais a ser usado para guiar as decisões de negócios digitais da sua 
organização/empresa, as seleções de fornecedores, tecnologias e as estratégias de investimento 
de sua organização. Muitos clientes já migraram com confiança sabendo que a AWS foi projetada 
para ser o ambiente de computação em nuvem mais flexível e seguro disponível atualmente. 
Esses clientes transformaram a maneira como operam, assim conseguindo se focar no negocio 
deles e, ao mesmo tempo, tornando sua organização mais segura. Como cliente, você pode 
compreender os cinco principais benefícios da segurança com a AWS.

Escale de maneira segura com visibilidade e controle superiores 

Com a AWS, é possível controlar onde seus dados estão armazenados, quem pode acessá-los e 
quais recursos sua organização consome em um determinado momento. Os refinados controles 
de identidade e acesso, combinados ao monitoramento contínuo vão fornecer informações de 
segurança quase em tempo real, que ajudarão a garantir que os recursos certos tenham o acesso 
correto sempre, onde quer que suas informações estejam armazenadas. Reduza riscos à medida 
que seu ambiente escala usando nossos serviços de segurança e monitoramento de atividades 
automatizados para detectar eventos de segurança suspeitos, como alterações de configuração, 
por todo o seu ecossistema. Você pode até integrar nossos serviços às suas soluções atuais para 
oferecer suporte a fluxos de trabalho existentes, otimizar operações e ajudar a simplificar os 
relatórios de conformidade. 

Benefícios da segurança com a AWS
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Automatize e reduza riscos com 
serviços altamente integrados  

A automatização de tarefas de segurança na 
AWS permite que você tenha mais proteção, 
reduzindo os erros humanos de configuração 
e dando mais tempo para sua equipe se 
concentrar em outras tarefas essenciais para 
sua empresa. Você possui uma ampla 
variedade de soluções altamente integradas 
que podem ser combinadas para automatizar 
tarefas de maneiras inovadoras, permitindo 
que sua equipe de segurança trabalhe mais 
próximo das equipes de desenvolvimento e 
operações para criar e implantar códigos de 
forma mais rápida e segura. Por exemplo, ao 
utilizar tecnologias como machine learning, a 
AWS permite que você descubra, classifique e 
proteja dados sigilosos de modo automático 
e contínuo com apenas alguns cliques no 
Console AWS. Também é possível 
automatizar as verificações de segurança de 
infraestrutura e de aplicações para aplicar 
continuamente seus controles de segurança 
e conformidade e ajudar a assegurar a 
confidencialidade, integridade e 
disponibilidade em todos os momentos. 
Automatize em ambientes híbridos com 
nossas ferramentas de gerenciamento de 
informações e segurança para integrar a AWS 
como uma extensão homogênea e segura de 
seus ambientes on-premises e legados.

Escale de maneira segura com visibilidade e controle superiores 

Com a AWS, é possível controlar onde seus dados estão armazenados, quem pode acessá-los e 
quais recursos sua organização consome em um determinado momento. Os refinados controles 
de identidade e acesso, combinados ao monitoramento contínuo vão fornecer informações de 
segurança quase em tempo real, que ajudarão a garantir que os recursos certos tenham o acesso 
correto sempre, onde quer que suas informações estejam armazenadas. Reduza riscos à medida 
que seu ambiente escala usando nossos serviços de segurança e monitoramento de atividades 
automatizados para detectar eventos de segurança suspeitos, como alterações de configuração, 
por todo o seu ecossistema. Você pode até integrar nossos serviços às suas soluções atuais para 
oferecer suporte a fluxos de trabalho existentes, otimizar operações e ajudar a simplificar os 
relatórios de conformidade. 

Desenvolva com os mais altos 
padrões de privacidade e 
segurança de dados 

Sabemos que nossos clientes se importam 
muito com privacidade e segurança dos dados. 
Como nossos clientes se importam tanto com 
a segurança de dados, temos uma equipe de 
especialistas em segurança de primeira classe 
que monitora nossos sistemas 24 horas por 
dia para ajudar a proteger seu conteúdo. Com 
a AWS, é possível criar se baseando na mais 
segura infraestrutura global sabendo que você 
é sempre o proprietário de seus dados, 
podendo criptografá-los, movê-los e gerenciar 
a retenção deles. Todos os dados que 
transitam pela rede global da AWS que 
interconecta nossos datacenters e regiões são 
criptografados automaticamente na camada 
física antes de saírem de nossas instalações 
protegidas. Também há camadas de 
criptografia adicionais, por exemplo, em todo 
o tráfego de emparelhamento entre regiões 
VPC, conexões TLS dos clientes ou entre 
serviços. Fornecemos ferramentas para ajudar 
você a criptografar facilmente seus dados, em 
trânsito e em repouso, e para garantir que 
apenas usuários autorizados consigam 
acessá-los. Você pode usar chaves gerenciadas 
pelo AWS Key Management System (KMS), 
com módulos de segurança de hardware 
(HSMs) certificados pelo FIPS 140-2 Nível 2 ou 
gerenciar suas próprias chaves de criptografia 
com o AWS CloudHSM usando HSMs 
certificados pelo FIPS 140-2 Nível 3. Também 
oferecemos o controle e a visibilidade 
necessários para ajudar a comprovar sua 
conformidade com as leis e regulamentações 
regionais e locais de privacidade de dados. O 
design de nossa infraestrutura global permitirá 
que você mantenha total controle das regiões 
onde seu conteúdo está localizado 
fisicamente, o que ajuda no cumprimento dos 
requisitos de residência de dados.
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Maior ecossistema de soluções e parceiros de segurança

