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UM MUNDO
CADA VEZ

MAIS DIGITAL

7,6 bilhões

4,4 bilhões

3,8 bilhões

população mundial

usuários de internet

de smartphones

3,5 bilhões

3,2 bilhões

usuários ativos em redes sociais

usuários ativos em redes sociais via mobile

Fonte: WeAreSocial; Hootsuite; Global Mobile Market Report

NOVAS
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DADOS

NOVOS

MAIS

MODELOS DE NEGÓCIO

CONEXÕES

NOVAS

NOVOS

FORMAS DE TRABALHO

RISCOS

Estima-se que os danos
relacionados a
cibercrimes atinjam

US$ 13 milhões

24 mil

por ano em 2021

Foi o custo total médio
por empresa, a cada
crime cibernético
sofrido em 2018

Mobile apps
maliciosos
bloqueados por dia

Fonte: Varonis

Fonte: Accenture

Fonte: Symantec

US$ 6 trilhões

NOVAS TECNOLOGIAS = MAIS DADOS E CONEXÕES
Nos últimos anos, vivenciamos uma explosão no número de smartphones, computadores, tablets...
resultando em cada vez mais dispositivos conectados ao redor do globo e uma quantidade gigante de
dados sendo gerados a cada segundo.
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USUÁRIOS DE INTERNET (BILHÕES)
USUÁRIOS ATIVOS DE REDES SOCIAIS (BILHÕES)
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Fonte: WeAreSocial; Hootsuite

Já difundidos
globalmente

Tendência para
os próximos anos

Crescimento do IoT,
com previsão de
alcançar 25 bilhões
de dispositivos
conectados em 2025

NOVAS FORMAS DE TRABALHO = NOVOS RISCOS
Um número maior de dispositivos conectados aumenta também o números de possíveis portas de
invasão. É muito comum a preocupação em proteger computadores, mas acabar deixando outros
dispositivos desprotegidos. Aliado a isso, novas formas de trabalho, como Home Office e BYOD
(Bring Your Own Device), aumentam potenciais riscos de invasões.

Home Office

Bring your Own Device

CIBERSEGURANÇA
O QUE É?

Cibersegurança consiste na proteção de sistemas, redes e programas contra
ataques e invasões. Esses ataques geralmente são focados no acesso, na mudança
ou na destruição de informações; na extorção de dinheiro de pessoas ou empresas; e
na interrupção de processos e sistemas operacionais.

NÃO SE TRATA APENAS DE TECNOLOGIA...
Os usuários precisam entender e respeitar normas básicas de
segurança digital, como backups, manutenção de senhas, cuidados
na navegação, seguir normas e processos, entre outras medidas. É
um mindset que deve envolver todas as áreas, não apenas a de
segurança.

As organizações precisam estabelecer processos e condutas bem
definidas, desde a navegação em sites até o acesso à informações
sensíveis e bancos de dados, além de criar frameworks
processuais para casos de ameaças à segurança digital. Quando se
é vítima de uma tentativa de ataque, é preciso saber passo-a-passo
quais atitudes tomar e porquê.

... E SIM DE INTEGRAÇÃO

PESSOAS

PROCESSOS

TECNOLOGIA

“A tecnologia é apenas mais uma ferramenta de proteção. Uma
boa estratégia de cibersegurança vai muito além dos dispositivos
de proteção tecnológicos como firewalls e anti-vírus, mas envolve
a governança da empresa como um todo. Pessoas, processos e
tecnologia devem ser complementares, visando criar uma
estratégia eficiente de defesa e reação à tentativas de invasão.”
Rodrigo Vetere, Especialista em cibersegurança

CIBERATAQUES
UM PANORAMA
GERAL

De acordo com a Symantec, 65% dos adultos no mundo todo já foram vítimas
de algum tipo de crime cibernético. No Brasil, esse número sobe para 76%, sendo
o segundo mais alto do mundo, atrás apenas da China, com 83%.

PRINCIPAIS TIPOS DE ATAQUE

MALWARES
É uma abreviação para “malicious software”. Inclui vírus, cavalos de troias,
spywares, APT’s e outros. Uma vez dentro do sistema, pode transmitir
informações, bloquear componentes chaves e tornar o sistema inoperável. De
acordo com a Norton, representa 51% dos crimes cibernéticos.

