
COMBATA A AMEAÇA INVISÍVEL 
A difusão de novas tecnologias e de análise de dados, a 
automação dos negócios e o aumento da interação digital 
entre as organizações e seus funcionários vêm contribuindo 
para criar um cenário de vulnerabilidade e elevar os riscos 
de ataques virtuais cada vez mais sofisticados às instituições.

De acordo com a PwC¹, o número médio de incidentes 
globais de segurança aumentou 38% em 2015, resultando 
em um acréscimo de 56% no roubo de propriedade 
intelectual em relação ao que foi registrado em 2014.

Incidentes como estes impactam toda a empresa e  
deixam um rastro de danos financeiros, operacionais  
e de reputação. Os dias em que a segurança da informação 
era vista apenas como um problema de TI se foram.

A solução exige uma estratégia de segurança resiliente que 
inclua uma resposta técnica eficiente e um “componente 
humano” de qualidade.

Fernando Mantovani, diretor de operações da Robert 
Half Brasil, explica: “A fim de enfrentar com sucesso uma 
proliferação de ciberataques, as empresas precisam de 
talentos de TI qualificados que compreendam o ambiente  
de ameaça atual e em evolução. Com uma estratégia 
sólida, as companhias estarão preparadas para o futuro  
da segurança da informação”.
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1  PwC, The Global State of Information Security Survey 2016. Turnaround and 
transformation in cybersecurity
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Os custos crescentes das violações de dados – juntamente com os prejuízos operacionais e de 
reputação – têm forçado os executivos e suas equipes a reconhecerem que o avanço dessa 
ameaça deve ser tratado como parte de uma questão mais ampla de gestão de riscos da 
organização e não como apenas um problema de TI.

Uma responsabilidade de toda a empresa

Os dias em que a segurança da informação era vista  
apenas como um problema de TI se foram.

Na visão de Roberto Portella, CIO do Valor Econômico, a exposição das empresas e a evolução 
dos negócios no mundo digital exigem que o CIO desenvolva uma visão estratégica para a 
segurança da informação completamente alinhada ao planejamento estratégico de crescimento dos 
negócios, protegendo a companhia na economia digital. “O papel do CIO é fundamental, exigindo 
que ele esteja cada vez mais próximo da visão de negócios e passe a desempenhar um papel 
protagonista para auxiliar a organização a navegar neste mercado em transformação acelerada”.

Fernando Gabriel Perel, diretor de TI da Panalpina Ltda, considera importante que o CIO 
exponha os riscos e pense em soluções viáveis para não atrapalhar a estratégia da empresa.

https://www.roberthalf.com.br
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Fonte: Pesquisa da Robert Half com 100 CIOs brasileiros. Múltiplas respostas foram permitidas.

OS TRÊS PRINCIPAIS RISCOS DE SEGURANÇA QUE AS  
ORGANIZAÇÕES ENFRENTARÃO NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS

53% 
Espionagem/spyware/

ransomware  
(espionagem financeira) 

52% 
Uso abusivo dos dados

73% 
Crimes virtuais (fraudes, 

extorsão e roubo de dados) 

Oitenta por cento dos CIOs que participaram da pesquisa afirmam que os executivos das  
demais áreas da empresa têm bom ou excelente entendimento sobre a situação da segurança 
da informação na companhia. Chris Grant, diretor de risco e consultoria de negócios da Protiviti 
Austrália, acredita que o envolvimento da diretoria executiva é essencial: “As empresas têm de 
assumir uma abordagem em que todos combatam as ameaças de segurança e entendam que 
os executivos desempenham um papel importante nesse processo. A participação dos líderes é 
fundamental para que as medidas de segurança virtual sejam bem sucedidas”.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Uma responsabilidade de toda a empresa 
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Tradicionalmente, os investimentos em segurança da informação são concentrados em proteger 
os ativos da empresa de ameaças externas. Porém, um novo inimigo surge dentro de casa e as 
organizações, cada vez mais, focam esforços para minimizar também os riscos internos.