Amplie os benefícios da AWS usando tecnologia de segurança e serviços de consultoria de provedores 
de soluções que você já conhece e nos quais confia. Selecionamos cuidadosamente provedores 
especializados e com sucesso comprovado na proteção de todos os estágios da adoção da nuvem, desde 
a migração inicial até o gerenciamento diário contínuo. Faça sua escolha na nossa Rede de Parceiros da 
AWS (APN), um programa global de parceiros de tecnologia e consultoria. Muitos desses parceiros se 
especializam em fornecer soluções e serviços com foco em segurança para suas cargas de trabalho ou 
aplicações e casos de uso específicos. As soluções de parceiros da AWS permitem automação, agilidade e 
escalabilidade com suas workloads. Facilmente encontre, compre, implante e gerencie soluções prontas 
para nuvem, incluindo produtos de software como serviço (SaaS), no AWS Marketplace. Essas soluções 
trabalham juntas para ajudar a proteger seus dados de maneiras que não eram possíveis on-premises, 
com soluções disponíveis para uma ampla variedade de cargas de trabalho ou aplicações e casos de uso.  

Herde os mais compreensivos 
controles de segurança e 
conformidade 

Para apoiar suas iniciativas de conformidade, a 
AWS obtém regularmente a validação de 
terceiros para milhares de requisitos globais de 
conformidade que monitoramos continuamente 
para ajudar a cumprir padrões de conformidade 
nas áreas de serviços financeiros, varejo, saúde e 
governo, entre outras. Você herda os controles 
de segurança mais recentes utilizados pela AWS, 
fortalecendo seus próprios programas de 
conformidade e certificação, ao mesmo tempo 
em que recebe acesso a ferramentas que podem 
ser utilizadas para reduzir os custos e tempo 
utilizados para seus requisitos de segurança 
específicos. A AWS oferece suporte a mais 
padrões de segurança e certificações de 
conformidade que qualquer outra oferta, 
incluindo SOC 2, PCI-DSS, HIPAA/HITECH, 
FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2 e NIST 800-171, 
ajudando os clientes a cumprir requisitos de 
conformidade de praticamente todos os órgãos 
regulatórios do mundo.
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Ao transferir sua infraestrutura de TI para a AWS, você adota o modelo 
de responsabilidade compartilhada. Esse modelo compartilhado reduz 
seus encargos operacionais, porque nós operamos, gerenciamos e 
controlamos as camadas dos componentes de TI a partir do host do 
sistema operacional e camada de virtualização até a segurança física 
do data center que os serviços operam. Assim como compartilha a 
responsabilidade de operar o ambiente de TI conosco, você também 
compartilha a gerencia, operação e verificação dos controles de TI.

Em resumo, a AWS é responsável pela segurança “da” nuvem e, 
como cliente, você é responsável pela segurança “na” nuvem, que 
descrevemos com mais detalhes abaixo.

A AWS é responsável por 

proteger a infraestrutura que 

executa todos os serviços 

oferecidos pela Nuvem AWS

A responsabilidade do cliente 

será determinada pelos 

serviços de nuvem da AWS que 

ele escolher

Segurança 
NA nuvem

Segurança 
DA nuvem

Como compartilhamos a responsabilidade
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Segurança “da” nuvem

A AWS é responsável pela segurança “da” nuvem. Você se beneficia dos datacenters da AWS e de 
uma rede arquitetada para proteger suas informações, suas identidades, suas aplicações e seus 
dispositivos e herda os controles de conformidade mais abrangentes criados para ajudar a 
satisfazer os requisitos de conformidade de órgãos regulatórios do mundo inteiro.

Certificações, programas, relatórios e atestados de terceiros da AWS 
A AWS contrata órgãos externos de certificação e auditores independentes para fornecer aos 

clientes um grande volume de informações sobre as políticas, os processos e os controles 
estabelecidos e operados pela AWS.

Para obter uma lista completa dos programas, acesse:
aws.amazon.com/compliance/programs 

AWS Security Assurance

Por meio de nosso modelo de responsabilidade compartilhada, permitimos que os 
clientes gerenciem riscos de maneira eficaz e eficiente no ambiente de TI e 
fornecemos garantia de gerenciamento de riscos eficaz por meio de nossa 
conformidade com frameworks e programas amplamente reconhecidos.  

Para validar que mantemos um ambiente de controle onipresente que opera de 
maneira eficaz em nossos produtos e instalações ao redor do mundo, buscamos 
avaliações independentes de terceiros. 