PHISHING
Consiste no envio de links ou outros meios fraudulentos, geralmente via email,
visando obter informações sensíveis, como dados financeiros por exemplo. O
Brasil é líder nesse quesito, representando 28% do total de usuários
infectados.

DENIAL OF SERVICE (DoS)
Visa tornar uma máquina, servidor ou rede indisponível. O ataque é feito
sobrecarregando o alvo até que esse não funcione corretamente. O mais comum
é o Distributed DoS, onde hackers usam bots – computadores infectados – para
atacar seus alvos e causar a sobrecarga.

MAN IN THE MIDDLE (MitM)
Quando o hacker se coloca entre a vítima e sites relevantes, como sites de bancos.
É frequente em redes Wi-Fi abertas e em dispositivos infectados por malware.

SQL INJECTION
É a inserção de linhas maliciosas no código SQL – linguagem de gerenciameno de
bancos de dados relacionais - podendo manipular consultas, expor dados
escondidos, sobrescrever dados ou ainda executar comando no servidor.

ZERO DAY EXPLOITS
Ocorre quando o ataque é feito no mesmo dia que uma falha do software é
descoberta, explorando o problema antes que determinado fornecedor consiga
corrigir.

800 milhões* de

70 milhões

consumidores vítimas de algum
ataque cibernético em 2018

somente no Brasil

* Em 16 países analisados
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Fonte: AV Test

PROPORÇÃO DE SPAM SOBRE EMAILS TOTAIS (%)
(%)
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Fonte: Kapersky Lab; Symantec
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% DOS USUÁRIOS ATACADOS POR PHISHERS

22%

17%

14%

13%

9%

Fonte: Kapersky Lab

PRINCIPAIS PAÍSES FONTE DE SPAM EM % DO TOTAL
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6%
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Fonte: Kapersky Lab

CUSTO MÉDIO ANUAL DE CIBERCRIMES POR MODALIDADE
(em milhões de dólares)

1.396
1.282

Malicious Code
Ransomware
Phishing

2018
2017

645
533
1.407
1.298

DDoS

2.014

Malware

2.275

2.364
Fonte: Accenture

2.613

NÚMERO DE USUÁRIOS AFETADOS EM
ATAQUES ÚNICOS
(em milhões)

Os ataques afetam organizações de diversos
setores, e com mega-empresas espalhadas pelo
mundo concentrando informações de mais usuários,
um único ataque é capaz de afetar milhões e até
bilhões de usuários de uma vez.
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Além do roubo de dados, os ataques também podem visar o controle de sistemas,
permitindo que um hacker possa operá-lo remotamente e determinar assim o seu
funcionamento. Trazemos aqui alguns casos que exemplificam essas ações:

STUXNET
Malware projetado para atacar o SCADA, um sistema operacional industrial
da Siemens amplamente utilizado em indústrias, inclusive nucleares. Com a
implantação, era possível acessar remotamente o sistema e alterar o seu
funcionamento. Foi detectado na usina nuclear iraniana em 2010.

WANNACRY
Também causado por um tipo de malware, criptografou e “sequestrou”
milhares de arquivos das máquinas de diversas empresas em 2017,
bloqueando o funcionamento das mesmas. Foram afetadas empresas como
Telefônica, Renault, Nissan e órgãos públicos como o MPSP e o TJSP.

DYN
Ataque DDoS contra a Dyn, empresa americana que opera serviços de DNS,
fazendo com o que o sistema da empresa caísse, afetando a estabilidade de
empresas como Netflix, PayPal e Spotify. Ficou conhecido como “o apagão
da internet estadunidense”.

CIBERATAQUES
TENDÊNCIAS

De acordo com a Accenture, 80% das organizações estão introduzindo
inovações digitais em uma velocidade mais rápida do que sua habilidade para
se proteger de ciberataques.

IoT NOVAS PORTAS PARA AMEAÇAS

NÚMERO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS
(BILHÕES)

+198%

De acordo com a Gartner, o número
de dispositivos IoT devem bater a

25,0
14,2
8,4
2017

2019

marca de 25 bilhões em 2021,
um crescimento anual composto

(CAGR) de 31%. Esses dispositivos
irão gerar cada vez mais dados,
além de servirem de porta de
entrada para a invasão de redes,
afetando outros sistemas.

