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Não adianta só pagar. Quem quiser se candidatar a um exame de certificação hacker, precisa 
mostrar que tem a "ficha limpa" e que não andou aprontando no submundo do hackerismo. "O 
candidato a 'invasor' deve ter um registro ético impecável", diz Alexandre Sieira, diretor de 
operações da Cipher, empresa que treina profissionais para realizar testes de invasão de 
sistemas.  
 
Na Cipher, a confirmação da matrícula prevê uma investigação sobre a vida do aluno, para que 
se tenha certeza de que ele não tem envolvimento com práticas ilegais. "Lidar com 
informações sigilosas e estratégicas é uma enorme responsabilidade", comenta Sieira. "Nós 
não temos um curso aberto ao público, somos categóricos na seleção." 
 
A seleção prévia de alunos também é aplicada na Etek. "Não ministramos o treinamento para 
qualquer pessoa", diz Mauricio Munhoz, instrutor e diretor técnico da Etek. "Se a pessoa não 
estiver vinculada a uma empresa, ela tem que submeter um currículo para ser avaliado." 
 
Ao trazer para dentro de casa o conhecimento dos hackers, as empresas tentam preencher 
uma lacuna na área de segurança. Boa parte das ferramentas usadas para blindar as empresas 
é reativa, ou seja, são eficientes para detectar problemas que já se manifestaram e buscar 
formas de resolvê-los. Falta, no entanto, uma camada de proteção que identifique um risco 
potencial antes que ele se transforme em um problema de fato.  
 
"Se um vírus novo ainda não tem uma vacina, como uma ferramenta automática poderá 
detectá-lo?", questiona Anderson Moreira, instrutor da New Horizons. "Um hacker ético é capaz 
de identificar problemas com maior precisão, porque esse profissional não se limita aos testes 
feitos por ferramentas. Ele vai além dos processos automatizados." 
 
Para Ricardo Giorgi, professor da Fiap, a principal missão dos cursos de formação de hackers é 
conscientizar o mercado sobre o papel desse profissional e, ao mesmo tempo, atrair mentes 
brilhantes para o lado ético do negócio. Mentes como a de Owen Thor Walker, o jovem de 19 
anos que há dois meses foi notícia no mundo inteiro ao ser contratado pela TelstraClear, 
operadora de telecomunicações neozelandesa que pertence ao grupo australiano Telstra. Não 
foram exatamente as certificações de cursos de hackerismo o que atraiu a TelstraClear. O 
garoto Walker, que chegou a cumprir pena, foi liberado após assumir a criação de um código 
malicioso que roubou dados de milhares de pessoas e causou prejuízos de US$ 20 milhões, 
segundo o FBI.  
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