Nosso ambiente de controle abrangente inclui políticas, processos e atividades de 
controle que utilizam diversos aspectos do ambiente de controle geral da AWS.

aws.amazon.com/compliance/programs


“Não era possível para nós 
atingirmos os níveis de certificação 

de segurança que a AWS possui. 
Temos grande confiança na 

separação lógica de clientes na 
Nuvem AWS, sobretudo pela 

Amazon VPC, que nos permite 
personalizar nosso ambiente de 
rede virtual para cumprir nossos 

requisitos específicos.”

- Michael Lockhart
Gerente de infraestrutura de TI
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O ambiente de controle coletivo abrange as 
pessoas, os processos e a tecnologia 
necessários para estabelecer e manter um 
ambiente que ofereça suporte à eficácia 
operacional do framework de nosso 
controle. Integramos controles específicos 
de nuvem aplicáveis identificados pelos 
principais órgãos do setor de computação 
em nuvem em nosso ambiente de controle. 
Monitoramos esses grupos do setor para 
identificar as melhores práticas que você 
pode implementar e para melhor te ajudar 
no gerenciamento de seu ambiente de 
controle.

Demonstramos nossa postura de 
conformidade para melhor te ajudar a 
verificar a conformidade com os requisitos 
do setor e do governo. Trabalhamos em 
conjunto com órgãos externos de 
certificação e auditores independentes 
para fornecer informações detalhadas 
sobre as políticas, processos e controles 
que estabelecemos e operamos. 
Fornecemos certificados de conformidade, 
relatórios e outras documentações 
diretamente para você pelo portal de 
autoatendimento conhecido como AWS 
Artifact. Você pode usar essas 
informações para executar seus 
procedimentos de avaliação e verificação 
de controles, conforme exigido pelo 
padrão de conformidade aplicável.

Você pode incorporar as informações que 
fornecemos sobre nosso programa de riscos 
e conformidade em seu próprio modelo de 
conformidade. Usamos milhares de 
controles de segurança para monitorar a 
manutenção da conformidade com os 
padrões globais e melhores práticas.



Privacidade

A AWS está atenta à sua privacidade. Você sempre detém seu conteúdo, 
bem como a capacidade de criptografá-lo, movê-lo e gerenciar a 
retenção. Fornecemos ferramentas para ajudar você a criptografar 
facilmente seus dados em trânsito e em repouso e para ajudar a 
garantir que apenas usuários autorizados consigam acessá-los. 

A AWS oferece controle que pode ajudar você a cumprir as leis e 
regulamentos regionais e locais de privacidade de dados aplicáveis à 
sua organização. O design da nossa infraestrutura global permitirá que 
você mantenha total controle sobre os locais onde seus dados estão 
armazenados fisicamente, o que pode ajudar no cumprimento dos 
requisitos de residência de dados.

Com a AWS, você sabe quem está acessando seu conteúdo e quais 
recursos sua organização estão sendo consumidos a qualquer 
momento.

Garanta que seus recursos estejam sempre no mesmo nível de acesso 
aproveitando os refinados controles de identidade e acesso e 
monitoramento contínuo para fornecer informações de segurança 
quase em tempo real, onde quer que suas informações estejam 
armazenadas.

Reduza riscos e possibilite o crescimento usando nossos serviços de 
monitoramento de atividade que detectam alterações de configuração 
e eventos de segurança em seu sistema, e até mesmo integrando 
nossos serviços com suas soluções existentes para ajudar a simplificar 
suas operações e relatórios de conformidade. 

Saiba mais em: aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq 
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aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq


Zonas de disponibilidade

Em breve

Regiões

Onde seu conteúdo é armazenado

Os datacenters da AWS são criados em clusters em diversos locais pelo mundo. Fazemos 
referência a cada um dos nossos clusters de datacenter em determinado local como uma região 
da AWS. 

Você tem acesso a várias regiões da AWS no mundo inteiro e pode escolher usar apenas uma 
região da AWS, todas as regiões da AWS ou qualquer combinação de regiões da AWS.

Você retém o controle total sobre nas regiões da AWS em que seus dados estão fisicamente 
armazenados, o que pode ajudar a atender a seus requisitos de conformidade e residência de 
dados. Por exemplo, se você é um cliente da Europa, pode escolher implantar seus produtos da 
AWS exclusivamente na região Europa (Frankfurt). Ao fazer essa escolha, seu conteúdo será 
armazenado exclusivamente na Alemanha, a menos que você selecione outra região da AWS.
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Continuidade dos negócios

Nossa infraestrutura conta com alto nível de disponibilidade, e 
fornecemos a você os recursos necessários para implantar uma 
arquitetura de TI resiliente. Nossos sistemas são projetados para 
tolerar falhas do sistema ou de hardware com o mínimo de impacto 
para o cliente.

O plano de continuidade nos negócios da AWS destaca medidas para 
evitar e reduzir estresses ambientais. Isso inclui detalhes operacionais 
sobre as medidas a serem tomadas antes, durante e depois de um 
evento. O plano de continuidade nos negócios é apoiado por testes 
que incluem simulações de diferentes cenários. Durante e após os 
testes, a AWS documenta a performance de pessoas e processos, 
ações corretivas e lições aprendidas com o objetivo de obter melhoria 
contínua.

