
Sejam bem vindos ao nosso encontro! 



 
Segurança na Infraestrutura DevOps (DevSecOps) 

DEV OPS 

SEC 

Desenvolvimento 
Atualizações 

Performance 
Infraestrutura 

Confidencialidade 
Disponibilidade 

Integridade 

Carlos Renato Vilas Boas da Silva (“CR”) 



Graduado em Ciência da Computação e Pós-

graduado em segurança da informação. Carlos 

Renato “CR”, trabalha com tecnologia da Informação 

desde de 1997. Atualmente possui os seguintes 

conhecimentos e certificados: CompTIA CASP, 

Security+ e Linux+, LPI-1, LPI-2, LPI-3 (2x), NSE 

(Fortinet), CCNA Network, CCNA Security, CCSA/

CCSE, C|EH Certified Ethical Hacking, Zabbix 

Specialist/Professional e soluções baseadas em 

software livre. 



DEV/OPS SEGURANÇA 

Foco DEV: 
-  Inovação; 
-  Entrega rápida; 

Foco: 
-  Segurança; 
 

Foco OPS: 
-  Robustez; 
-  Qualidade; 



Segurança não 
pode ser um 

gargalo! 

Segurança 
deve ser parte 
do processo! 

SEGURANÇA É RESPONSABILIDADE DE TODOS 



ü  Procure não dizer NÃO para tudo e para todos; 
ü  Procure OUVIR os colegas de outras áreas da empresa; 
ü  Procure apreender a lidar com o time de desenvolvimento; 
ü  Procure ser um profissional inovador; 
ü  Procure descobrir vulnerabilidades antes da aplicação ir para produção; 
ü  Procure inserir pessoas e processos dentro do contexto de segurança; 
ü  Procure adequar segurança ao negócio da empresa; 
 
Fato: Aplicações e infraestrutura possuem problemas e devemos 
ajudar a resolver as falhas. 

Procure... 



 

•  Mais de 70% das falhas detectadas em aplicações permanecem sem correção por 30 
dias e mais de 55% permanecem sem correção por três meses; 

•  1 (uma) em 4 (quatro) falhas com gravidade alta e muita alta não são 

corrigidas antes de 290 dias após a descoberta; 

•  85% das aplicações têm pelo menos 1 (uma) vulnerabilidade e 13% tem pelo menos 

1 (uma) vulnerabilidade critica; 

•  A abordagem DevSecOps corrige falhas mais rápidos do que abordagem de 

desenvolvimento tradicional; 

•  O vazamento de informações foi a vulnerabilidade mais presente (66%); 
•  O treinamento de desenvolvedores tem papel essencial na redução de falhas. 

Em estudo da Veracode (CA),  abril de 2017/março de 2018: 



A cada três (3) aplicações, uma (1)  
possui falhas de SQL Injection. 

40% das aplicações possuem 
falhas de XSS. 

Em estudo da Veracode (CA),  abril de 2017/março de 2018: 



Tipos mais 
comuns de 

falhas 

Vazamento 
Informações 

Problemas 
Criptografia 

Qualidade 
Código 

CRLF 
Injection 

Directory 
Transversal 

Gerenciamento 
Credenciais 

Cross-Site 
Scripting 

(XSS) 

Validação 
Entrada 

SQL 
Injection 

Encapsulation 

Percebe-se que empresas não conseguem criar a cultura de desenvolvimento seguro 
no processo de criação de sistemas. Porque? Qual o motivo? 



O quê? 

Como? 

requisitos 

projeto 

implementação 

teste 

implantação 

manutenção 
Software em produção? 

•  Normalmente os desenvolvedores sabem pouco do negócio, pois recebem 
apenas regras para serem codificadas; 

Modelo Tradicional de Desenvolvimento 

Testes 
Segurança 



O quê? 

Como? 

requisitos 

projeto 

implementação 

teste 

implantação 

manutenção 
Software em produção? 

•  Testadores não contribuem para melhorar a experiência do usuário; 
•  Os clientes são os últimos a saber e opinar sobre o produto construído; 
•  Discursos e comportamentos apoiados a argumentos como: “Só fiz o que me 

mandaram”, “Não estava escrito isso”, Não fui eu” e etc. 

Modelo Tradicional de Desenvolvimento 

Testes 
Segurança 



O quê? 

Como? 

requisitos 

projeto 

implementação 

teste 

implantação 

manutenção 
Software em produção? 

•  Pouca ou nenhuma documentação; 
•  Quando existe documentação, muita das vezes ela é longa e difícil de entender; 
•  Falta de interações humanas entre as equipes; 

Modelo Tradicional de Desenvolvimento 

Testes 
Segurança 



O quê? 

Como? 

requisitos 

projeto 

implementação 

teste 

implantação 

manutenção 
Software em produção? 

DIFICULDADE EM AVALIAR SEGURANÇA NO 
DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO 

Modelo Tradicional de Desenvolvimento 

Testes 
Segurança 



Modelo Tradicional de Desenvolvimento 



O que nós queremos? 
Entregar software com qualidade! 

