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Agenda 

Ciclo do Software Inseguro 

Problemas 

§  Contratação 

§  Desenvolvimento 

§  Formação 

Existe solução? 



Ciclo do Software Inseguro 

Contratação 

Programação Formação 



Pesquisa Informal 

Email 

 

Conversa pessoal 

 

Telefone 



Desenvolvedores 

 

1. Você ao estudar programação/desenvolvimento, teve alguma 
disciplina/conteúdo/módulo sobre desenvolvimento de código seguro 
e testes de segurança em código? 

2. A Software House que você trabalha, já contratou algum teste de 
segurança nas aplicações desenvolvidas por ela? 

 

3. Você é incentivado no trabalho, a estudar sobre desenvolvimento 
seguro e/ou realizar testes de segurança no código desenvolvido? 

 

4. Você acha que a aplicação entregue ao cliente final é segura? 

 

 



Desenvolvedores 

Maioria (90%) nunca estudou Segurança da Informação 

Nenhuma SW House contratou testes de Ssegurança da 
Informação 

90% não é incentivado a estudar Segurança da Informação no 
trabalho 

Todos acham que a aplicação entrega é insegura 



Formação 

1.  Nos cursos relacionados à Computação e/ou Sistemas, há 
alguma disciplina sobre Desenvolvimento Seguro de 
Software? 

2. Se sim, qual? 

3. Se não, há projeto? Para quando? Qual disciplina? 



UNICAMP 



UNICAMP 



FATEC-SP 





Software Houses  

1. Você realiza testes de Segurança de Software nas aplicações 
entregues aos clientes? 

2. Você tem alguma responsabilidade contratual para reparação 
ao cliente final, no caso de prejuízos gerados por incidentes de 
segurança ocorridos na aplicação fornecida?  

3. Você já investiu em Segurança de Software na sua empresa? 
Se sim, como?  



Software Houses 

Todos responderam que não realizam testes de SI 

Todas responderam que não possuem responsabilidade 
contratual de realizar testes e/ou reparar danos 

Nenhuma investiu em SI nas aplicações desenvolvidas até hoje 



Gestores de TI 

1. Você possui alguma aplicação contratada de terceiros rodando em seu 
ambiente, incluindo website, webmail? 

2. Você possui alguma aplicação web de terceiros, rodando em 
datacenter externo? 

3. Na contratação, foi exigida da empresa comprovação de que são 
realizados testes de segurança regulares na(s) mesma(s)? 



Gestores de TI 

4. Você já contratou algum teste de segurança nas suas aplicações? 

5. Caso ocorra um incidente de invasão no site externo, manchando a 
imagem da empresa, você sabe a quem responsabilizar judicialmente? 

6. No contrato com os fornecedores de ERP e Folha, há alguma clausula 
onde os fornecedores se responsabilizam por reparação material, caso 
incorram prejuízos causados por incidentes de segurança da informação 
explorados em falhas deixadas por eles em suas aplicações? 



Gestores de TI 

Maioria tem sistemas de terceiros dentro do ambiente 

Maioria possuí aplicação rodando em DC externo 

Nenhum exigiu comprovação de testes de SI 

Não sabem quem responsabilizar em caso de incidente 

Não atentaram para termos contratuais 

 



Software Inseguro 

Contratação 

Programação 

Formação 





Contratação Desenvolvimento Formação 



Desafio 1 

Conscientização dos Consumidores de SW (Organizações e 
Pessoas) 

§  Contratação 

•  Verificar padrão de desenvolvimento seguro 

•  Conhecer procedimentos de testes internos 

•  Quantidade e Resultado dos Testes externos 

•  Selo de Software Auditado pode ser uma boa opção 

•  Reparação prevista nas obrigações contratuais  

§  Manutenção 

•  Auditar testes da Software House 

•  Contratar terceiros para testar 



Contratação Programação Formação 



Desafio 2 

 

Mudança nas Software Houses 

 

§  Desenvolvimento de Código Seguro 

§  Manutenção 

§  Preparação da equipe atual 

§  Recrutamento de Profissionais já preparados 



Contratação Desenvolvimento Formação 



Desafio 3 

 

Mudança nas Escolas de Formação 

 

§  Desenvolvimento de Código Seguro em todas discplinas 

§  Formação de profissionais já capacitados em SI 

§  Garantia de Emprego para seus egressos 



E nós? 
 

Engajamento de Todos 

 

OWASP e similares 

 

Associações de Empresas 

 

Buscar melhores práticas e padrões 

 





@rodrigojorge 