Visão geral do datacenter 

A AWS foi pioneira na computação em nuvem 
em 2006, criando uma infraestrutura em nuvem 
que permite criar com segurança e inovar mais 
rapidamente. Inovamos continuamente o design 
e os sistemas de nossos datacenters para 
protegê-los de riscos naturais ou provocados 
pelo homem. Depois implementamos controles, 
criamos sistemas automatizados e passamos por 
auditorias de terceiros para confirmar a 
segurança e conformidade. Consequentemente, 
as organizações mais altamente regulamentadas 
do mundo confiam na AWS todos os dias. 

Para obter mais informações, acesse:
aws.amazon.com/compliance/data-center/
controls/ 
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aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/


Recuperação de desastres 

A Nuvem AWS oferece suporte a muitas arquiteturas populares de recuperação de desastres, desde 
ambientes de “pilot light”, que estão prontos para serem escalados a qualquer momento, até 
ambientes de “hot standby”, que permitem um failover rápido.

Permitimos que você distribua as aplicações por várias zonas de disponibilidade da AWS para que 
possa manter a resiliência diante de praticamente qualquer falha, inclusive catástrofes naturais e 
falhas do sistema. É importante observar que todos os datacenters estão online e a serviço dos 
clientes; nenhum datacenter está “cold”. Em caso de falha, processos automatizados desviam seu 
tráfego de dados da área afetada. É possível usar a AWS para possibilitar a recuperação de 
desastres rápida de seus sistemas de TI críticos, sem incorrer em gastos de infraestrutura com um 
segundo lugar físico. Lembre-se de que você é responsável por gerenciar e testar o backup e a 
recuperação do seu sistema de informações que é criado na infraestrutura da AWS. A AWS oferece 
o CloudEndure Disaster Recovery, que minimiza o tempo de inatividade e a perda de dados ao 
fornecer recuperação rápida e confiável de servidores físicos, virtuais e baseados na nuvem na AWS.

Para obter mais informações, acesse: 
aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/ 
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“A AWS nos permitiu armazenar 
informações de maneira econômica 
e, ao mesmo tempo, aliviar o fardo 
de oferecer suporte à infraestrutura 
necessária, pois a AWS cuida disso. 
Nós e os clientes saímos ganhando.”

- Michael Lockhart
         Gerente de infraestrutura de TI

aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/


Segurança “na” nuvem

Enquanto a AWS opera o trabalho pesado com a segurança “da” nuvem, você, 
como cliente da AWS, ainda é responsável pela segurança “na” nuvem. Você é 
responsável por gerenciar o sistema operacional convidado, incluindo a instalação 
de atualizações e patches de segurança. Você também é responsável por gerenciar 
o software de aplicação associado, bem como a configuração do firewall escolhido. 
Suas responsabilidades variam de acordo com os produtos da AWS que você 
escolhe, como integra esses serviços ao seu ambiente de TI e as leis e os 
regulamentos aplicáveis.

1. Automatizar seu inventário e gerenciamento de recursos para saber o que 
tem e protegê-los adequadamente.

2. Configurar com segurança o sistema operacional convidado e as aplicações 
em seus recursos (configurações seguras, aplicação de patches e antimalware).

3. Controlar alterações dos recursos (gerenciamento de alterações).

4. Criar e automatizar seus planos de resposta a incidentes e recuperação de 
desastres.

Para gerenciar seus recursos da AWS com segurança, é necessário fazer quatro 
coisas:
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Produtos de segurança e identidade da AWS  

Para ajudá-lo a estabelecer a segurança “na” nuvem, a AWS oferece 
uma ampla seleção de serviços de segurança inovadores que podem 
ajudar você a cumprir seus próprios requisitos regulamentares e de 
segurança de maneira mais simples. Nossos serviços e soluções de 
segurança se concentram em fornecer benefícios estratégicos essenciais 
nas áreas a seguir, que são cruciais para ajudar você a implementar o 
procedimento de segurança ideal de sua organização.

Identity and Access Management 

O AWS Identity Services permite gerenciar identidades, recursos e 
permissões em escala de forma protegida. Com a AWS, você conta 
com serviços de identidade para seu quadro de funcionários e 
aplicações voltados ao cliente para começar rapidamente e gerenciar o 
acesso a suas workloads e aplicações. A AWS também proporciona 
liberdade com serviços como o IAM Access Analyzer para escolher 
onde gerenciar as identidades e credenciais de seus funcionários e as 
permissões refinadas para conceder o acesso certo, às pessoas certas, 
no momento certo. Serviços como o AWS Identity & Access 
Management (IAM) permitem gerenciar com segurança o acesso a 
produtos e recursos da AWS, enquanto o AWS Organizations 
possibilita centralizar a governança e o gerenciamento em todas 
contas da AWS. Com o AWS Single Sign-On (SSO) é possível habilitar 
serviços de autenticação única na núvem.