2021

Fonte: Gartner

5G
Nos próximos anos, vivenciaremos
uma adoção em massa da
infraestrutura 5G. Essa maior
velocidade de conexão impulsionará
cada vez mais a adoção de
dispositivos
conectados,
expandindo a abrangência das
ações de hackers, principalmente
nas indústrias pioneiras no uso da
tecnologia.

20X

mais
rápido que 4G

1.5 bilhões
de subscriptions

em 2024
Fonte: Ericssen

40%
da população

CIBER ATAQUE DIVIDIDO EM 5 ETAPAS

Reconhecimento

Scanning

Acesso

Manutenção

Clear Track

Coleta de dados e
informações sobre
o target. Fase mais
longa do processo

Scan do target
buscando
fraquezas e
vulnerabilidades

Acesso ao sistema
por meio de algum
tipo de ataque

Manter o acesso ao
target pelo tempo
necessário

Limpar as
evidências do
ataque

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Muito se fala do uso da IA para a proteção contra ataques, mas essa
mesma tecnologia pode ser usada para tornar ataques e invasões mais
eficientes. Os ataques hoje em dia não são feitos instantaneamente,
são fruto de grande planejamento e dedicação de tempo por parte
dos hackers, principalmente na fase de reconhecimento. Das 5 fases
acima, reconhecimento, scanning e limpeza dos vestígios podem
facilmente ser automatizadas por meio do Machine Learning,
aumentando a eficiência dos ataques e otimizando a velocidade e o
tempo dispendido para a realização dos mesmos.

CRYPTOJACKING
ATAQUES BLOQUEADOS
(milhões)

Cryptojacking é uma forma de
malware. Consiste em um ataque, no
qual o hacker usa um dispositivo para
roubar e minerar criptomoedas nas
máquinas dos usuários afetados. Com
o avanço e popularização das
criptomoedas, se consolida como um
ponto de atenção para os próximos
anos.

4,3x
69,0
16,0
2017

2018
Fonte: Symantec

CIBERSEGURANÇA
UM PANORAMA
GERAL

Para entender o panorama global e brasileiro,
precisamos falar de antes de GDPR e LGPD.

GDPR, o que é?
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Frente a uma economia baseada em dados, as
autoridades mundiais buscaram e buscam
alternativas para o controle da privacidade e
segurança dos dados dos usuários, criando
regulamentos
que
resguardem
essas
informações a autonomia dos mesmos.

A GDPR é uma regulação criada pela União
Europeia que estabelece diretrizes para o
tratamento de dados de cidadãos europeus.
Substituiu a EU Directive 95-46 de 1995. A
regulação visa dar maior poder e transparência
aos indivíduos no controle de seus dados.

Proposta de uma nova
regulação mais condizente
com a era da informação

1995

Publicação da
GPDR

2012

EU Directive 95-46
visando a privacidade
das informãções dos
europeus

2015

2016

Aprovação dos
moldes da GPDR

2018
Começo da
aplicação da nova
regulação, em
maio/2018

PRINCIPAIS MUDANÇAS

Para compartilhamento de
informações, deve-se informar o
propósito específicos do uso dos
dados e obter o consentimento
explícito do usuário.

Vale para todas as organizações
que utilizam dados de cidadãos da
UE. As multas podem chegar a 4%
do faturamento ou 20 milhões de
euros, o que for maior.

Criação da figura do DPO (Data
Protection Officer) no caso de
organizações que processam
grande quantidades de dados.

Dá aos cidadãos da UE o direito de
pedir que seus dados sejam
apagados ou transferidos para
outra organização do seu interesse.

LGPD, o que é?
(LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)
Aqui no Brasil, a primeira regulamentação
relacionada a privacidade de dados foi o Marco
Civil da Internet em 2012, que estabeleceu
normas para uso e acesso de dados e tempo de
guarda de registros de conexão.

No ano passado, foi aprovada a LGPD, uma
espécie de GDPR brasileira, que visa garantir a
transparência no uso de dados de pessoas
físicas por empresas. A lei passa a valer em todo
território nacional a partir de agosto de 2020.

