


Com diversas agendas simultâneas, espaço ampliado, feira tecnológica, keynote speakers 
nacionais e internacionais e encontros focados no compartilhamento de experiências, o 
Congresso, Exposição e Premiação Security Leaders 2017 se consolida como o mais 
relevante evento de Segurança da Informação do País, reunindo autoridades e líderes das 
principais instituições do Brasil para debater o avanço do cibercrime, as tendências em SI, as 
diretrizes da nova Política Nacional de Segurança da Informação e as estratégias de proteção 
para alavancar o business.

2.337 VISUALIZAÇÕES ONLINE 

1.294 CONGRESSISTAS

765 EMPRESAS PARTICIPANTES

61 PALESTRANTES E PAINELISTAS  

8 RODADAS DE NEGÓCIO

6 PAINÉIS DE DEBATES

5 KEYNOTE SPEAKERS 

4 AGENDAS MÚLTIPLAS

Formato inovador e atividades múltiplas foram os 
principais destaques do Security Leaders



Palco em 180º reuniu Keynote Speakers nacionais e 
internacionais, cases de sucesso e painéis de debates, 

que contou com a presença dos mais renomados líderes 
de Tecnologia e Segurança da Informação das principais 

organizações do País.



O tradicional encontro a portas fechadas de 
gestores de Tecnologia e Segurança da Informação 
reuniu líderes das principais instituições públicas e 
privadas do País para debates mais aprofundados 

sobre temas específicos.



Com curadoria de Patricia Peck e Opice Blum 
Advogados, sala teve apresentações focadas em 

Direito Digital, Educação e nas novas diretrizes da 
Regulação Geral da Proteção de Dados (GDPR).



Trilha técnica contou com representantes dos 
principais players do mercado de Segurança da 

Informação, apresentando demonstrações sobre 
produtos e soluções para clientes e prospects.



Durante os dois dias de evento, a RSA e a CA 
Technologies, em conjunto com a QRIAR, 

levaram o game para o Congresso, oferecendo 
prêmios exclusivos para os vencedores.



Congresso Security Leaders reconheceu 
os principais líderes e cases de Tecnologia 

e Segurança da Informação do Brasil

Pelo oitavo ano consecutivo, o Congresso Security Leaders reconhece o trabalho dos executivos 
de Tecnologia e Segurança Cibernética por meio do Prêmio Security Leaders. Ao todo, a 
cerimônia premiou 13 líderes distribuídos em verticais de negócio e regiões brasileiras e também 
os três melhores cases de sucesso do ano.

O objetivo dessa iniciativa é avaliar o perfil da empresa e do gestor de TI/SI a partir de coleta de 
dados quantitativos e qualitativos.
 
Promovido pela Conteúdo Editorial, em parceria com a IDC, a oitava edição contou com inscrições 
de líderes de Segurança da Informação de regiões como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife e São Paulo. 

Veja abaixo a lista com os finalistas e premiados!



Comércio – finalistas

Ange Ferrari, CISO Latam do Carrefour 

Gil Santos, líder de Segurança Digital do Magazine Luiza

Vinicius Fiel, CISO Grupo GPA

O vencedor nessa categoria: Ange Ferrari, CISO Latan do Carrefour.

Finanças – finalistas

Alexandre da Silva Gluher, VP Executivo do Bradesco

Luiz Firmino, CISO da Porto Seguro 

Ramiro Rodrigues, CISO da Serasa Experian 

O vencedor nessa categoria: Alexandre da Silva Gluher, VP Executivo do Bradesco

Governo – finalistas

João Carlos Lopes, coordenador da Fatec São Caetano

Ricardo Capozzi, perito forense do Laboratório Técnico 

do Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho

O vencedor nessa categoria: perito forense, Ricardo Capozzi



Manufatura – finalistas

Luis Rabello, Information Security Officer da Votorantim

Paulo Watanabe Junior, Security Officer da AMBEV

Rangel Santos, Latam IS & Risk Management Lead da Johnson & Johnson 

O vencedor nessa categoria:  Rangel Rodrigues Santos, da Johnson & Johnson

Saúde – finalistas

Carlos Alberto Campagnoli Jr., Security Expert da Sanofi

Vitor Sena, CISO da EMS

O vencedor nessa categoria: Vitor Sena, CISO da EMS

Serviços Profissionais – finalistas

Cibele Fonseca, CIO e diretora executiva do Escritório Opice Blum

Edson V. Sivieri, diretor de TI e SI da Cushman & Wakefield

Fabiana Alencar, TI Manager da BTP – Brasil Terminal Portuário

O vencedor nessa categoria: Cibele Andrea Fonseca, CIO do Escritório Opice Blum



Mídia / Telecom / Educação 
 finalistas

Allexsander de Souza, gerente de SI da Telefonica Inteligência do Brasil

Henrique Lucena, IT Security Coordinator da Laurearte International Universities

Ines Brosso, professora adjunto e pesquisadora do LabSec da Universidade Mackenzie