“Acreditamos que o gerenciamento de identidade e acesso de 
segurança feito corretamente pode capacitar nossos engenheiros 

a se concentrar em produtos em ambientes transparentes e 
confiáveis, e foi por isso que implementamos uma base de 
segurança de autoatendimento auditável com o AWS IAM.”

- Rob Witoff
Diretor
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Proteção de borda e de rede 

Os clientes podem proteger suas aplicações Web usando os produtos da AWS que filtram o 
tráfego com base nas regras que eles criam. Por exemplo, você pode filtrar solicitações da Web 
com base em endereços IP, cabeçalhos HTTP, corpo HTTP ou strings de URI, o que permite 
bloquear padrões de ataque comuns, como injeção de SQL ou desenvolvimento de scripts 
multiplataforma. Proteja suas aplicações Web de exploits comuns usando o AWS Web 
Application Firewall (WAF); gerencie sua proteção DDoS com o AWS Shield; configure e 
gerencie de maneira centralizada as regras de firewall em suas contas e aplicações no AWS 
Organizations com o AWS Firewall Manager; e implante a segurança de rede em suas Amazon 
VPCs com apenas alguns cliques usando o AWS Network Firewall. 

Proteção de dados 

A AWS fornece produtos que ajudam a proteger seus dados, contas e 
workloads contra acesso não autorizado.

Os serviços de proteção de dados da AWS fornecem criptografia e 
gerenciamento de chaves e detecção de ameaças, que ajudam a 
monitorar e proteger continuamente suas contas e workloads. Com 
nossos serviços de proteção de dados, você pode descobrir e proteger 
seus dados sigilosos em escala com o Amazon Macie; criar e controlar 
facilmente as chaves usadas para criptografar ou assinar digitalmente 
seus dados usando o AWS Key Management Service (KMS); alternar, 
gerenciar e recuperar segredos com o AWS Secrets Manager; gerar e 
usar facilmente suas chaves de criptografia com o AWS CloudHSM; e 
provisionar, gerenciar e implantar certificados públicos e privados usando 
o AWS Certificate Manager.
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Detecção e gerenciamento de 
ameaças

A AWS ajuda a identificar ameaças monito-
rando continuamente a atividade da rede e 
o comportamento da conta em seu ambi-
ente de nuvem. Ao utilizar nossos serviços, 
você pode obter a visibilidade necessária 
para identificar possíveis problemas antes 
que eles afetem os negócios, melhorar seu 
procedimento de segurança e reduzir o 
perfil de risco de seu ambiente. Use o 
Amazon GuardDuty como serviço geren-
ciado de detecção de ameaças; o Amazon 
Detective para analisar e visualizar dados 
de segurança para chegar rapidamente à 
causa-raiz de potenciais problemas de 
segurança; o Amazon Inspector para 
automatizar avaliações de segurança para 
ajudar a melhorar a segurança e a confor-
midade das aplicações implantadas na 
AWS; e use o AWS Security Hub como 
central unificada de conformidade e segu-
rança, onde você pode visualizar e gerenciar 
alertas de segurança de maneira centraliza-
da e automatizar verificações de segurança.

Para obter mais informações sobre o AWS 
Security and Identity Services, acesse: 
aws.amazon.com/products/security

Conformidade e privacidade de 
dados, Amazon Security Hub, 
Systems Manager e CloudWatch 

A AWS oferece uma visão abrangente de seu 
status de conformidade e monitora 
continuamente seu ambiente usando 
verificações de conformidade automatizadas 
com base nas práticas recomendadas da AWS 
e nos padrões do setor que sua organização 
segue. Você pode usar o AWS Audit Manager 
para auditar continuamente seu uso da AWS 
para simplificar sua forma de avaliar riscos e 
conformidade; o AWS CloudTrail para 
rastrear a atividade do usuário e o uso da API; 
o AWS Config para registrar e avaliar as 
configurações de seus recursos da AWS; e o 
AWS Artifact como um portal de 
autoatendimento para acesso sob demanda 
aos relatórios de conformidade da AWS. 
Também pode usar o padrão AWS Security 
Hub's Foundational Security Best Practices 
para detectar quando suas contas e seus 
recursos implantados se desviam das práticas 
recomendadas de segurança, e o Config’s 
Conformance Packs para avaliar as definições 
de configuração de recursos da AWS conforme 
suas definições de configuração ideais. 

Produtos da AWS no escopo 

Incluímos serviços no escopo de nossos 
programas de conformidade com base no caso 
de uso esperado, no feedback e na demanda. 
Com base na natureza do que está desenvolvendo 
na AWS, você deve determinar se o serviço 
processará ou armazenará dados do cliente e 
como isso afetará ou não a conformidade de seu 
ambiente de dados do cliente.

Para obter mais informações, visite nossa página 
Serviços do escopo: 
aws.amazon.com/compliance/services-in-scope 
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Ao criar sua estratégia de migração da AWS, ou se estiver revisitando 
suas workloads existentes na AWS, há uma série de padrões e 
estruturas aceitos pelo setor que podem ajudar você a construir uma 
base de segurança sólida.

