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Emanuel Almeida tinha 13 anos de idade quando decidiu o que iria fazer da vida. O ano era o 
de 1995, a internet surgia como a promessa de um mundo novo, e o garoto meteu na cabeça 
que seria um "expert" da computação. O jovem Almeida passou quatro anos estudando 
sozinho, em casa, cercado por dúzias de livros técnicos e contas telefônicas que deixavam seus 
pais de cabelo em pé, resultado de horas a fio pendurado na internet por uma rede de linha 
discada.  
 
O investimento valeu a pena. Quando entrou na faculdade de Ciências da Computação, 
Almeida já era hacker meticuloso. Mas diferentemente de alguns colegas, ele optou por não 
construir seu conhecimento a partir de invasões e pichações de sites de empresas. "Sempre 
estudei bastante, mas com uma orientação ética. O que sei sobre técnicas e falhas de sistemas 
não é usado para prejudicar as pessoas", diz. Hoje, aos 27 anos, Almeida é consultor de 
segurança da IBM no Brasil. No dia a dia, seu trabalho é justamente impedir a ação de 
criminosos empenhados em atacar os clientes da companhia.  
 
No mercado de tecnologia, Emanuel Almeida faz parte de um time de profissionais que tem 
sido chamado de "hacker ético" ou "hacker do bem", um especialista que não limita mais seu 
aperfeiçoamento à troca de ideias entre colegas do setor e a discussões realizadas em fóruns 
técnicos da web. Hoje, o futuro do hacker também passa pelos bancos de escolas 
especializadas. 
 
O fenômeno é novo Brasil. Em alguns países, como os Estados Unidos, a busca por cursos de 
hacker ético é grande, diz Rafael Soares, instrutor da Clavis, empresa que forma profissionais 
e realiza testes de invasão sob demanda. "A mão de obra lá fora já está consolidada, enquanto 
as empresas brasileiras e multinacionais instaladas aqui começam a perceber agora a 
importância desse profissional."  
 
A Clavis, que oferece um curso prático de 28 horas, cobra R$ 1,6 mil por aluno. Na rede New 
Horizons, centros de treinamento de hackers instalados em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro 
oferecem cursos que duram de 40 a 80 horas, por US$ 2 mil.  
 
O objetivo dessas escolas não é ensinar nerds a dar golpes na rede - o termo hacker, na 
realidade, refere-se a alguém com conhecimento dos pontos fortes e fracos dos sistemas. Os 
golpes na rede são realizados por "crackers". "Não existe uma maneira de se defender de um 
ataque se você não souber como ele funciona", diz Anderson Moreira, instrutor do curso na 
New Horizons. 
 
O interesse na formação de hackers é reflexo da demanda crescente de empresas por 
profissionais que conheçam a cabeça dos golpistas virtuais e como eles agem. Em geral, são 
cursos rápidos e caros. Em poucos dias, os alunos são bombardeados de informações sobre 
práticas de hackers e recebem DVDs e apostilas para estudarem em casa. O passo seguinte é 
a prova de certificação.  
 
A brasileira Etek, que também oferece cursos de formação de hackers na Argentina, no Chile, 
na Colômbia e nos Estados Unidos, começou a formar turmas em novembro do ano passado e 
já está na terceira edição de seu curso. Por US$ 2,3 mil, o aluno tem cinco dias de aula e uma 
prova para certificação. "O curso é razoavelmente caro, por isso praticamente 100% dos 
nossos alunos são financiados pelas empresas onde eles trabalham", diz Mauricio Munhoz, 
professor e diretor técnico da Etek. 
 
Mais que aprimoramento de técnicas, o que tem motivado o interesse dos hackers brasileiros 
por esses cursos é a certificação concedida por órgãos como o Conselho Internacional de 
Comércio Eletrônico (EC-Council). Reconhecido como a principal autoridade nessa área de 
segurança, o EC-Council é a organização internacional responsável pelo licenciamento do 
cursos como o "Certified Ethical Hacker", licenciado por escolas no Brasil.  
 



A corrida pela oferta de formação profissional do hacker também levou a Faculdade de 
Informática e Administração Paulista (Fiap) a trazer uma nova certificação ao país. Até o fim 
do mês, a Fiap lança seu curso para certificação internacional de testes de invasão, resultado 
de uma parceria que fechou com a organização americana Sans Institute. O curso de cinco 
dias e 40 horas de treinamento deverá custar US$ 3,5 mil. "Não é um treinamento desses que 
vai te ensinar a ser hacker. Essa proposta é voltada para pessoas que já conhecem algo sobre 
sistema operacional e que pretendem se aprofundar nisso", comenta Ricardo Giorgi, professor 
de MBA de segurança da informação da Fiap.  
 
Quando não encontram opções locais para treinar seus funcionários, muitas empresas optam 
por enviar seus profissionais para fora do país. É o que vem fazendo a IBM. "Recentemente, 
mandamos quatro funcionários para os Estados Unidos para fazer um curso específico de 
segurança", diz João Francisco Gaspar Júnior, gerente da IBM no Brasil. As despesas com o 
curso, excluindo os demais gastos da viagem, atingiram US$ 20 mil. "Essa área é uma 
prioridade. Hoje o Brasil é nosso principal foco de crescimento na área de segurança em todo o 
mundo", afirma o executivo.  
 
Almeida, que começou como autodidata, conta que chegou a fazer alguns cursos fora do país 
entre 2004 e 2006, quando era funcionário da ISS, empresa de segurança comprada pela IBM 
em agosto de 2006. Os treinamentos continuam. Há um mês, a companhia decidiu enviá-lo a 
Amsterdã para fazer um curso de segurança que envolve a área de cartões de pagamento. "O 
Emanuel é uma pessoa comprometida, por isso temos apoiado seu trabalho", diz Gaspar 
Júnior. "Costumo dizer que se fosse uma pessoa maldosa hoje ele já poderia estar milionário." 
Ou preso. 
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