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Paulistano poderá opinar sobre a licitação do 
transporte municipal pelo Facebook

@ A consulta pública sobre a licitação do transporte municipal de São 
Paulo acaba de ganhar uma força nas redes sociais.  Por meio de 

um app de e-cidadania baseado no Facebook, lançado nesta segunda, 
8 de janeiro, os paulistanos poderão opinar sobre 10 pontos-chave do 
edital que regerá o transporte público da cidade nas próximas décadas, 
incluindo temas que infl uenciam a composição das tarifas.  Ao fi nal do 
processo, em 03 de fevereiro, todas as respostas serão repassadas à 
Prefeitura pelos canais por ela oferecidos para a participação popular. 
Cada um dos pontos abordados pela plataforma de e-cidadania virá 
acompanhado de uma explicação sobre sua importância e o detalha-
mento do que está bom, do que está ruim e do que falta a respeito 
dele no edital do transporte público. Endereço para participação no 
facebook: https://www.facebook.com/cidadesdossonhos

  
Cursos intensivos de férias para crianças e 
adolescentes

@A MadCode oferece cursos de férias, lúdicos e divertidos, para 
adolescentes e crianças, a partir de 5 anos. Os cursos têm duração 

de uma semana, de segunda-feira a sexta-feira, três horas por dia, e 
podem ser feitos até a última semana de janeiro. Os alunos aprendem 
conteúdos de programação, como noções básicas de algoritmos, coman-
dos, como fazer edição de programas e os conceitos de programação 
de computadores, que abrangem o desenvolvimento de aplicativos e 
de jogos no universo 3D. O App Inventor, para crianças com 14 anos 
ou mais; o Kodu 3D, para crianças de 7 a 9 anos; o Minecraft Mini, para 
crianças de 5 a 7 anos; e o Roblox 3D, para a faixa etária dos 10 aos 
13 anos, são os cursos de férias da MadCode. Mais informações sobre 
os cursos estão no website da MadCode (www.madcode.com.br) ou 
por contato telefônico nos números (11) 3541-1293 e (21) 3400-8020.

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
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A jornada para nuvem, 

assunto ainda muito atual 

nas áreas de TI de todas 

as empresas que nasceram 

com sistemas on-premise, 

pode ter diferentes níveis 

de complexidade

Para empresas recen-
tes, com um número de 
aplicações reduzido, os 

projetos costumam ser mais 
simples. Já para empresas com 
grande histórico de existência, 
é comum que ocorram projetos 
de mais de um ano de duração, 
somente para migrar as aplica-
ções e rotinas.

Quando se fala em modernizar 
as aplicações para usufruir das 
vantagens de estar na nuvem, 
este prazo é ainda maior. Em 
ambos os cenários, uma série de 
aspectos precisam ser analisa-
dos, observados e monitorados 
para que o sucesso seja garan-
tido, como:

1 - Segurança: defi nir 

políticas e proteger 

aplicações

Como na maioria das invasões 
e ataques a sistemas, a engenha-
ria social aplicada no contexto 
da cloud é a maior preocupação 
da maioria dos profi ssionais de 
segurança consultados. Senhas 
fracas e falta de cuidado ao defi -
nir as políticas de quais usuários 
possuem acesso a quais tipos 
de ações no ambiente são os 
principais problemas. Portanto, 
crie políticas claras de acessos 
e responsabilidades para cada 
usuário, que deverá deve ter 
permissão para fazer estrita-
mente aquilo que lhe é atribuído. 
Os usuários superadmins são 
para uma ou duas pessoas na 
companhia inteira, que possuam 
confi ança e maturidade para 
orquestrar todo o time.

Outro aspecto importante da 
segurança na cloud é a defi nição, 
junto ao time de desenvolvimento 
e arquitetos principalmente, das 
políticas de acesso às APIs da 
empresa. Uma API que tenha 
capacidade de alterar dados sen-
síveis da companhia deve possuir 
acesso, protocolos e segurança 
restritos à sua fi nalidade.

2 - Validação para impedir 

perda de informações

Em projetos de migração de 
dados, como bancos de dados, 
ou arquivos de quaisquer tipos, 
seja com fi nalidade de manter 
backup, alta disponibilidade ou 
performance, validações preci-
sam ser executadas para garantir 
a integridade do que foi migrado 
e também eliminar risco de 
perda de grandes quantidades 
de informações.