Frameworks como CIS, ISO 27001 e o NIST Cybersecurity Framework 
(CSF) fornecem uma abordagem estruturada para a construção de 
seus sistemas de governança de TI e gerenciamento de segurança, e o 
AWS Security Hub fornece verificações de segurança automatizadas 
em relação a esses padrões. A AWS também fornece orientações 
sobre práticas recomendadas por meio do AWS Cloud Adoption 
Framework, do AWS Well-Architected e do padrão AWS Foundational 
Security Best Practices.

Práticas recomendadas da AWS 
para segurança “na” nuvem
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Migrar para a AWS: o AWS Cloud Adoption Framework 

O AWS Professional Services criou o Cloud Adoption Framework (CAF) baseado 
em milhares de migrações de clientes para ajudar organizações a planejar uma 
migração para a nuvem segura e bem-sucedida. Uma vez que o caminho de 
cada organização será diferente, é importante planejar com antecedência e 
conectar as metas empresariais e os resultados desejados aos processos e 
tecnologias certos. O CAF está centrado em seis perspectivas usadas para 
planejamento e considerações estratégicas baseadas em princípios comuns 
que se aplicam à maioria das organizações. Três dessas perspectivas (negócios, 
pessoas e governança) são voltadas para recursos da empresa, enquanto os 
aspectos técnicos são considerados nas perspectivas de plataforma, segurança 
e operações. Em conjunto, as seis perspectivas permitem que a liderança 
organizacional planeje e direcione sua transição para a nuvem, identificando as 
partes interessadas certas e detectando lacunas nos recursos e processos 
existentes.

A perspectiva de segurança do CAF captura a experiência da AWS no trabalho 
com clientes empresariais na jornada de adoção da nuvem. Ele detalha como 
estruturar uma abordagem baseada em riscos para controlar a identificação e 
seleção (por exemplo, construir uma cartografia de segurança), como construir 
um programa de segurança que permita o amadurecimento por meio de 
iteração e como a AWS aconselha os clientes a configurar seu modelo de 
segurança na Nuvem AWS.  

Recursos da perspectiva de segurança:

• O Identity and Access Management (IAM) ajuda os clientes a integrar a AWS 
a seu ciclo de vida de gerenciamento de identidade e fontes de autenticação e 
autorização. 
• O Detective Control fornece orientações para ajudar a identificar potenciais 
incidentes de segurança no ambiente da AWS. 
• O Infrastructure Security ajuda os clientes a implementar metodologias de 
controle que podem ser necessárias para cumprir as práticas recomendadas, 
bem como atender às obrigações regulatórias ou do setor. 
• O Data Protection ajuda os clientes a implementar salvaguardas adequadas 
que protegem os dados em trânsito e em repouso. 
• O Incident Response ajuda os clientes a definir e executar uma resposta a 
incidentes de segurança.

Leitura complementar: AWS Cloud Adoption Framework: aws.amazon.com/professional-services/CAF/ 
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Práticas recomendadas para workloads seguras e 
resilientes: AWS Well-Architected 
  
O AWS Well-Architected é um conjunto de práticas recomendadas e 
uma ferramenta disponível no AWS Management Console que ajuda a 
responder à pergunta: “Estou bem arquitetado?”. O Well-Architected 
concentra-se no nível das workloads (infraestrutura, sistemas, dados e 
processos) examinando cinco pilares básicos: 

Há cinco componentes do pilar de segurança:

O Well-Architected fornece orientações para implementação segura e 
abordagens para selecionar os produtos da AWS corretos para garantir 
que essas práticas básicas de segurança estejam em vigor em suas 
workloads. Você pode observar que esses componentes são 
semelhantes ao Security Perspectives da CAF. Isso ocorre porque essas 
lacunas de capacidade que foram identificadas no nível estratégico 
devem ser tratadas na camada técnica. Essa rastreabilidade desde os 
requisitos empresariais até a arquitetura técnica e as operações é um 
elemento crucial para garantir que a segurança seja aplicada em todos 
os níveis da organização e atenda às necessidades da empresa.

•  Excelência operacional
•  Segurança 
• Confiabilidade
•  Eficiência de performance
•  Otimização de custos

•  Gerenciamento de identidade e acesso
•  Detecção
•  Proteção de infraestrutura
•  Proteção de dados
•  Resposta a incidentes
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Hoje, você pode usar a AWS WA Tool para documentar e medir sua 
workload usando as práticas recomendadas do AWS Well-Architected 
Framework. Essas práticas recomendadas foram desenvolvidas pelos 
Arquitetos de Soluções da AWS com base em seus anos de experiência 
na criação de soluções em uma ampla variedade de negócios. O 
framework oferece uma abordagem consistente para medir 
arquiteturas e fornecer orientações para implementar projetos que se 
adaptem às suas necessidades com o passar do tempo.

Leitura complementar:

O AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) é um serviço disponível 
por meio do Console de Gerenciamento da AWS que fornece um processo 
consistente para medir sua arquitetura usando as práticas recomendadas 
da AWS. O AWS WA Tool ajuda em todo o ciclo de vida do produto:

- Auxilia na documentação das decisões que você toma. 