O vencedor nessa categoria: Ines Brosso, da Universidade Presbiteriana Mackenzie



VENCEDORES REGIONAIS:

Brasília Porto Alegre Recife

Ricardo Átila Sales, Super. 
de TI da EMGEA – Empresa 
Gestora De Arquivos

Pierre Pereira Rodrigues, 
CISO da WEG

Belo Horizonte Rio de Janeiro

Carlos Eduardo Cruz, gerente 
de Segurança da Informação 
do Laboratório Humberto 
Abrão

Fernanda Vaqueiro, gerente 
de Segurança de Inteligência 
de Rede da Oi

Jorge Raniere Candido, 
Gestor de TI do Colégio e 
Faculdade Paraíso



VENCEDOR PRÊMIO NACIONAL

E os melhores cases do ano foram para:

Maurício Machado Minas, 
Vice-Presidente Executivo do Bradesco

Vencedor Ouro
Ricardo Castro, Global IT Gover-
nance, Information & Cybersecu-
rity Manager da BRF. Nomeado 
como #BESAFEBRF, o projeto teve 
como objetivo educar os usuários 
da BRF nas práticas de Seguran-
ça da Informação na sua vida 
pessoal, além de criar um am-
biente de colaboração e proteção 
em toda organização.

Vencedor Prata
Vitor Sena, CISO da EMS. O 
nome do projeto do executivo 
é: Gestão de Vulnerabilidades 
e teve como objetivo otimizar 
o processo de monitoração, 
avaliação e correção das vul-
nerabilidades dos Ativos de 
Informações Corporativos.

Vencedor Bronze
Henrique Lucena, IT Securi-
ty Coordinator da Laureate 
International Universities. 
Com o nome Sentinel – Brazil 
Security Rollout, o projeto foi 
criado para que a maturidade 
de Segurança da Informação 
fosse incrementada saindo de 
1.8 e chegasse ao nível 4.



CONFIRA ALGUNS DEPOIMENTOS 
DOS ESPECIALISTAS

Vitor Sena, CSO da EMS
O Security Leaders já se confirmou como o mais relevante evento nacional para 

gestores e especialistas em Segurança da Informação, onde podemos nos atualizar 

com o que há de mais atual em relação aos cenários e de segurança e privacidade 

da informação no meio corporativo e doméstico, além das tendências e desafios do 

mercado que precisam estar no radar de qualquer executivo da área de SI. 

Yanis Stoyanis, especialista em SI da Embratel
O Security Leaders inovou mais uma vez ao ampliar o seu leque de atuação através 

da disseminação de conhecimento e experiências para profissionais com perfil 

mais técnico e do meio jurídico, além do tradicional modelo já consagrado para 

C-Levels. Trata-se, portanto, de um evento imperdível para qualquer profissional 

com interesse em conhecer os riscos e as mais recentes tendências em Cyber 

Segurança“

Marcos Donner, CSO da Agiplan
O Security Leaders, que já é o evento mais representativo de profissionais de segu-

rança e riscos do Brasil, em 2017 apresentou um novo formato, propiciando mais 

interatividade, colaboração entre os presentes e mantendo o alto nível das discus-

sões. Destaco neste novo modelo a possibilidade de explorarmos mais conteúdos 

com os profissionais mais representativos do mercado. Parabéns pela evolução.

Arthur Sabbat, diretor DSIC – Presidência da República
O Security Leaders proporcionou um fórum extremamente adequado e propício 

à discussão de temas de interesse tanto ao setor privado como ao setor público e 

acadêmico. Permitiu contínuas interações e possibilitando a atualização de conheci-

mentos de grande relevância, como a concepção e a situação atual da proposta da 

Política Nacional de Segurança da Informação.



Paulo Kimura, gerente de Segurança da Informação da 
Serasa Experian
O Security Leaders 2017 trouxe diversas contribuições dentro do domínio não só 

de Cyber Segurança, mas também no campo mais abrangente da Segurança da 

Informação agregando desde aspectos regulatórios e jurídicos até os mais técnicos. 

Em linhas gerais, eventos como esse fomentam o mercado contribuindo para novos 

negócios, crescimento profissional e networking e principalmente para o incremento 

do nível de maturidade de Segurança da Informação nas organizações brasileiras.

Carlos Cruz, gerente de Segurança da Informação do 
Laboratório Humberto Abrão
O Congresso Security Leaders é um evento grandioso. Enriquece a comunidade, 

sendo referência na busca por conteúdo, debates, análise de cases e networking. 

Levo a minha equipe para participar dos eventos e compartilho com todos, pois o 

evento Security Leaders é referência em conteúdo de alto nível!