Uma grande ameaça interna é a adoção da política BYOD (Bring Your Own Device – traga seu 
próprio dispositivo, tradução livre), que permite aos funcionários utilizar seus próprios laptops, 
tablets e smartphones para trabalhar. Os BYODs apresentam uma série de riscos e desafios em 
relação à proteção da rede de dados corporativos, controle do gerenciamento de dispositivos 
móveis e ao desenvolvimento de políticas de segurança.

“No Brasil, a adoção (BYOD) ainda é baixa quando comparada com os EUA, mas nem por isso 
deixa de ser um movimento crescente. Muitas empresas no país adotam a política de BYOD sem 
regras claras para a segurança da informação. As que estão mais avançadas neste caminho 
geralmente usam ferramentas de MDM (Mobile Device Management), MAM (Mobile Aplication 
Management) e MEM (Mobile E-mail Management)”, explica Portella.

Fogo Amigo

Fonte: Pesquisa da Robert Half com 100 CIOs brasileiros. Múltiplas respostas foram permitidas.

AÇÕES ADOTADAS PELAS EMPRESAS PARA  

AUMENTAR A SEGURANÇA

74% Implantação de autenticação e autorização para conceder  
acesso à rede corporativa

55% Assinatura de uma política de uso para manter as informações  
da empresa protegidas 

53% Implantação de tecnologia de gestão de dispositivos móveis  
para reforçar a proteção

47% Capacitação dos funcionários sobre manutenção de segurança  
ao utilizar dispositivos pessoais

25% Proibição de acesso aos dados corporativos nos dispositivos particulares 

https://www.roberthalf.com.br
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Segundo Fernando Perel, existe uma tendência de aumento nos investimentos ano após ano, 
especialmente para aquelas empresas que começaram ou migraram seus sistemas para nuvens 
ou terceirizaram seus serviços de TI. O executivo também ressalta que os consumidores finais 
estão cada dia mais cientes da importância do sigilo de suas informações e exigem que as 
companhias tratem a questão com responsabilidade.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Fogo Amigo 

 Mobile data  
protection

 Tokenization

Fraud  
detection

 Context-Aware  
Security Intelligence

 SIEM 
Security Information and  

Event Management

 Stastic-Application  
Secutiry Test

Fonte: Fernando Portella, CIO do Valor Econômico.

TENDÊNCIAS EM SEGURANÇA  

DA INFORMAÇÃO 
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Estratégias para derrotar a ameaça virtual

Da mesma forma com que o mercado se transforma constantemente graças à tecnologia, também 
os criminosos virtuais evoluem. Nesse sentido, os esforços em segurança da informação devem ser 
intensificados à medida que esses ataques se tornam mais sofisticados.

Para Ricardo Giorgi, consultor em segurança da informação e instrutor da Kafnet, “há, 
definitivamente, uma demanda crescente de preocupações com os riscos do negócio contra  
os novos e criativos ciberataques que as organizações estão enfrentando. Uma das principais 
ameaças diz respeito à disponibilidade da infraestrutura e dos dados”.

Pensando nisso, as empresas estão desenhando suas estratégias de segurança focadas não 
somente na operação em si, mas também nos futuros riscos que as ameaçam. Sem isso, 
as companhias ficarão expostas. Em paralelo, os CIOs e suas equipes também devem ficar 
atentos a como os concorrentes lidam com o assunto.

Ewen Ferguson, diretor geral da Protiviti Austrália, observa: “as empresas que operam na mesma 
indústria estão cada vez mais compartilhando informação sobre as ameaças que enfrentam e as 
medidas tomadas para combatê-las. Como os riscos são semelhantes, a troca de informação permite 
uma resposta mais rápida e eficaz”.

“A grande transformação digital que estamos vivendo amplia, em escala 
e agilidade sem precedentes, a necessidade de conectividade imediata e 
global. Ao mesmo tempo, a indústria de hackers emerge, trazendo uma 
grande complexidade para a segurança da informação.” 

Roberto Portella, CIO do Valor Econômico

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Estratégias para derrotar a ameaça virtual
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Fontes: Chris Grant e Ewen Ferguson, diretores gerais da Protiviti Austrália

 

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS PARA UM PROGRAMA DE  

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EFICIENTE

1  Possuir uma governança com visão ampla. Uma estratégia de segurança 
de TI tem impacto sobre toda a organização, precisa estar alinhada com os 
objetivos de negócio e estar em conformidade com a regulamentação.