Para migrações de grandes 
volumes, como TB de dados, é 
importante verifi car se a quan-
tidade de arquivos na origem é 
igual a do destino e se o tamanho 
total é idêntico nas duas pon-
tas. Já para bancos de dados, 
a mesma verifi cação é válida e 
útil em um primeiro momento, 
porém, como provavelmente 
haverá alteração para funcionar 
no novo ambiente, as validações 
da integridade e funcionamento 
da aplicação em si são indispen-
sáveis e devem ser efetuadas 
por pessoas com profundo co-
nhecimento do funcionamento 
da mesma.

3 - Legislação: verifi car 

aderência com o negócio

A legislação coloca pé no freio 
de migrações governamentais há 
anos e afeta diretamente o negó-
cio de empresas do setor fi nan-
ceiro, por obrigar que os dados 
sejam armazenados fi sicamente 
em território brasileiro. Mesmo 
com a existência de datacenters 
no Brasil, as migrações, às vezes, 
não são possíveis, pois os cloud 
providers mantêm replicação 
automática dos dados e não há 
como garantir que eles fi carão 
somente na região selecionada.

Para outras aplicações, não 
relacionadas ao governo e se-
tor fi nanceiro, o marco civil da 
internet garante que boa parte 
das empresas estejam livres 
destas restrições, e é um bom 
ponto de partida para consulta 
e tirar dúvidas.

4- Arquitetura

Transferir aplicações do cená-
rio on-premise para a nuvem em 
formato AS-IS é uma alternativa 
quando as restrições do negócio 
relacionam o tempo envolvido 

diretamente. Porém, simples-
mente transferir a localização 
de um servidor não resolverá 
problemas relacionados à arqui-
tetura da aplicação, tais como 
performance, escalabilidade, 
estabilidade, telemetria, etc.

Quando a jornada para nuvem 
começa a abranger a forma como 
as aplicações foram desenvol-
vidas, vários novos benefícios 
podem ser explorados, como:

Arquitetura: Acoplamento/
Lock-in – usar serviços auto-
gerenciados ou não? Serviços 
como AWS Lambda, Amazon 
RDS, Google App Engine, Google 
Cloud Spanner, entre outros, 
trazem excelentes benefícios: 
mais velocidade ao time de 
desenvolvimento; tempo de 
desenvolvimento investido para 
conectar uma aplicação a este 
serviço; redução de custos - a 
abstração criada pelos cloud 
providers sobre cada um destes 
serviços, que faz com que não 
seja transparente a forma como 
cada um deles opera. A estraté-
gia de execução dos serviços fi ca 
a cargo do cloud provider, que 
usará os recursos de hardware e 
software da melhor maneira pos-
sível, pois detém conhecimento 
de todo o seu parque.

Estes e outros pontos devem 
ser avaliados e levados em 
consideração, tendo ciência de 
um importante trade-off: o aco-
plamento. Quanto mais serviços 
autogerenciados forem usados, 
maior será a dependência da-
quela aplicação e, consequen-
temente, o lock-in com aquele 
cloud provider.

Arquitetura: Custos – Enten-
der o funcionamento da aplicação 
e defi nir o melhor serviço a ser 
usado para resolver determinado 
problema é uma forma de reduzir 
custos signifi cativamente. Um 
exemplo facilmente tangível é o 
uso de hardware da nuvem com 
automatizações, disponíveis a ní-
vel de console de administrador, 
ou ainda via APIs que permitem 
alterações em nível de código, 
para reduzir custos com hardwa-
re daquela aplicação.

A maioria das aplicações 
possuem picos de consumo. A 
arquitetura e planejamento da 
aplicação permitirão a elastici-
dade da quantidade de hardware 
usado para prover as funciona-
lidades de acordo com a janela 
de tempo necessária.

Arquitetura: Telemetria – é 
necessária quando as aplica-
ções começam a crescer, e a 
quantidade de hardware e re-
cursos envolvidos na operação 
se torna maior. Por exemplo: 
uma aplicação que possua 10 
microsserviços, e cada um está 
distribuído em até 5 máquinas 
físicas - se um problema ocorre, 
é inviável acessar cada uma das 
50 máquinas procurando por 
onde aquela falha ocorreu. Para 
solucionar tal problema, podem 
ser tomadas ações proativas e 
reativas. 

