
Como se preparar para

s executivos responsáveis
pela segurança da infor-
mação, conhecidos por

Chief Information Security Offi-
cers (CISOs), e o trabalho impor-
tante que eles realizam são cada
vez mais reconhecidos pelas cú-
pulas das corporações. Um estu-
do anual feito pela IDC e patroci-
nado pelo International Informa-
tion Systems Security Certifica-
tion Consortium revela que os
profissionais de segurança da in-
formação estão cada vez mais gal-

gando posições de destaque nos
quadros corporativos.

O estudo, nomeado Global In-
formation Security Workforce
Study (GISWS), destaca que a res-
ponsabilidade pela segurança da
informação cresceu na hierarquia
da gestão e acabou chegando ao
conselho diretor e ao CEO, CISO
ou CSQ. Quase 21% dos entrevis-
tados na pesquisa disseram que
seu CEO agora é o responsável fi-
nal pela segurança da informação
(quase o dobro dos 12% que fize-

ram a mesma declaração em 2004)
e 73% afirmaram que esta tendên-
cia se manterá.

Soluções de segurança com-
plexas, requisitos regulatórios e
avanços tecnológicos das amea-
ças, bem como vulnerabilidades
onerosas, tornam essencial que as
organizações sejam pró-ativas na
defesa de seus ativos digitais. Co-
mo resultado, o cargo de CISO
acaba priorizando a gestão de ris-
cos e está mais integrado às fun-
ções de negócio. Profissionais de
segurança têm que aprimorar
suas habilidades técnicas e de ne-
gócio para estarem aptos a execu-
tar esta função.

A validação independente de
competências e experiências, além
do comprometimento com a pro-
fissão de segurança da informação
abrem portas para quem aspira ao
cargo de CISO. Os profissionais
de segurança da informação de-
vem levar em conta a importância
de obter certificações de uma as-
sociação de segurança profissio-
nal para ajudar a impulsionar suas
carreiras. Para 90% dos partici-
pantes da pesquisa envolvidos
com contratação, as certificações
são um pouco ou muito importan-
tes na decisão de contratar al-
guém. E mais de 60% pretendem
adquirir pelo menos uma certifi-
cação de segurança da informação
nos próximos 12 meses.

Existem duas categorias de cer-
tificação de segurança da infor-
mação: a dependente e a indepen-
dente de fabricantes. Ambas são
úteis para o desenvolvimento da
carreira. As"credenciais"atreladas
a fabricantes (como as da Cisco e
da Microsoft, por exemplo) são
meios importantes de obter as ha-
bilidades necessárias. No entanto,
elas precisam vir acompanhadas
de certificações que demonstrem
uma ampla base de conhecimen-



ocupar o cargo de CISO
to e experiência. As certificações
Certified Information Systems Se-
curity Professional (CISSP) e Cer-
tified Information Systems Audi-
tor (CISA) são ótimas opções.

Ao elaborar seu plano de car-
reira, procure também buscar a
ajuda de associações que oferecem
serviços de construção de carreira
e educação continuada, além de
explorar oportunidades para de-
monstrar sua experiência na área,
fazer parte de redes de comunica-
ção com colegas e ter acesso à pes-
quisa da indústria e oportunidades
de trabalho voluntário.

O guia Resource Guide for
Today's Information SecurityPro-
fessional, edição global 2006,
compilado pela ISC2, também é
uma ótima fonte de organizações
e instituições educacionais, asso-
ciações profissionais, conferências
e exposições, recursos online e
publicações que têm como foco a
segurança da informação.

Entretanto, certificação e expe-
riência em segurança são pouco
proveitosas isoladamente. Para
evoluir no quadro técnico da em-
presa e se tornar um CISO, você
também precisa saber se comuni-
car em termos de negócios. Para
isso, procure aliar sua proficiência
técnica à habilidade de transmitir
o valor do negócio. Você tem que

explicar os benefícios da seguran-
ça em termos de retorno do inves-
timento (ROI), seu valor para
aprimorar a capacidade da empre-
sa de fazer negócios e as soluções
práticas que ela traz para os pro-
blemas - tudo isso mesclado com
o apetite da organização por risco.

Enquanto aprimora suas habi-
lidades de segurança e negócios,
você também pode trabalhar den-
tro de sua própria organização pa-
ra se preparar para uma transição
na carreira. Confira a seguir algu-
mas dicas extraídas de um painel
de discussão sobre como se tornar
um CISO, realizado na Conferên-
cia da RSA que aconteceu neste
ano nos Estados Unidos:
• Aprenda a colaborar com outros
departamentos para integrar e ava-
liar outras funções. De acordo com
um estudo da Universidade de Au-
burn, a implementação de progra-
mas de segurança da informação
demanda níveis excepcionalmente
altos de"interdependência de tare-
fas". Os entrevistados da pesquisa
da IDC confirmaram essa premis-
sa ao admitir que 62% de suas ta-
refas cotidianas dependem da tro-
ca de informação ou da cooperação
com outras pessoas.
• Adote a abordagem do valor
agregado, aprendendo a alinhar
suas atribuições e responsabilida-

des com as metas de negócio de
cada departamento. Observe o
panorama geral - as estratégias e
o foco da organização. Pense no
negócio como um todo, conheça o
impacto que você exerce sobre ele
e saiba como criar valor para a or-
ganização. Transmitir o valor da
segurança da informação ajudará
a fomentar o espírito de coopera-
ção na organização inteira.
• Desenvolva seu próprio círculo
de confiança dentro da organiza-
ção com representantes de cada
departamento para ajudar a pro-
mover a compreensão mútua, a
valorização e o trabalho em equi-
pe. Quando um número maior de
pessoas concorda com você, você
ganha credibilidade. E, em algum
momento, os executivos vão ficar
mais bem informados sobre seu
grupo e reconhecer o valor de
consultá-lo.
• Mantenha conversas com exe-
cutivos para que eles possam co-
nhecê-lo e aprender a confiar em
você. Estas conversas devem ser
sucintas, porém expressivas, con-
tendo termos de negócio e não
vocabulário "geek" ou acrônimos.
Determine como você pode agre-
gar valor às suas metas e demons-
tre por que você deve ser consul-
tado ou incluído em uma reunião.
• Ofereça treinamento para cons-

cientizar os executivos e usuários
sobre ameaças à segurança que
afetam os home offices e apresen-
te as técnicas de prevenção. Desta
forma, os executivos vêem a dife-
rença que você fez para os compu-
tadores ou as redes que têm em
casa e vão confiar na sua capaci-
dade de fazer recomendações pa-
ra as redes da empresa.
• Aprenda a equilibrar riscos e
oportunidade. Muitos executivos
consideram o staff de segurança
inflexível e evitam convidá-lo pa-
ra reuniões de estratégia. Seja fle-
xível ao equilibrar os riscos à segu-
rança com os processos de negó-
cio que ajudam a organização a
cumprir as metas.

Diante de tudo isso, você ainda
gostaria de ser um CISO? Estaria
disposto a se afastar de alguns as-
pectos técnicos da segurança da
informação? Se a resposta for sim,
atualize seu conhecimento técni-
co e suas certificações, aprenda a
linguagem do negócio e adquira
habilidades de comunicação e
apresentação. E trave relações
com executivos para que eles se
conscientizem de seu conheci-
mento e habilidades, comecem a
confiar em você e o vejam como
uma boa opção para um cargo es-
tratégico na corporação. (Tradução
de NetworkWorld EUA)
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