PRINCIPAIS MUDANÇAS

USUÁRIO TITULAR DOS DADOS
A LGPD empodera o consumidor, dando a ele controle total sobre seus dados: para as
empresas utilizarem os mesmos é necessário obter o consentimento explicito por parte
do titular. Além disso, essa permissão pode ser revogada a qualquer momento, e o usuário
pedir inclusive a exclusão de seus dados da base de qualquer empresa.
PESSOAS JURÍDICAS - EMPRESAS
As pessoas jurídicas deverão pedir autorização para a obtenção de informações de forma
clara, justificando seus fins, além de alertar ao titular qualquer possível evento que
coloque em risco a privacidade do mesmo. As empresas devem ainda ter mecanismos de
excluir as informações dos usuários de todas as suas bases caso os mesmo solicitem.
ANPD
Criação da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), agência reguladora ligada ao
Poder Executivo que será responsável pela fiscalização e pela aplicação de sanções cabíveis
em casos de violações, com a possibilidade de aplicação de multas de até R$50 milhões.

COMO SE ADEQUAR
Montar o time que será
responsável pela legalidade do uso
dos dados.

Multiplicar as práticas
implementadas por toda a
empresa.

Mapear o ciclo de vida dos dados,
desde a captação, passando pelo
uso e armazenamento.

Criação de processos interligados
para tornar a transação e a análise
de dados totalmente segura.

INVESTIMENTOS

VALOR INVESTIDO
(US$ BILHÕES)

INVESTIDORES RELEVANTES
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Fonte: Strategic Cyber Ventures

DEALS RELEVANTES

CrowdStrike

Tanium

KnowBe4

US$ 6,6 bi

US$ 375 milhões

US$ 300 milhões

AnchorFree

Netskope

Cylance

US$ 295 milhões

US$ 168 milhões

US$ 150 milhões

valuation no IPO

54

ISRAEL: START-UP NATION
Apelidada de Start-up Nation, Israel tem hoje a

A região de clima inóspito sem abundância de
recursos naturais favorece uma cultura de
inovação
e
empreendedorismo
visando
aproveitar da melhor maneira possível os
poucos recursos. Soma-se a isso as constantes
guerras na região, que tornam a segurança uma
das principais preocupações do país.

2ª maior indústria de ciber-segurança do
mundo.
A evolução do ecossistema empreendedor do
país pode ser explicada em grande parte pela
situação geopolítica do país.

COORDENAÇÃO E INCENTIVO DO ESTADO

Empresas

Universidades
/escolas

Governo

Militares

O contexto acima, somado às crescentes
ameaças de ataques cibernéticos, levou a
uma colaboração entre os principais
stakeholders israelitas, com o Estado no
papel de coordenação, visando investir e
criar um ecossistema propício para o
aparecimento e proliferação de empresas
de ciber-segurança. Ao que tudo indica, a
iniciativa tem sido bem sucedida.

Empreendedores

INVESTIMENTOS EM STARTUPS DE CIBER SEGURANÇA
EM ISRAEL
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CASE

Hoje em dia, quase todos os processos de
contratação de serviços - seja abertura de conta
em um banco ou a contratação de um plano de
telefonia - podem ser feitos digitalmente através
do envio de documentos como CNH e
comprovante de endereço.
Esses documentos entram então em uma esteira

manual de checagem e são usados pelas empresas
para realizar o cadastro do cliente.
Em empresas de grande porte, esse processo de
checagem e cadastro é repetido centenas de
milhares e até milhões de vezes por mês. Como se
não bastasse, fraudadores estão criando a cada
dia novas formas de burlar essas esteiras.

Comprovante fraudado

Imagine um caso onde um
potencial “cliente” frauda o
comprovante
de
endereço
(usado para determinar o
endereço de envio das faturas),
não paga suas faturas e, quando
tem seu nome negativado,
processa a empresa alegando
que não recebeu nenhuma das
faturas enviadas.

Negativação

Processo

Fraudador

Empresa
Faturas enviadas para
endereço errado

Esse é apenas um dos casos reais de fraude que a Valkiria,
uma empresa de Cyber Investigation, nasceu para combater.
Criada a partir de uma demanda da Telefônica/Vivo, a
startup investida pela Wayra - hub de inovação da
multinacional - checa milhões de documentos por dia em
busca de possíveis fraudes.
Usando Cognitive Systems, Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analysis, Natural
Language Processing, Big Data e Data Mining, os robôs são retroalimentados com as informações
analisadas, melhorando constantemente sua eficiência.