- Fornece recomendações para melhorar sua workload com base 
nas práticas recomendadas. 

- Orienta você para tornar suas workloads mais confiáveis, 
protegidas, eficientes e econômicas.

Visão geral do AWS Well-Architected Framework:
aws.amazon.com/architecture/well-architected/  

Pilares de segurança do AWS Well-Architected Framework: 
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/security-pillar/welcome.html  

AWS Well-Architected Tool:
aws.amazon.com/well-architected-tool/  

Conceitos básicos do Well-Architected Tool: 
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/getting-started.html  
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“Quando você está usando serviços de Tele-Atendimento 
Médico e aborda informações de saúde protegidas, a 

segurança é primordial. A AWS é completamente essencial 
para o que estou fazendo hoje em dia. Segurança e 

conformidade são questões muito importantes. Se você 
não as tiver, o resto não interessa.”

- Cory Costley
Diretor de produto

Veja outros depoimentos de clientes em nosso site: 
aws.amazon.com/compliance/testimonials/ 

Verificações automatizadas para práticas recomendadas 
de segurança da AWS: padrão Foundational Security 
Best Practices do AWS Security Hub  
  
O padrão AWS Foundational Security Best Practices é um conjunto de 
controles que detecta quando suas contas e recursos implantados são 
desviados das práticas recomendadas de segurança. O padrão permite 
avaliar continuamente todas as suas contas e workloads da AWS para 
identificar rapidamente as áreas que se desviam das práticas recomendadas. 
Ele fornece orientações práticas e prescritivas sobre como melhorar e manter 
o procedimento de segurança de sua organização.

Leitura complementar:

Padrão AWS Foundational Security Best Practices: 
docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp.html
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Orientações para cibersegurança 
independente do fornecedor: 
NIST Cybersecurity Framework
  
Conforme as necessidade do seu negócio, 
obrigações regulatórias e requisitos de 
tecnologia, sua estratégia de segurança 
provavelmente mudará à medida que você fizer 
a transição para um modelo de 
responsabilidade de segurança compartilhada. 
Recomenda-se alinhar seu programa de 
segurança a uma estrutura do setor como o 
NIST Framework for Improving Critical 
Infrastructure Cybersecurity (CSF) para garantir 
que você considerou a segurança em todos os 
aspectos de sua empresa. Isso também 
permitirá avaliar tecnologias novas e futuras 
com base em objetivos de segurança imparciais, 
em vez de compará-la às soluções existentes 
com as quais as pessoas têm vínculos 
emocionais (positivos ou negativos). O ideal é 
que sua organização já esteja usando um 
framework para seu programa de segurança 
organizacional, caso contrário, considere o CSF.
 
Mas por que o CSF se existem outros padrões 
bem conhecidos, como o sistema de 
gerenciamento de segurança da informação 
ISO 27001:2013 e o COBIT? Embora aqui você 
possa adotar qualquer framework, o CSF 
fornece um método gratuito, simples e eficaz 
para compreender e comunicar os riscos de 
segurança cibernética em sua organização. Sua 
abordagem independente de tecnologia e de 
setor, permite uma taxonomia comum que 
pode ser usada em toda a sua empresa, desde o 
nível da diretoria até suas equipes de 
DevSecOps. Ainda que você escolha não adotar 
a metodologia CSF completa, as cinco funções 
principais (identificar, proteger, detectar, 
responder e recuperar) podem ser facilmente 
compreendidas e mapeadas para outros 
padrões ou requisitos de controle, conforme 
exigido por sua empresa. O CSF já foi adotado 
internacionalmente e múltiplas indústrias.

Leitura complementar:

Otimizar a segurança na nuvem na AWS: 
integrar o NIST Cybersecurity Framework, 
o AWS Cloud Adoption Framework e o AWS 
Well-Architected:
aws.amazon.com/blogs/security/optimizing-
cloud-governance-on-aws-integrating-the-
nist-cybersecurity-framework-aws-cloud-
adoption-framework-and-aws-well-
architected/ 

Alinhar o NIST CSF à Nuvem AWS: 
d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NI
ST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf  
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Juntando tudo 

Não existe uma abordagem única para a segurança de sua 
organização nem ela se limita apenas aos aspectos técnicos. Ao 
avaliar seus requisitos e o contexto da empresa, entender suas 
lacunas e riscos de segurança cibernética e aplicar práticas 
comprovadas e verdadeiras para uma arquitetura segura, você pode 
garantir que a segurança seja incorporada em todas as práticas 
organizacionais, desde a governança até as operações.

Orientações de segurança específicas para o serviço 

Cada produto da AWS conta com orientações de segurança disponíveis 
em nosso site de documentação da AWS. Essa documentação mostra 
como configurar os produtos da AWS para atender a seus objetivos de 
segurança e conformidade.
 

docs.aws.amazon.com/security/ 
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Um dos benefícios obtidos como cliente da AWS é o acesso a uma ampla 
rede de parceiros e soluções de segurança que você já conhece e que 
funcionam perfeitamente com nossos próprios produtos de conformidade e 
segurança da AWS.