Arquitetura: Latência - sempre 
que há um movimento para nuvem 
e o assunto latência é amplamente 
discutido. Ela sempre existirá. 
Mas é necessário verifi car a ade-
rência do negócio e eventuais 
maneiras de impedir que a latên-
cia afete, de forma relevante, o 
funcionamento de sistemas:

• Latência entre pedido e res-
posta do usuário, para migrações 
AS-IS: para sistemas que so-
mente distribuem informações, 
a confi guração de CDN pode 
ser a solução completa. Para 
sistemas que possuem situações 
transacionais, talvez seja neces-
sário mantê-los em datacenters 
fi sicamente próximos, ou ainda 
avaliar práticas de arquitetura;

• Latência dentro da própria 
aplicação: caso hajam muitos 
microsserviços disponíveis, 
em muitas máquinas, bancos 
de dados diferentes com as 
informações descentralizadas, 
e ainda mais de uma cloud 
envolvida, além da latência 
cliente-servidor, haverá latência 
internamente na aplicação, que 
precisa ser trabalhada por meio 
de práticas de arquitetura, como 
cache, fi las, etc, para prevenir 
que isto impacte o usuário fi nal.

http://time.com/4841014/
cloud-data-security-cyberse-
curity-hackers/

http://www.computerweekly.
com/news/450296599/Cloud-
-security-concerns-rise-as-in-
vestment-grows-report-shows

(*) É líder de área de desenvolvimento 
de software na ilegra e mestre em 

computação aplicada, possui 9 anos 
de experiência na área de TI.

Pontos de atenção na 
jornada para nuvem
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Não só o papel do CISO está mudando, mas também o rela-
cionamento dele com a organização em que trabalha. Antes 
eles reportavam ao CIO, agora reportam diretamente ao 

CEO ou ao Conselho Administrativo. Em seu novo papel, o CISO 
também precisa de diversas novas habilidades.

 
O cargo foi introduzido pela primeira vez na organização co-

mercial moderna para monitorar e analisar possíveis riscos de 
segurança para a empresa. Tradicionalmente, esses profi ssionais 
vieram do lado mais técnico e talvez não precisassem entender 
todo o negócio. Liderança, comunicação e background de ne-
gócios podem não ter sido requisitos para o trabalho até então. 
Mas isso está mudando. 

 
Com ameaças cada vez mais avançadas, é justo dizer que as 

diretorias corporativas estão enxergando a importância da se-
gurança cibernética. O desafi o para o CISO moderno é discutir 
os problemas do negócio que causam os desafi os de segurança 
(versus a tecnologia apenas). Quando os CISOs trazem ideias 
para a mesa executiva que são colocadas em termos de escolhas 
e integração de negócios, é mais provável que as questões sejam 
abordadas e corrigidas.

 
Os papéis do CIO e do CISO são diferentes. Ambos estão envol-

vidos com Tecnologia da Informação, mas de diferentes ângulos. 
O papel do CIO é assegurar a disponibilidade da informações para 
administrar o negócio; o do CISO é garantir segurança sem afetar 
a disponibilidade dos serviços empresariais. Este poderia ser um 
relacionamento adversário, mas abordado adequadamente - de 
um ponto de vista holístico - pode funcionar bem.

 
Toda organização gerencia a segurança de forma diferente, 

com base nas suas necessidades e estrutura interna. O CIO tra-
dicionalmente trabalha ao lado da gestão de uma empresa e é 
focado na operação interna. O CISO, por sua vez, é direcionado 

O novo papel da segurança da 
informação na gestão corporativa
Com o crescimento do mundo digital, acompanhamos também um enorme crescimento das ameaças 
cibernéticas. Estas variam de pequenas ações irritantes até desastres catastrófi cos. E à medida que 
essas ameaças evoluem, também vemos a evolução de um personagem anteriormente ignorado: o 
Diretor de Segurança da Informação, ou CISO (Chief Information Security Offi cer)

para fora. Além disso, como o CISO frequentemente reportava 
ao CIO, nem sempre eram vistos como pares. Uma percepção é 
que os CIOs são veteranos e líderes experientes, e os CISOs são 
mais jovens e mais especializados. 

 
O papel do CISO tornou-se mais elevado devido à importância do 

gerenciamento de dados na era digital. Sem a segurança cibernética 
uma empresa pode ser seriamente comprometida, tanto moneta-
riamente como em reputação. Para muitas empresas, informações 
e segurança não fazem parte do negócio; elas são o negócio.

 
O CISO também se tornou o responsável por trabalhar com os 

fornecedores de segurança cibernética. Como existem mais de 
mil empresas de segurança cibernética de diferentes tamanhos 
e escopos, sua função inclui fazer com que os diferentes tipos de 
software funcionem juntos. Uma vez que isso seja realizado, ele 
também precisa comunicar como as ferramentas estão atuando 
com a classifi cação e arquivamento.