2  Cobrir toda a cadeia de operações e fornecedores da empresa, incluindo 
terceiros. O aumento das ameaças obriga as companhias a desenvolverem 
políticas que também englobem os terceiros.

3  Ter apoio da alta administração. As empresas com engajamento da 
diretoria executiva são as mais as propensas a ter as melhores práticas.

4  Envolver os funcionários. Os colaboradores precisam estar conscientes 
das ameaças potenciais de segurança. Oferecer treinamento regular a 
todo o pessoal sobre as políticas de segurança da informação e práticas 
empresariais é essencial.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Estratégias para derrotar a ameaça virtual

Para as organizações, o grande desafio é acompanhar os avanços de TI. “A indústria de tecnologia  
é muito dinâmica, todos os dias surgem novidades e é muito difícil ficar 100% atualizado”, diz Portella. 
“Cloud Computing, ferramentas de colaboração social, dispositivos móveis conectados à Web, BYOD, 
Big Data, IOT, dentre outros, exigem que as empresas passem a adotar uma gestão de segurança da 
informação em diversos âmbitos para se proteger dos riscos inerentes a esses novos modelos, em que 
o domínio dos controles e gestão de acesso às informações não são exclusivos da organização, mas 
compartilhados com diversos atores”, completa.

https://www.roberthalf.com.br
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Hackers

Nos últimos anos, grandes companhias têm feito investimentos robustos em cibersegurança, 
mas isso não tem impedido a atuação dos hackers. “Os grandes e conhecidos negócios estão 
mais expostos às ameaças cibernéticas, em virtude da visibilidade que oferecem. Entendo que 
os ataques do tipo DDoS (Distributed Denial of Service), bem como a questão do ransomware, 
representam as principais ameaças a que as organizações devem se atentar e se precaver por 
meio de medidas e controles adequados”, alerta Giorgi.

No caso das pequenas e médias empresas (PME), o crescimento de tecnologias, como mobile, 
cloud e outras ferramentas interativas, criou oportunidades de novos negócios, permitindo uma 
conexão mais fácil e rápida com grandes companhias, fornecedores e prestadores de serviço. 
Porém, ao mesmo tempo, esse cenário gera um risco adicional.

“As pequenas e médias empresas não investem em segurança da informação (SI). Isso se deve 
ao baixo conhecimento dos riscos, falta de pessoas destinadas a pensar no assunto e também 
uma verba praticamente nula. Juntando esses três fatores, posso afirmar que não existe sequer 
mercado de SI para esse segmento. Claro que os riscos das PMEs são muito menores do que das 
grandes empresas, tendo em vista que a exposição da marca é muito menor. Todavia, quando 
uma PME recebe um ataque ou um malware mais elaborado, provavelmente gastará, no mínimo, 
duas vezes mais do que gastaria se tivesse feito os investimentos de forma preventiva”, afirma 
Alexandre Knoploch, presidente da Associação Brasileira de Profissionais e Empresas de 
Segurança da Informação e Defesa Cibernética (ASEGI).

“As pequenas e médias empresas deveriam investir em uma segurança mínima para o seu 
negócio, o que significa ter pelo menos um especialista em segurança da informação (Security 
Officer). A tecnologia dá suporte aos negócios, portanto não investir o mínimo em segurança 
poderá comprometer a operação gerando possíveis danos de imagem e prejuízos”, acrescenta 
Armando Amaral, CTO da TIVIT.

Alguns criminosos virtuais tiveram acesso a grandes empresas por meio de para o seus 
próprios fornecedores ou prestadores de serviços devido à falta de uma política de proteção 
de dados mais eficiente. “Todas as empresas, independentemente do porte, tornam-se alvos, 
não apenas finais, como também intermediários, sendo plataformas de ataques contra outras 
organizações”, considera Giorgi.

