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Oferta Especial: 3 meses por R$ 1,90
ASSINE A FOLHA

SEGURANÇA E PRIVACIDADE NA ERA DIGITAL (HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/SEMINARIOSFOLHA/SEGURANCA-E-PRIVACIDADE-NAERA-DIGITAL/)

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/FOLHA-TOPICOS/LEI-GERAL-DE-PROTECAO-DE-DADOS/)

Segurança digital deve estar presente em todos os
setores de uma empresa
Debate sobre privacidade também precisa ser disseminado na sociedade civil
22.abr.2022 às 18h00
EDIÇÃO IMPRESSA (https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2022/04/23/)

Catarina Ferreira (https://www1.folha.uol.com.br/autores/catarina-ferreira.shtml)
A segurança digital deve passar por todas as áreas de uma
organização, pública ou privada, e estar presente nos processos de construção
de novas ferramentas digitais desde seu planejamento. Assim, protocolos de
proteção de dados serão mais eficazes.
SÃO PAULO

"Muitas plataformas não tiveram a segurança e a privacidade como princípios e
relatos de incidentes são cada vez mais noticiados
(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/ataques-virtuais-a-empresas-cresceram-31-em-2021-mostra-estudo.shtml)",
afirma Michelle Wangham, pesquisadora de desenvolvimento e inovação da
RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa).
g
como explicado em nossa Política de Privacidade
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Serasa Experian, empresa de análise de informações de crédito. O número,
maior da série histórica, que teve início em 2011, é 16,8% maior que o de 2020,
quando houve 3,5 milhões de ataques.

O repórter especial da Folha Raphael Hernandes medeia discussão durante o seminário
Privacidade e Segurança na Era Digital; mesa contou com André Sucupira, do Serpro (Serviço
Federal de Processamento de Dados), Cynthia Picolo, do Laboratório de Políticas Públicas e
Internet (Lapin), Michelle Wangham, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e Claudio
Miceli, pesquisador do Instituto de Aplicações e Pesquisas Computacionais da UFRJ - Keiny
Andrade/Folhapress

Cibersegurança foi o tema debatido durante o seminário Segurança e
Privacidade na Era Digital, promovido pela Folha, na terça (19). O evento teve
patrocínio da unico, empresa de soluções em identificação digital, e foi
mediado por Raphael Hernandes, repórter especial do jornal.
g
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para conter o prejuízo o quanto antes. "Temos que estar preparados para
responder imediatamente, evitar que danos ocorram e garantir que o serviço
retorne da melhor forma possível."
A opinião é compartilhada por Cynthia Picolo, diretora do Lapin (Laboratório
de Políticas Públicas e Internet), centro de pesquisa sobre os desafios sociais,
éticos, e jurídicos das tecnologias digitais.
"É muito importante ter um plano de segurança bem estruturado para existir a
identificação e quantificação de riscos." Após um incidente, ela indica que as
organizações mantenham boa comunicação com quem foi lesado, explicando
quais os danos e como mitigá-los.
Ela diz que a segurança digital não deve ser preocupação apenas para quem
cuida da inteligência de dados. Toda a população deve estar ciente das
maneiras para proteger informações. Entender as práticas de segurança mais
recomendadas, desconfiar de links estranhos, além de utilizar recursos de
autenticação mais robustos nas aplicações são algumas das medidas para
diminuir a vulnerabilidade.
Dados da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), divulgados em 2021,
mostram que apenas 37% dos brasileiros conhecem "muito bem" ou "mais ou
menos bem" a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) (https://www1.folha.uol.com.br/folhatopicos/lei-geral-de-protecao-de-dados) e 86% dos entrevistados têm medo de serem vítimas
de fraudes digitais.
André Sucupira, do Serpro, afirma que a LGPD trouxe a possibilidade de o
cidadão acompanhar o fluxo de circulação de seus dados e levou o debate sobre
privacidade à mesa de dirigentes de organizações grandes e pequenas.
Mas ainda falta à população se familiarizar com a lei. Ele explica que é
importante procurar saber para onde vão os dados, com quem são
compartilhados e quanto tempo a informação permanece em cada plataforma.
Picolo, do Lapin, acrescenta que o diálogo entre academia, sociedade civil e
autoridades do setor público e privado pode contribuir positivamente para o
g
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Claudio Miceli, pesquisador do Instituto de Aplicações e Pesquisas
Computacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relembra a
importância da formação do profissional de tecnologia, principalmente com o
processo de digitalização que foi acelerado durante a pandemia.
"Com o boom dos serviços de internet dos últimos dois anos e o aumento da
necessidade do pessoal de TI (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/demanda-por-profissionaisde-ti-supera-projecoes-e-impulsiona-iniciativas-para-suprir-deficit.shtml), a formação ficou prejudicada",
diz.
Para ele, a resposta está no investimento em educação contínua, assim os
profissionais podem se manter atualizados sobre os protocolos de segurança
da informação.
Segundo a Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação), até setembro de 2021 foram gerados 123,5 mil novos empregos
em tecnologia, aumento de 183% sobre o mesmo período de 2020.
O estudo indica que a demanda por mão de obra especializada deve continuar
crescendo, chegando a 797 mil novos postos de trabalho até 2025. No entanto,
com o número de formandos aquém do necessário, a pesquisa projeta um
déficit anual de 106 mil profissionais.

