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RESUMO: A palestra tem como objetivo geral esclarecer ao público sobre a importância da
gestão do risco cibernético na nova era da industrialização. Deve-se refletir sobre o cenário
onde máquinas e equipamentos estarão conectados entre si e com o ser humano, gerando
um grande volume de dados e de informações que precisam do devido tratamento, evitando
assim prejuízo financeiro e de imagem para a companhia. Pretende-se também com a
explanação da convidada mostrar quais foram as profissões criadas pela demanda por
proteção dos dados, como por exemplo, o DPO (Data Protection Officer), o funcionário
encarregado pela proteção de dados da empresa. Assim como um projeção das possíveis
profissões que ainda serão criadas, dada a evolução da infraestrutura de redes de
comunicação.
Desta forma, perguntas como: “O que um gestor de TI deve saber e fazer para manter
segura a rede da empresa?”; “Qual caminho um profissional de TI deve trilhar para se tornar
um especialista em segurança e gestão de rede?”; “Como as empresas devem se preparar
para se adequarem a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) que entra em vigor em
2020?”; “Quais providências devem ser tomadas pelas empresas para evitarem exposição
e/ou roubo dos seus dados devido a falhas na gestão da segurança, e o que devem fazer
caso isso ocorra?”; poderão ser respondidas nesta palestra.
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