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CYBERSEGURANÇA – FUI 
INVADIDO E AGORA? 
Ataques cibernéticos são cada vez mais frequentes, acarretando a paralisação de 
operações, vazamento de informações, danos à imagem e prejuízos financeiros. Como a 
ocorrência de um incidente é inevitável, resta as empresas se prepararem para responder 
de maneira rápida e efetiva. 
Neste painel apresentaremos os principais aspectos a serem observados nas atividades de 
monitoramento e detecção de eventos, processos de resposta a incidentes, gestão de crise 
e resiliência. 
Moderador: Vinícius Brasileiro - Supervisor Executivo de Segurança da Informação / TV 
Globo 
 
• RESPOSTA A INCIDENTES – ESTÁGIOS PARA MINIMIZAR IMPACTOS E DESCOBRIR 
O QUE FALHOU 
Palestrante: Bruno Cesar M. Souza - Sócio e Diretor Técnico da Able Security 
Nesta breve palestra, Bruno Cesar M. de Souza explicará de forma prática e resumida como 
deve ser  um processo de resposta a incidentes em seus estágios, focando em possíveis 
incidentes reais de invasão. A ordem das ações será explicada usando metodologia aceita 
internacionalmente. Será mostrado como especialistas respondem de forma eficaz a um 
incidente de invasão, contendo a intrusão, investigando para descobrir a extensão do 
comprometimento, vulnerabilidades exploradas e possivelmente responsáveis, como tratar 
o incidente minimizando danos, prevenir novos incidentes e aprimorar o processo de 
resposta. 
 
• GESTÃO DE CRISE DURANTE UM ATAQUE CIBERNÉTICO
Palestrante: Silvio Pezzo - Professional of Cyber Security & Resilience, Audit, Risk, Crisis & 
BCP 
Nesta palestra apresentaremos como realizar uma abordagem para Gestão de Crises 
derivadas de incidentes cibernéticos críticos mal tratatos, incluindo as etapas de Declaração 
da Crise, abertura das Salas de Crises, Resposta à Crise e seu encerramento 
 
• DETECÇÃO DE INCIDENTES 
Palestrante: Rodrigo Almeida Gonçalves - Internet Security Manager / Globo.com 
Nesta palestra será apresentado cases de incidentes e como o fator tempo de detecção é 
proporcional ao impacto no negócio. Apresentaremos também a evolução do processo 
detecção desde a revisão de logs, passando pelo SIEM e agora com uso de big data e 
machine learning e como estas tecnologias ajudam a reduzir o tempo de detecção e, 
consequentemente, restringir o impacto no negócio. 
 
 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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Moderador: Vinícius Brasileiro - Supervisor Executivo de Segurança da Informação 
/ TV Globo 
Vinícius é graduado em Informática e Ciências Contábeis pela Universidade Estácio de 
Sá e pós-graduado em Auditoria de TI também pela Universidade Estácio de Sá. Com 
mais de 15 anos de experiência nas funções de segurança da informação, governança, 
risco e compliance, possui as certificações Certified Information Systems Auditor (CISA), 
Certified Information Security Manager (CISM) e Certified in Risk and Information System 
Control (CRISC) pela ISACA; Certified Chief Information Security Officer (C|CISO) pelo 
EC-Council; Certified Business Continuity Professional (CBCP) pelo DRII; Auditor Líder 
em Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISO 27001:2005 LA) pelo BSI. É 
também Diretor de Associados do ISACA – Capítulo Rio de Janeiro e membro da 
Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos e da Comissão de Estudo de 
Tecnologia da Informação - Técnicas de Segurança do Comitê Brasileiro de 
Computadores e Processamento de Dados na ABNT.   

 

Bruno Cesar M. Souza - Sócio e Diretor Técnico da Able Security 
Bruno Cesar M. Souza, CISSP, OSCP, GPEN, GCFE, GCFA, GCIH – Sócio e Diretor 
Técnico da Able Security, com mais de 17 anos de experiência em projetos de segurança 
da informação, especialista em testes de intrusão e investigação de incidentes de 
segurança da informação. Já atuou em diversos projetos de análise de vulnerabilidades, 
testes de intrusão, investigação e resposta a incidentes de SI, perícia forense 
computacional, especificação de soluções de segurança e implementação para clientes 
de grande porte dos seguintes segmentos: aviação, comércio eletrônico, financeiro, mídia, 
seguros, governamental, óleo e gás, transportes e telecomunicações no Brasil e no Reino 
Unido. Trabalhou em Manchester, Reino Unido, como consultor da equipe de penetration 
test (teste de invasão) de empresa multinacional, líder deste segmento na Europa. 
Realizou também projetos de teste de intrusão para consultoria de segurança em 
Melbourne, Austrália, em um dos maiores bancos australianos. É Bacharel em Sistemas 
de Informação pela PUC-Rio, certificado CISSP (Certified Information Systems Security 
Professional) desde 2007, OSCP (Offensive Security Certified Professional) desde 2010, 
SANS GCFE (GIAC Certified Forensics Examiner) desde 2012, SANS GCFA (GIAC 
Certified Forensics Analyst), SANS GCIH (GIAC Certified Incident Handler) e certificado 
SANS GPEN (GIAC Penetration Tester). 

 

Silvio Pezzo - Professional of Cyber Security & Resilience, Audit, Risk, Crisis & BCP 
Atualmente é Executivo Sênior em Crisis Management & Cyber Security para América 
Latina com 20 anos de experiência em consultoria de Cyber Security e Resiliência. Foi 
autor de mais 50 Planos de Continuidade, Planos de Gestão de Crises, Planos de 
Recuperação de Desastres de TI, Pandemia e Resposta a Emergências, incluindo testes 
e simulações envolvendo C-Levels e equipes táticas/operacionais em empresas dos mais 
diversos segmentos do Brasil, América Latina e Caribe, incluindo indústria financeira, 
comunicação, telecomunicações, petróleo, governo, energia, varejo, bens de consumo e 
health. É certificado MBCP/CBCP pelo DRII-USA e instrutor oficial do DRII (Disaster 
Recovery International Institute) para América do Sul desde 2014 e certificado dede 2006. 
É professor do curso de Pós-Graduação em Gestão de Crise e Continuidade de Negócios 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Rodrigo Almeida Gonçalves - Internet Security Manager / Globo.com 
Rodrigo é Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Possui mais de 18 anos de experiência em redes TCP/IP, Internet Services e 
Segurança de Aplicações Web. Atualmente ocupa o cargo de Internet Security Manager 
na Globo.com, sendo responsável pela arquitetura de segurança dos produtos e pela 
estratégia de defesa que garante a integridade e disponibilidade dos portais. Além disso, 
comanda o CSIRT.globo, responsável por gerir os incidentes envolvendo o ASN do Grupo 
Globo.    
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