Quando nós queremos? Continuamente! 

Modelo de Desenvolvimento Ágil (DevOps) 



•  DevOps é a colaboração entre a equipe de DEV (desenvolvimento) e OPS (operações); 
•  DevOps utiliza automação; 
•  DevOps utiliza método de pequenas implementações; 
•  DevOps permite entrega continua; 

Modelo de Desenvolvimento Ágil (DevOps) 

DevOps é o envolvimento de três atores 



Modelo de Desenvolvimento Ágil (DevOps) 

O que diz a CA Technologies? 

Link: https://www.ca.com/content/dam/ca/br/files/white-paper/discover-the-benefits-of-agile.pdf 



Modelo de Desenvolvimento Ágil (DevOps) 

DEV OPS PRODUÇÃO 

•  Deploy até 30 vezes mais rápido; 
•  Diminuição de até 60 vezes o número de falhas; 
•  Melhor desempenho da equipe de TI; 
•  Aumento da competitividade da empresa; 



Modelo de Desenvolvimento Ágil (DevOps) 

Grandes empresas que utilizam o DevOps 



DevOps + Security = DevSecOps 



Plan Code Buld Test Release Deploy Operate 
Monitor 

Por que não planejar a 
segurança desde o 

começo? 

Porque não aqui? 

Porque não aqui? 
Nós testamos vulnerabilidades 

somente aqui? Porque não 
testamos antes? 

“Dividir para conquistar” 
“Teste cedo, teste frequentemente” 

Shiffing Security Level 

DevSecOps 



O custo na correção de vulnerabilidades identificadas aumenta em cada fase do ciclo de desenvolvimento 
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requisito/projeto implementação/teste implantação/manutenção 

Porque segurança no início do processo é importante? 

Testes 
Segurança 

Normalmente é aqui que os testes são realizados. 



DevOps Survery 2018 

Em que momento do desenvolvimento a sua empresa realiza 
analise automatizada dos sistemas? 

https://www.sonatype.com/2018survey 

2017 2018 
(empresas com prática DevOps) 



Em estudo da Veracode (CA),  abril de 2017/março de 2018: 



Em estudo da Veracode (CA),  abril de 2017/março de 2018: 



Em estudo da Veracode (CA),  abril de 2017/março de 2018: 



300 ou mais scans no ano 

Em estudo da Veracode (CA),  abril de 2017/março de 2018: 



DevOps Survery 2018 

48% 
dos desenvolvedores acreditam que segurança é 
importante mas não tem tempo para se dedicar (investir) 
sobre o assunto. 

https://www.sonatype.com/2018survey 

DEV 



DevOps Survery 2018 
https://www.sonatype.com/2018survey 

Qual método de treinamento está disponível para você? 

12% não recebem nenhum treinamento 

12% instrutor dedicado 

22% treinamento de segurança no desenvolvimento de código 

54% treinamento on-line 



DevOps Survery 2018 
https://www.sonatype.com/2018survey 
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Tools 

Planejamento Construção 
(build) Integração Implantação 

Testes Monitoramento Feedback 

Hardening Framework 

Clair 

Jenkins 

Jenkins 

Desenvolvimento e Infraestrutura 

Segurança 

Deploy 

OWASP ZAP OWASP  
Dependency Check 

Faraday 

ServiceDesk 

ServiceDesk 
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S 
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FASE 1: Planejamento 

FASE 2: Construção (build) 

FASE 3: Integração 

FASE 4: Implantação e Testes 

FASE 5: Monitoramento 

FASE 6: Feedback 



FASE 1: Planejamento 

Objetivos: 
ü  Planejamento de forma colaborativa; 

ü  Facilidade no levantamento de requisitos dos usuários; 

ü  Participação da equipe no levantamento de ideias, objetivos e estratégias; 
ü  Envolvimento do time de segurança no planejamento; 

ü  Treinamento das equipes; 
 

Ferramenta: 

ü  Open Project 

•  Open Source; 
•  Planejamento e agendamento de projetos; 

•  Planejamento de releases; 

•  Gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe; 

•  Permite a adoção de metodologias ágeis; 

•  Acompanhamento de problemas; 

•  Relatório de custos; 
https://www.openproject.org/ 
Link: 



FASE 2: Construção (build) 

Objetivos: 
ü  Codificação em um ambiente virtual descartável; 

ü  Facilidade na realização de testes; 

ü  Equipes trabalhando no mesmo ambiente (produção e homologação); 
 

Ferramentas: 

•  Docker; 

•  Chef, Puppet, Ansible, Salt (gerenciamento de configuração); 

•  Git (controle de versões distribuído) 

•  Hardening Framework; 
•  Clair; 
 



•  Conjunto de scripts utilizados para avaliar a 
segurança do servidor (Linux e Windows); 