Nossas soluções da Rede de Parceiros da AWS (APN) permitem automação, 
agilidade e escalabilidade com suas workloads, e você paga apenas pelo que 
precisar e utilizar. Você pode ampliar os benefícios da AWS usando 
tecnologia e serviços de consultoria de provedores com competência em 
segurança que você já conhece e nos quais confia. Desde a migração inicial 
às operações diárias, nossos parceiros da AWS aproveitam sua profunda 
experiência para ajudar os clientes a proteger todas as fases de sua jornada 
para adoção da nuvem.    

Escolha em nossa lista global de parceiros de tecnologia e consultoria da 
AWS com os parceiros com competência em segurança da AWS. Muitos 
desses parceiros se especializam em fornecer soluções e serviços com foco 
em segurança para suas workloads e casos de uso específicos. Aproveite os 
benefícios de maior agilidade, automação e escalabilidade de workloads com 
soluções de parceiros da AWS e recorra ao AWS Marketplace para encontrar, 
comprar, implantar e gerenciar soluções de nuvem de parceiros de maneira 
fácil e rápida, inclusive produtos de software como serviço (SaaS).

Para obter mais informações, acesse: aws.amazon.com/security/partner-solutions e 
aws.amazon.com/marketplace/solutions/security  

Parceiros e Marketplace
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Mídias sociais e AWS Security Blog 

Fique por dentro das atualizações, lançamentos 
e soluções inovadoras do serviço AWS Security, 
seguindo o blog de segurança da AWS, 
disponível em: aws.amazon.com/blogs/security. 

Siga-nos no Twitter: 
twitter.com/awssecurityinfo e 
twitter.com/awsidentity  

Acesse:
aws.amazon.com/architecture/
security-identity-compliance

Acesse:
aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty 

Centro de arquitetura de segurança, 
identidade e conformidade 

Saiba como cumprir seus objetivos de segurança e 
conformidade usando a infraestrutura e os 
produtos da AWS com documentação, blogs, 
vídeos e outros recursos.  

AWS Training and Certification

Não importa se está apenas começando, 
desenvolvendo as habilidades de TI existentes ou 
aprimorando seu conhecimento sobre nuvem, 
o Treinamento da AWS pode ajudar você e sua 
equipe a aprimorar seu conhecimento para que 
possam usar a nuvem de maneira mais eficaz. 
Acesse www.aws.training   

O AWS Certified Security – Specialty destina-se a 
pessoas com uma função de segurança com pelo 
menos dois anos de experiência prática 
protegendo workloads da AWS.

Recursos adicionais
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AWS Cloud Audit Academy 

A Cloud Audit Academy (CAA) foi projetada para pessoas em funções 
de auditoria, risco e conformidade e que estão envolvidas na avaliação 
de workloads regulamentadas na nuvem. O currículo da CAA forma 
um caminho de aprendizagem nivelado que começa com um amplo 
escopo (independente da nuvem e do setor), se estreita à medida que 
os alunos avançam e passa a se concentrar na AWS e no conteúdo 
específico do setor.

Fundamentos de segurança da AWS 

Um curso individualizado e gratuito sobre os conceitos fundamentais 
de segurança da Nuvem AWS, como controle de acesso, métodos de 
criptografia de dados e as práticas para a proteção do acesso de rede à 
sua infraestrutura da AWS. Abrange a responsabilidade do cliente na 
segurança da Nuvem AWS, bem como os diferentes serviços 
orientados à segurança disponíveis. 

Acesse: aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals 

Acesse: aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path  

Acesse: aws.amazon.com/professional-services/  

Acesse: wellarchitectedlabs.com/security  

AWS Professional Services 

A organização do AWS Professional Services é uma equipe global de 
especialistas que pode ajudar você a concretizar seus resultados de 
negócios desejados ao usar a Nuvem AWS. A equipe oferece 
orientação focada por meio de nossas práticas de especialidade 
globais, que abrangem uma variedade de soluções, tecnologias e 
setores. Uma variedade de ofertas voltadas à segurança estão 
disponíveis para ajudar os clientes em suas jornadas de migração para 
a nuvem e com a proteção de suas contas e workloads existentes de 
acordo com as práticas recomendadas da AWS e do setor.

Laboratórios de segurança do AWS Well-Architected 

Os laboratórios de segurança são documentação e códigos no formato 
de laboratórios práticos para ajudar você a aprender, medir e construir 
usando as práticas recomendadas de arquitetura. Os laboratórios são 
categorizados por níveis: 100 é introdutório, 200/300 é intermediário e 
400 é avançado.
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aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path
aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals
aws.amazon.com/professional-services/
https://wellarchitectedlabs.com/security/


Agradecemos por você reservar um tempo para ler o Guia 
de referência rápida de segurança e conformidade da AWS. 

Você também encontra mais informações no site de segurança e conformidade da AWS: 
aws.amazon.com/security/ 

e informações sobre nossos serviços de segurança em: 
aws.amazon.com/products/security/  
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