Por isso, a cobrança das companhias sobre toda a cadeia tem crescido. “Existe um crescimento no 
âmbito de médias e grandes empresas no quesito de segurança. Devido a questões mercadológicas 
(sujeitas a frameworks como ISAE 3402, ISO 27001, PCI-DSS e Cyber Attacks, que levam as 
organizações a se adequarem a tais frameworks e adotarem medidas de defesa contra ataques 
cibernéticos), é comum que elas adquiram e/ou cobrem de seus fornecedores a adoção de controles 
de segurança”, diz Amaral.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Hackers
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Os especialistas preocupam-se com a negligência de boa parte das PMEs em relação à segurança 
de TI. Segundo Ricardo Giorgi, elas contam com a sorte de forma bem arriscada, sem imaginar os 
prejuízos a que podem incorrer sem os devidos controles e proteçõesnecessárias. “O ideal é fazer uma 
análise de risco, assim poderão criar um programa completo de prevenção”, acrescenta Knoploch.

Por fim, Amaral aconselha: “Sempre que a empresa não conseguir arcar com o custo de 
profissional para esta função, pode optar por uma destas duas soluções: (1) contratar uma 
auditoria externa para avaliar sua segurança e os riscos para o negócio; ou (2) avaliar atividades 
de segurança que possam ser terceirizadas, mantendo em mente que é possível terceirizar a 
operação, mas não a responsabilidade”.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Hackers

Fonte: Armando Amaral, CTO da TIVIT.

COMO AS PMES DEVERIAM LIDAR  

COM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1 Entender que segurança é importante e dar o apoio necessário

2 Investir em uma equipe especializada

3 Implantar programas de segurança aos poucos, focando nas prioridades

4 Realizar treinamentos, campanhas e comunicados

5 Não abrir mão do básico: firewall, antivírus e controle de acessos

https://www.roberthalf.com.br
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Mais empresas investem em diversas plataformas e ferramentas destinadas a proteger os  
sistemas de TI e suas redes. Não é de surpreender que o medo crescente de roubo de dados, 
hackers e fraude gere um aumento na demanda por profissionais de segurança da informação.

Especialistas em cibersegurança com habilidade para reconhecer e proteger a empresa  
de riscos internos e externos são os mais demandados, mas também os mais difíceis de  
serem encontrados. “As recentes tecnologias levantam novas preocupações de segurança.  
Essa tendência resultou num déficit de competências em segurança de TI – o conhecimento 
disponível não manteve o ritmo com as ameaças em evolução“, diz Fernando Mantovani, 
diretor de operações da Robert Half Brasil.

Equipes talentosas para barrar as ameaças

93%
dos CIOs brasileiros afirmam que enfrentarão mais 
ameaças nos próximos cinco anos por falta de 
profissionais qualificados em segurança da informação.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Equipes talentosas para barrar as ameaças

Para Roberto Portella, “não há profissionais especialistas em segurança da informação 
suficientes para atender à demanda atual e futura. A economia está tornando ainda mais 
complexa essa disciplina de TI, bem como aumentando a dependência das empresas por 
soluções que resguardem os seus negócios“.

https://www.roberthalf.com.br
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Fonte: Pesquisa da Robert Half com 100 CIOs brasileiros.
2Pesquisa realizada em 2016

Soluções de mão de obra para segurança de TI

Pelos próximos doze meses2, 42% dos CIOs afirmam que irão expandir as contratações de 
profissionais de segurança da informação. Outros 41% também contratarão, porém apenas 
preenchendo vagas já existentes. O desafio de encontrar um candidato adequado persiste:  
47% dos entrevistados relatam ser difícil encontrar o perfil desejado.

Uma solução adotada pelas empresas para reforçar a equipe de segurança de TI foi a contratação 
de profissionais temporários. 78% dos pesquisados pretendem recrutar esse tipo de mão de obra 
nos próximos doze meses. O benefício de ter especialistas rapidamente integrados à equipe gera 
perspectivas positivas para os profissionais: 34% dos CIOs pretendem aumentar a contratação de 
temporários nesse período.