Leandro Ribeiro, Head of Cyber Defense da Amil
Gostaria de dizer que são eventos como esse que torna possível os poucos profissio-

nais de mercados existentes no Brasil, trocar um pouco de experiência sobre temas 

necessários para o nosso dia a dia. Fazer esses debates faz com que possamos abrir 

nossa mente para outros desafios, que muitas vezes não visualizamos.

Ricardo Capozzi, perito forense
Informo que o Congresso Security Leaders foi um dos melhores eventos que par-

ticipei em 2017, tanto no modelo quanto no conteúdo, direto, focado e muito 

bem explorado, talvez que todas suas vertentes, com temas atuais e de profunda 

relevância. Minha participação no evento pôde me fazer firmar e rever conceitos, 

atualizar-me com as novas demandas, aumentar meu networking e alavancar um 

pouco mais minha carreira como profissional. Seguramente renovo meus votos 

para 2018.



Rangel Rodrigues, LATAM Information Security & Risk Mana-
gement Business Services Lead da Johnson & Johnson
O evento Security Leaders é uma ótima oportunidade para troca de experiências 

com outros especialistas nos proporcionando novos conhecimentos. Independente 

do quanto já sabemos, sempre saímos mais completos.

Marcos Argachoy, coordenador de Segurança da Informa-
ção da SEM PARAR
O Security Leaders não é mais um evento de segurança, é o melhor encontro de 

profissionais de Segurança da informação onde trocamos experiências e conhe-

cemos novidades e principalmente estamos à vontade para discutir os problemas 

enfrentados no dia a dia. Esse ano, por conta de vários projetos e outras urgências 

na empresa, não pude comparecer a outros eventos em que fui convidado, mas do 

Security Leaders eu não abro mão!

Leandro Amaral, especialista de Tecnologia da Informação 
da REDE
O Security Leaders é uma referência no debate, no compartilhamento e na cons-

trução de novas ideias a respeito da Segurança da Informação. É uma excelente 

oportunidade para os profissionais da área e interessados no assunto.

Pedro Nuno, especialista em Segurança da Informação do 
Banco Bonsucesso
Evento singular com palestras e debates altamente executivas. Sempre contando 

com representantes experientes de mercado que contribuem com o compartilha-

mento de sua vivência bem como assuntos pertinentes. Parabenizo todos os inte-

grantes da comissão que geriram tudo de maneira impecável como sempre.  da 

área de SI. 

CONFIRA ALGUNS DEPOIMENTOS 
DOS ESPECIALISTAS



Ines Brosso, coordenadora do Curso de Pós-Graduação em 
Cyber Security no Mackenzie
Fiquei muito contente de participar do Congresso Security Leaders 8a. edição São 

Paulo 2017 e de receber este Prêmio. Adorei rever os amigos, vê-los serem pre-

miados e reconhecidos em suas áreas de atuação na Segurança Digital, uma área 

muito complexa que suporta todas as outras áreas de TI, um prêmio muito honroso 

e cobiçado. vo meus votos para 2018.

Rodrigo Wagner, IS/IT LATAM Manager da Nestlé Nespresso
Muito bom evento, pois foca em um tema importantíssimo que é a Segurança da 

informação. Foi meu primeiro ano e pretendo estar nos próximos!

Igor Gutierrez, Information Security Officer da B. Grob do 
Brasil
Mais um ano o Security Leaders conseguiu reunir os principais CISOs do País, jun-

tamente com autoridades governamentais e players, para deliberar sobre o que de 

fato está ocorrendo no mundo da Cibsergurança e suas tendências reais. Parabéns!

Anderson Mota, Cybersecurity Intelligence Specialist do 
Citibank
Sem dúvida, um dos melhores ambientes para se conectar com diferentes temas 

relacionados à Segurança da Informação e compartilhar experiências, tendências e 

oportunidades. O Security Leaders definitivamente tem auxiliado no desenvolvimen-

to da Segurança da Informação em diversos setores da nossa economia.

Cibele Fonseca, CIO do Opice Blum Advogados
O conteúdo apresentado e discutido durante o evento contribuiu e muito para 

enriquecer meu conhecimento em Segurança, uma vez que foi possível “escutar” 

o que profissionais renomados de diversos setores do mercado brasileiro pensam 

e acreditam a respeito do tema. Quanto à participação dos fornecedores com seus 

stands, penso que são de suma importância, pois concentraram num único local as 

principais tecnologias da segurança mundial.



REPERCUSSÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS





REPERCUSSÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS





REPERCUSSÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS





Feira tecnológica teve espaço ampliado 
e contou com a presença dos principais 

players do mercado







Fale com nossa equipe comercial

INFORMAÇÕES:

comercial@conteudoeditorial.com.br 
ssermoud@conteudoeditorial.com.br 

Telefone: 11 5049 0202

OUTRAS INFORMAÇÕES:

www.securityleaders.com.br