A ideia da Valkiria é melhorar os
processos das empresas, aliviando os
setores Jurídico e Financeiro com a
identificação e prevenção de fraudes
utilizando as tecnologias descritas

“Além de identificar fraudes
conhecidas, é possível descobrir
novas modalidades antes que
comecem a ser usadas em escala”
Rafael Peretti, Executive Director

CASE

A CORRIDA PELA CONFORMIDADE
Quem não está preocupado em estar em
compliance com as leis e regulamentações
impostas pelo governo dificilmente conseguirá
crescer no cenário atual. Acompanhar as
medidas significa se prevenir de incidentes e,
consequentemente, de multas e penalidades
que possam ser aplicadas pelos órgãos
responsáveis,

trazendo prejuízo financeiro ou de imagem para
a empresa, além de afastar clientes, investidores
e parceiros.
Por isso, as instituições estão cada vez mais
atentas aos seus programas de adequação, mas
ainda enfrentam dificuldades na evolução dos
processos e adesão interna de colaboradores.

COMO FAZER?
Em 2018, o tema sobre privacidade de dados ganhou grande repercussão após a promulgação da LGPD
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) no Brasil e GDPR (General Data Protection Regulation) no
exterior, mobilizando muitas empresas na busca pela adequação. Além disso, o setor financeiro também
precisou encarar mudanças a partir da publicação de novas regulamentações pelo Banco Central.
Reconhecida como principal provedora de serviços de tecnologia para o mercado financeiro, e atuando
com infraestruturas críticas, a RTM – Rede de Telecomunicações para o Mercado rapidamente iniciou o
processo de adaptação para atender as conformidades deste setor.
Assim, desenvolveu um projeto há mais de um ano, que começou com a avaliação de todas áreas da
empresa, por meio de entrevistas, análises de resultados e evidências em ferramentas. Desta forma, foi
possível identificar o ciclo do dado, o nível de maturidade da sua segurança e os processos pelos quais
passou.
Para Renan Barcelos, Gerente de Segurança da Informação da RTM, estas informações foram essenciais
na montagem do plano de ação de atividades em conformidade.

“O projeto contribuiu bastante para a validação dos processos atuais da
empresa e na conscientização dos colaboradores quanto às questões de
segurança e privacidade de dados. Atualmente, seguimos criando e
adaptando processos para serem incorporados pelas áreas. É uma tarefa
longa e complexa, que mexe muito com o dia a dia dos funcionários e exige a
aceitação de todos, mas esperamos que todas as ações reflitam em
melhorias na segurança de toda empresa”.

CIBERSEGURANÇA
TENDÊNCIAS

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Treinamento de sistemas para detecção de malwares, com auxílio de
datasets que incluem códigos e algoritmos infectados. Usando esses
dados, o algoritmo pode reconhecer padrões e aumentar a segurança
tanto na web quanto em outras aplicações.

É possível que sistemas coletem dados automaticamente de artigos,
studos e notícias sobre ameaças usando NLP (Natural Language
Processing) e possibilitando uma atualização constante de ameaças.

Criação de autenticação multi fator real-time para acesso de indivíduos a
redes privadas. Usando informações cruzadas, o sistema pode barrar e
restringir qualquer acesso diferente à rede, mantendo a segurança do
trabalho remoto.

Ampliação do uso de sistemas de IA para escanear digitais, retinas ou
palmas difundindo a utilização de logins por biometria, diminuindo a
necessidade do uso de senhas e por consequência diminuindo o poder de
ação dos hackers.

BLOCKCHAIN

O blockchain pode oferecer um sistema de armazenamento de dados
decentralizado visando dar maior proteção a empresas, dificultando
possíveis ataques e restringindo a abrangência dos ataques bem
sucedidos.

A tecnologia blockchain pode funcionar como uma rede de troca de
dados segura, tanto para troca de dados entre dispositivos IoT quanto
para a troca de informações em serviços de mensagens.

COLABORAÇÃO ENTRE EMPRESAS

Uma estratégia de ciber segurança forte pode ser vista como uma
vantagem competitiva. Porém, com ameaças cada vez mais sofisticadas, a
colaboração entre empresas reduz consideravelmente o risco de
grandes ataques.