Portella acredita que, muitas vezes, as organizações privilegiam a contratação de mão de obra 
interna com conhecimento mais generalista sobre segurança da informação (SI) e quando 
necessitam implementar determinada ferramenta ou ampliar a camada de SI dentro da empresa, 
recorrem a profissionais temporários que tenham conhecimentos específicos, beneficiando-se desta 
transferência de know how. “Isso garante mais flexibilidade, pois a empresa pode contratar para um 
projeto quantos especialistas necessitar, mesmo em assuntos diferentes“, diz o executivo.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Equipes talentosas para barrar as ameaças

PERSPECTIVAS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS  

DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NOS PRÓXIMOS 12 MESES

Posições temporáriasPosições permanentes

EXPANSÃO
adicionando posições

34%42%

MANUTENÇÃO
preenchendo cargos existentes

44%41%

CONGELAMENTO
sem preencher ou criar vagas 16%14%

REDUÇÃO
eliminando posições

6%3%

https://www.roberthalf.com.br
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CISO, a nova função em segurança de tecnologia

Gradualmente, as empresas estão percebendo a importância da contratação de um Chief 
Security Information Officer (CISO), que não só é uma peça-chave na gestão eficiente  
do processo de segurança de TI, mas também um reforço para a segurança interna em  
toda a organização. O CISO de hoje é um profissional sênior, com vasta experiência em  
cibersegurança, governança, gestão de riscos e compliance. Ele é capaz de gerir eficazmente  
uma equipe e administrar as questões de segurança e suas implicações.

UM BOM ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DEVE:

 Analisar  
atuais e potenciais 

falhas na segurança da 
informação 

Fortalecer  
os sistemas de TI e 
redes para prevenir, 

detectar e minimizar o 
impacto dos ataques 

Comunicar  
os riscos e suas 

implicações para o 
negócio, aumentando 
assim a consciência 
geral de segurança

Compreender  
os riscos relacionados 
com a segurança da 

informação e de dados

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Equipes talentosas para barrar as ameaças
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Habilidades mais demandadas

Em razão da maior preocupação com a segurança, incluindo mobile, aplicações e análise de 
big data, algumas áreas têm demandado mais profissionais qualificados, com conhecimento 
em prevenção, controle, identificação e proteção de ameaças. No entanto, a segurança virtual 
permeia toda a empresa – os especialistas de TI precisam entender a importância da governança 
corporativa, gestão de riscos e conformidade regulamentar se quiserem se projetar e construir 
uma infraestrutura de segurança eficaz.

“Os candidatos mais procurados estão familiarizados com as novidades 
em software e hardware, além de terem uma compreensão dos sistemas 
emergentes e serem capazes de usar com confiança os dispositivos e 
aplicações relacionadas.” 

Fernando Mantovani, diretor de operações da Robert Half Brasil

Há uma grande procura por profissionais de auditoria em TI e segurança em nuvem.  
Em contrapartida, existe uma lacuna de candidatos com conhecimento em arquitetura  
e inteligência de segurança.

A constante mudança do ambiente de tecnologia faz com que seja muito importante para  
os profissionais de TI atualizarem continuamente suas habilidades técnicas. Para suprir  
algumas deficiências, as empresas também estão organizando programas de desenvolvimento  
e de formação profissional.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Equipes talentosas para barrar as ameaças
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Fonte: Pesquisa da Robert Half com 100 CIOs brasileiros.

Além das habilidades técnicas, questões comportamentais são cada vez mais valorizadas  
nos profissionais. Ter visão de negócio e boa comunicação tornaram-se competências básicas 
para o profissional de TI. Fernando Perel acrescenta que “é interessante ainda ter experiência, 
preferencialmente internacional, para apresentar uma visão mais ampla dos riscos existentes  
ou brechas na segurança da informação”.

TOP 5 – HABILIDADES TÉCNICAS EM ALTA

Mais demandadas Mais difíceis de encontrar

Auditoria de TI Auditoria de TI

Segurança em nuvem Segurança em nuvem

Aplicações Arquitetura de segurança

Segurança de TI 
(IAM, SIEM/SOC, DLP,  
Malware Protection) 

 Inteligência de segurança

1

2

3

4

5Teste de invasão 
Segurança de TI 
(IAM, SIEM/SOC, DLP,  
Malware Protection) 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Equipes talentosas para barrar as ameaças
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CIOs e diretores de TI desempenham um papel fundamental na proteção e na capacidade 
de resposta da empresa aos riscos de segurança em TI. Eles operam em um ambiente de 
tecnologia em rápida mutação, o que requer constante revisão dos seus programas. Os CIOs  
e os líderes de tecnologia precisam ter em mente seis etapas fundamentais ao desenvolver  
e implementar um programa de segurança eficaz.