•  Open Source; 
•  Pode ser integrado com Chef, Puppet, Ansible; 
•  Hardening de: MySQL, PostgreSQL, Apache e 

NGINX, SSH, SSL, Docker, Kubernetes; 
•  Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS, Oracle Linux, 

OpenSuse;    

FASE 2: Construção (build) 
Hardening Framework 

https://dev-sec.io 
Link: 



•  Open Source; 
•  Análise estática de vulnerabilidades em 

containers; 
•  Debian, Ubuntu, CentOS; 

FASE 2: Construção (build) 
Clair 

https://github.com/coreos/clair 
Link: 



FASE 3: Integração 

Objetivos: 
ü  Junção de códigos em um repositório central; 

ü  Integração de soluções ao ciclo de desenvolvimento; 

ü  Detecção de bugs (falhas) de forma rápida; 

ü  Correção ágil; 

ü  Entrega de versões constantes e rápidas; 
 

Ferramentas: 

•  Jenkins; 



•  Servidor de Integração Continua; 
•  Open Source; 
•  Builds Automatizados; 
•  Detecta Falhas de Integração; 
•  Possui muitos Plugins de Segurança; 

FASE 3: Integração 
Jenkins 

https://jenkins.io 
Link: 



FASE 3: Integração 
Jenkins 



FASE 4: Implantação e Testes 

Objetivos: 
ü  Avaliação de vulnerabilidades; 

ü  Testes de penetração; 
 

Ferramentas: 

•  OWASP ZAP; 
•  OWASP Dependency Check; 
•  Faraday; 
•  BDD – Security;  
•  GAUNTLT; 

•  Sonarqube; 



•  Ideal para iniciantes mas também utilizado por 
profissionais com nível avançado; 

•  Trabalha de forma automatizada na detecção 
de vulnerabilidades; 

•  Permite a realização de testes manuais; 

FASE 4: Implantação e Testes 
OWASP ZAP 

https://www.owasp.org/index.php/
OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project 

Link: 



•  Avalia componentes públicos utilizados no ciclo 
de desenvolvimento; 

•  É integrado a diversos bancos de 
vulnerabilidades; 

•  Possui plugin para o Jenkins; 
•  Os resultados podem ser visualizados no 

SonarQube; 

FASE 4: Implantação e Testes 
OWASP Dependency Check 

https://www.owasp.org/index.php/
OWASP_Dependency_Check 

Link: 



•  Trabalha como uma ferramenta de colaboração 
de Pentester; 

•  Distribuição, indexação e análise de dados 
gerados em auditorias de segurança; 

•  Permite integração com mais de 70 
ferramentas (entre elas: OpenVas, Nessus, 
Metasploit, Nexpose, Acunetix, BurpSuite, 
w3af, CoreImpact, arachni, OWASP ZAP e etc. 

FASE 4: Implantação e Testes 
Faraday 

https://github.com/infobyte/
faraday/wiki 

Link: 



•  Framework escrito em Java; 
•  Permite a execução de testes automatizados; 
•  Pode ser integrado com o Jenkins; 
•  Formato Given-When-Then; 
•  Integração com OWASP ZAP e API Nessus; 
•  Gera relatórios de fácil compreensão; 
•  Não precisa ter acesso ao código; 

FASE 4: Implantação e Testes 
BDD - Security  

https://continuumsecurity.net/
bdd-security/ 

Link: 



•  Baseado em Ruby; 
•  Formato Given-When-Then; 
•  Integrado com NMAP, sqlmap, arachni; 

FASE 4: Implantação e Testes 
GAUNTLT 

http://gauntlt.org/ 

Link: 



•  Open Source; 
•  Permite análise de código de forma contínua; 
•  Regras de segurança baseada nos padrões 

CWE , SANS Top 25 e OWASP Top 10; 
•  Abrange mais de 25 linguagens de 

programação;  

FASE 4: Implantação e Testes 
Sonarqube 

https://www.sonarqube.org 

Link: 



FASE 5: Monitoramento 

Objetivos: 
ü  Monitorar aplicações e servidores; 

ü  Informar incidentes de forma rápida e eficiente; 
 

Ferramentas: 

•  Zabbix; 

•  Nagios; 

•  Splunk; 



FASE 6: Feedback 

Objetivos: 
ü  Receber reclamações sobre a entrega; 
 

Ferramentas: 

•  Ferramenta de Service Desk (por exemplo); 



Hardening  
Framework 

Codificação 

Clair 

OWASP ZAP 

Resumindo 



Dica Final... 

Teste suas aplicações 

Atualize tudo 
Seja inovador 

Estude sempre 



É nóis... 

Tamo junto!!! 

Sejamos parceiros... 

Trabalhando em equipe! 



Obrigado! https://www.linkedin.com/in/crenatovb/ 

Fique por dentro: 
 
•  devsecops.org 
•  @devsecops (Twitter) 
•  DevSecOps (LinkedIn) 
•  DevSecOps (Github) 
•  ruggedsoftware.org 