De acordo com a Verizon, 58% dos ataques cibernéticos são voltados para
pequenas empresas, que muitas vezes são usadas como porta de
entrada para ataques em grandes empresas, sendo ainda a colaboração
uma das soluções para esse problema.

É muito díficil (quase impossível) que uma organização sozinha consiga se
proteger de todos os ataques possíveis. A melhor solução é fazer
parcerias dentro da indústria, que mostrem onde sua organização está
pecando.

SEGURANÇA DESDE O DIA ZERO
Preocupados com a segurança do
dados de seus clientes e procurando
estar compliant com as novas leis e
regulações, empresas de tecnologia
estão trazendo essa discussão para o
processo de criação de seus produtos.

Planejamento

Construção

Teste

O processo de DevOps, por exemplo,
que
é
a
integração
entre
desenvolvimentos de sistemas e
operações de TI está virando
DevSecOps, e visa envolver os times
de segurança em todas as etapas do
desenvolvimento de aplicações com a
mentalidade ágil.

Implementação

A preocupação com a segurança deve estar presente em
todas as etapas do ciclo de desenvolvimento.

Monitoramento

SO WHAT?
Vivemos na Era da Informação, viciados em um modelo de interação continuada. A
transformação de negócios em tecnologia e tecnologia em negócios, com uso exponencial (e
valoração) de dados, trouxe consigo a nossa extrema dependência da tecnologia em diferentes
cores e formas.
Interconectividade, Interação, Sistemas Inteligentes, Dispositivos móveis e outras várias criações
tecnológicas - visando sempre prover mais acesso e velocidade à comunicação - trouxeram um
avanço significativo na forma como pessoas e empresas se interconectam. Em um mundo livre,
sem riscos, que respeita a lei e a ordem, isso quase poderia ser chamado de “mundo perfeito”.
Porém, esse cenário em um mundo cheio de conflitos, desigualdades, diferença de pensamentos
e enormes gaps de educação, abre portas para o cibercrime.
Muito já foi dito e ouvido sobre os ciberataques e seus desdobramentos, as possibilidades de
contenção ainda que com algum dano às organizações e às pessoas. Mas, ainda não vivemos ou
ouvimos falar de um evento catastrófico, que tenha como principal consequência o caos.
Ouvimos falar sobre hackers éticos, tecnologias que almejam criar mais camadas de proteção no
acesso ao sistema e dados, etc. E ainda mais sobre leis, regras, regulamentos que tentam
proteger e padronizar o uso da informação e tecnologia pelas empresas.
Isso tudo é suficiente? Como dizemos no Brasil: “ajuda, mas não resolve”. A meu ver, e peço
desculpas pela redundância, nós estamos olhando somente para o que conseguimos enxergar (o
que é limitado) de várias formas e processos que são relativamente falhos por falta de visão
sistêmica e abordagem integrada.
Em nosso atual contexto global, onde a maioria das pessoas, profissionais e organizações têm um
conhecimento limitado e segregado de ciberameaças que podem ter um impacto altamente
destrutivo nas fronteiras, me parece que uma visão sistêmica de gerenciamento de risco e uma
abordagem integrada para ameaças cibernéticas deve ser fundamento para qualquer negócio.
Prover conhecimento sistêmico, estruturado e mantê-lo atualizado em todos os níveis de uma
organização e de seus funcionários, é uma das formas mais eficazes de reduzir o risco cibernético.
Uma visão sistêmica do funcionamento do todo e da inter-relação das partes, parece a solução
mais adequada para mitigar o risco que já existe e que possivelmente crescerá
exponencialmente.
Estamos caminhando direto para a Sociedade 5.0, onde humanos e tecnologia estarão
intrinsecamente ligados e interdependentes. Essa conexão vai estimular muitos avanços e
grandes oportunidades, mas também aumentará o risco cibernético e suas consequências de
forma imprevisível. O futuro está aqui, em todos os cantos do planeta, mas em um ritmo utópico,
não estruturado, fragmentado e quase robótico, repleto de tecnologia e constante inovação.
Ciberataques já estão acontecendo ao redor do mundo; e serão ainda maiores, recorrentes e
mais complexos. Como podemos nos organizar e capacitar indivíduos e organizações em todos
os níveis para lidar com esta realidade?

Daniel. S. Haddad
CEO CECyber
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