 
Atualmente os CISOs devem olhar para o negócio como um todo 

e não se concentrarem na tecnologia. Se focar apenas nas esco-
lhas técnicas, pode-se considerar a segurança cibernética como 
um custo. É preciso uma abordagem certa para se concentrar no 
negócio e gerenciar o meio ambiente, além de comunicar como 
a segurança é importante para o sucesso da empresa.

 
Em resumo, o CISO de hoje tem um papel importante e ex-

pandido na gestão da segurança da empresa. Eles devem ter 
um relacionamento com o CEO e com o Conselho, para que as 
organizações possam avaliar com precisão suas vulnerabilidades. 
Um bom CISO também é um bom líder e comunicador, alguém 
que pode infl uenciar a organização para garantir a segurança e 
disponibilidade de sistemas. Ou seja, o papel evoluiu da função 
específi ca para uma parte vital da gestão de uma empresa.

 
(*) É vice-presidente e diretor de segurança da informação da McAfee.

Com o avanço da tecnologia 
surgem a todo instante faci-
lidades para o dia a dia das 
pessoas. Mesmo os mais re-
sistentes à era digital acabam 
aderindo às mudanças por 
conta dos benefícios propor-
cionados. Nos últimos meses, 
observou-se um grande movi-
mento para a substituição de 
documentos de identifi cação 
em papel por eletrônicos, que 
podem ser armazenados em 
smartphones e tablets, dis-
positivos indispensáveis nos 
dias atuais e utilizados por 
grande parte da população. 

São vários os exemplos, 
como o e-Título, um aplicativo 
para Android e iOS que permitirá o armazenamento da versão 
digital do título de eleitor. Segundo informações do site do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a medida é benéfi ca para a 
Justiça Eleitoral, porque permitirá a redução de custos rela-
cionados aos extravios de documentos, emissões de segunda 
vias, suprimentos para impressão etc. Já o cidadão terá seus 
dados eleitorais sempre disponíveis, sem o risco de extravios 
e de deterioração do formato em papel. 

A Carteira de Trabalho Digital é outro caso. Desde novem-
bro passado, o trabalhador pode acessar suas informações 
de Qualifi cação Civil e de Contratos de Trabalho diretamente 
do celular ou tablet. Para isso, basta baixar o aplicativo, de 
acordo com o respectivo sistema operacional do dispositivo. 
A novidade não elimina a versão impressa que continua sendo 
disponibilizada. 

Por fi m, no próximo mês, em fevereiro, deve entrar em vigor 
em todo o país CNH Digital que também poderá ser armaze-
nada em dispositivos móveis. Ela é destinada aos motoristas 
quem já têm a versão da CNH com QR Code, que começou a 

ser emitida em maio de 2017. 
Quem se enquadra neste 
perfi l,  poderá requisitá-la no 
site do Denatran, mediante 
o uso do Certifi cado Digital 
ICP-Brasil.  Quem não tem 
Certifi cado, precisará ir pes-
soalmente em um dos postos 
do Detran. Neste caso, é o 
Certifi cado que garantirá a 
autenticidade da requisição 
on-line, já que ele é um do-
cumento de identifi cação no 
meio eletrônico.

E, por falar em Certifi cado 
Digital, a versão destinada 
para a identifi cação digital do 
cidadão, surgiu em 2001 com 
a criação da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, cadeia hierárquica de 
confi ança que viabiliza a emissão desses documentos. Atual-
mente, há vários tipos de Certifi cados, sendo que um deles é 
o e-CPF, a versão digital do documento em cartão Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF. Com ele, o contribuinte pode realizar 
diversos serviços no meio digital, como assinar documentos com 
validade jurídica - sem papel e sem caneta, enviar a declaração 
do imposto de renda com mais facilidade, acessar o e-CAC da 
Receita Federal e dar andamento a diversos processos sem ter 
que comparecer a um posto físico, entre outros.  

Essas possibilidades deixam claro que a transformação 
digital chegou aos serviços públicos e que deve ser amplia-
da cada vez mais por conta dos benefícios proporcionados. 
Possibilitar aos cidadãos o acesso a informações primordiais 
por meio de dispositivos móveis promove comodidade a ele e 
sustentabilidade e efi ciência operacional à máquina pública. 
Todos os lados ganham. 

(Fonte: Julio Cosentino é vice-presidente da Certisign e presidente da 
Associação Nacional de Certifi cação Digital - ANCD).

A transformação digital chegou aos 
documentos de identifi cação


