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Eles vivem sob pressão e têm uma grande responsabilidade nas mãos: gerenciar a segurança da 
informação de empresas, instituições financeiras, universidades e consultorias, entre outras 
organizações. A maioria está na faixa entre 20 e 30 anos e atua nos grandes centros como Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília. Consideram-se profissionais planejadores, racionais, observadores e 
comunicativos. Além de um bom conhecimento tecnológico, têm como missão o desafio de 
convencer pessoas a adotarem de fato as normas de segurança que criam. No geral, trabalham 
com orçamentos enxutos e precisam ainda persuadir o "board" das organizações de que 
prevenção é um bom negócio.  

Estes dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela empresa de segurança Módulo Security 
em parceria com a PUC-RJ, que traça um perfil dos profissionais que estão atuando nessa área no 
país. Foram ouvidos 950 pessoas do setor, entre os meses de maio e julho.  

A carreira dos "security officers" é nova, mas está emergindo como uma das mais promissoras 
dentro da disputada área de Tecnologia da Informação (TI). Poucas organizações brasileiras, por 
exemplo, incluem em seu organograma a figura do Chief Security Officer (CSO). Mas a 
preocupação com a segurança da informação, que aumentou depois dos ataques terroristas de 11 
de setembro de 2001, fez com que a função passasse a ser mais discutida e definida dentro das 
empresas, inclusive no Brasil.  

Calcula-se que nos Estados Unidos mais de 200 organizações adotaram CSOs depois dos ataques 
às torres do WTC, como a AOL Time Warner e a Microsoft. Outro indicador do aumento da 
participação desses profissionais é que a American Society for Industrial Security International 
(ASIS), reúne atualmente 33 mil pessoas que trabalham no setor de segurança em todo o mundo.  

Dos profissionais pesquisados no Brasil, 46,99% possuem formação na área de informática e até 
bem pouco tempo atuavam como analistas de sistemas e outras atividades ligadas à tecnologia. 
"Está havendo uma migração natural para a área de gestão da segurança da informação", diz 
Zilta Marinho, diretora de educação da Módulo, que há três anos oferece um curso de formação 
para "security officers".  

Apesar de atuarem no âmbito gerencial, muitos CSOs ainda não têm o poder, o salário e a 
influência dos Chief Information Officers (CIO), reconhecidos há mais tempo no mercado e que 
hoje conseguem atuar mais próximos à cúpula das organizações. "Para obtermos sucesso nas 
nossas funções precisamos dessa cumplicidade com o 'board'", diz Álvaro Teófilo, 31 anos, CSO 
da Caixa Seguros.  

O comprometimento com o trabalho de quem comanda a gestão da segurança da informação 
deve ser não apenas da direção, mas de todos os departamentos da organização. Segundo a 
pesquisa, 47,7% dos entrevistados afirmam conseguir bons resultados com o trabalho em equipe. 
"É preciso ter uma boa capacidade de comunicação e também saber se relacionar com todas as 
áreas", diz Jorge Matsumoto, 28 anos, responsável pela segurança da informação do Banco 
Sumitomo Mitsui Brasileiro.  

Valor Econômico - Newsleter - 19/8/2003 

 