Checklist

6. Ofereça treinamentos: vá além do e-mail obrigatório, informando sobre os riscos. Incentive  
a realização regular de treinamentos para o pessoal sobre as políticas de segurança da informação  
e as práticas corporativas.

5. Envolvimento de todos: faça com que todos na empresa estejam conscientes dos riscos associados 
ao e-mail, às mídias sociais e às informações confidenciais. Não é somente a gerência executiva que 
precisa saber dos riscos de segurança; um conhecimento básico em toda a organização é fundamental.

4. Habilidades necessárias: a fim de garantir a habilidade necessária, crie um banco de talentos, 
invista nos seus profissionais de TI interno por meio de treinamentos ou contratando integrantes para a 
equipe. Considere também a opção de usar profissionais temporários de TI ou uma consultoria externa.

3. A segurança da informação como um processo contínuo de toda a empresa: 
avalie constante e minuciosamente os riscos e ameaças internas e externas, de modo que os processos 
e sistemas estejam projetados para minimizar e evitar falhas e ataques. Inclua a gestão, a avaliação e 
o monitoramento dos riscos potenciais de terceiros e fornecedores em sua análise. Suas estratégias de 
segurança de TI precisam evoluir continuamente.

2. Big Data: utilize os dados disponíveis para identificar quais os riscos iminentes e quais áreas precisam 
de implementar defesas adicionais. Tenha um plano tático e coloque-o em prática. Existem muitas 
ferramentas de segurança de TI disponíveis. Por isso, é preciso ter um bom controle para se certificar de 
que você cobriu todos os possíveis riscos.

1. Proatividade: desenvolva uma política que irá ajudar sua empresa a prevenir e defender ataques 
virtuais. Em vez de esperar por uma violação, assuma que isso vai acontecer e aja de acordo. Certifique-se 
de que a organização tenha as medidas necessárias para responder eficazmente às violações de segurança. 
Procrastinação não é uma opção.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFENDENDO O SEU FUTURO • Checklist
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Especialistas em segurança da informação acreditam que o vazamento de dados é inevitável. 
Portanto, enfrentar com sucesso a escalada de ameaças exige empenho de toda a empresa  
com base em uma estratégia que envolva tecnologia e pessoas, além de contar com o apoio  
da diretoria executiva. Mas os investimentos devem ir além. Continuamente, a revisão da eficácia 
dos controles de segurança é essencial para gerenciar os riscos de hoje e também aqueles que as 
organizações terão de enfrentar no futuro.

O aumento dramático da violação de dados elevou a demanda por especialistas em segurança 
da informação. Um número insuficiente de novos profissionais que entram no mercado de TI 
tem forçado as organizações a considerar programas de retenção eficazes, a formação do 
pessoal e o desenvolvimento de políticas de contratação flexíveis que incluam os especialistas 
permanentes e de projetos (temporários). Fernando Mantovani conclui: “A estratégia para uma 
área de TI dinâmica consiste no alinhamento certo da tecnologia com as pessoas, que são a peça 
fundamental para as empresas defenderem o seu futuro”.

Conclusão

Metodologia
Esse estudo é desenvolvido pela Robert Half Brasil e é conduzido por uma empresa de pesquisa independente. O levantamento  
é baseado em 100 entrevistas com executivos seniores de tecnologia de empresas em todo Brasil, com os resultados segmentados 
por tamanho da empresa e setor.
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A Robert Half é a primeira e maior empresa de recrutamento especializado no mundo. Fundada 
em 1948, a empresa opera no Brasil, selecionando profissionais temporários e permanentes nas 
áreas de finanças, contabilidade, mercado financeiro, seguros, engenharia, tecnologia, jurídico, 
recursos humanos, marketing e vendas e cargos de alta gestão. Ao todo são 325 escritórios 
na América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul e Oceania. Em 2016, a Robert Half foi 
novamente nomeada pela Fortune como uma das Empresas Mais Admiradas do Mundo. Somos  
a empresa de recrutamento mais bem classificada e estamos presentes nesse ranking há 17 anos.

Sobre a Robert Half
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Rio de Janeiro
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