sua assinatura pode valer ainda mais
Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter
acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas
(conheça aqui (https://login.folha.com.br/newsletter)). Também pode baixar nosso
aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?
utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto)

para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos
ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!
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notícias da folha no seu email
Recomendadas para você
(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/04/rodrigo-santanna-troca-rio-por-sp-no-carnaval-queria-viver-essa-cidade-efervescente.shtml)

COLUNAS E BLOGS
Mônica Bergamo: Rodrigo Sant'Anna troca Rio por SP no Carnaval: 'Queria viver essa
cidade efervescente'

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/04/rodrigo-santanna-troca-rio-por-sp-no-carnaval-queria-viver-essa-cidade-efervescente.shtml)
(https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/video-mostra-soldados-ucranianos-matando-russos-capturados-diz-jornal.shtml)

MUNDO
Vídeo mostra soldados ucranianos matando russos capturados, diz jornal

(https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/04/video-mostra-soldados-ucranianos-matando-russos-capturados-diz-jornal.shtml)

(https://estudio.folha.uol.com.br/queirozgalvaoconstrutora/2022/03/obra-da-tamoios-usa-tecnologia-inedita-para-preservar-meio-ambiente.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=native&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo2ZyX8qmsr5ll#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo2ZyX8qmsr5

ESTÚDIO FOLHA
Obra da Tamoios usa tecnologia inédita para preservar meio ambiente

(https://estudio.folha.uol.com.br/queirozgalvaoconstrutora/2022/03/obra-da-tamoios-usa-tecnologia-inedita-para-preservar-meio-ambiente.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=native&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo2ZyX8qmsr5ll#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo2ZyX8qmsr5
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/04/aline-borel-que-viralizou-na-internet-e-achada-morta-com-marcas-de-tiro-no-rj.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81Qov6yLl9KOofPuAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81Qov6yLl9K

FOLHA DE S.PAULO
Aline Borel, que viralizou na internet, é achada morta com marcas de tiro no RJ

g
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FOLHA DE S.PAULO
Mike Tyson dá socos no rosto de homem em avião; veja vídeo

(https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2022/04/mike-tyson-da-socos-no-rosto-de-homem-em-aviao-veja-video.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81Qo84i378ah7LLHAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81Qo84i378a

(https://www.vonage.com/communications-apis/voice/?utm_campaign=amer_dis_apiprospecting_PT&utm_source=reverseads&utm_medium=display&attribution_campaign=amer-hvdisplay_prospecting&CMP=DIS-API-BRAZIL-API-REVERSEADS-PROSPECTING-VOICEDESK-1111111169&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo7vS9ptQlIBb#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo7vS9pt-QlIBb)

(VONAGE)
Não são somente chamadas telefônicas

(https://www.vonage.com/communications-apis/voice/?utm_campaign=amer_dis_apiprospecting_PT&utm_source=reverseads&utm_medium=display&attribution_campaign=amer-hvdisplay_prospecting&CMP=DIS-API-BRAZIL-API-REVERSEADS-PROSPECTING-VOICEDESK-1111111169&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo7vS9ptQlIBb#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo7vS9pt-QlIBb)

(https://www.vonage.com/communications-apis/voice/?utm_campaign=amer_dis_apiprospecting&utm_source=reverseads&utm_medium=display&attribution_campaign=amer-hvdisplay_prospecting&CMP=DIS-API-BRAZIL-API-REVERSEADS-PROSPECTING-VOICEDESK-1111111169&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo6bThqLSqeAL#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo6bThqL-SqeAL)

(VONAGE)
Excellent way to grow your company even faster!

(https://www.vonage.com/communications-apis/voice/?utm_campaign=amer_dis_apiprospecting&utm_source=reverseads&utm_medium=display&attribution_campaign=amer-hvdisplay_prospecting&CMP=DIS-API-BRAZIL-API-REVERSEADS-PROSPECTING-VOICEDESK-1111111169&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo6bThqLSqeAL#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC6iFgo6bThqL-SqeAL)
(https://www.conflictnations.com/index.php?id=322&L=5&r=95007&placement=folhadespaulofolhadespaulo_1391010&c=3285677872&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC9kUAo9_jf7ISxzofCAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC9kUAo9_jf7ISxzofCAQ)

(CONFLICT OF NATIONS)
Como você enfrentaria um cenário de Terceira Guerra Mundial? Esse jogo simula
conflitos geopolíticos
(https://www.conflictnations.com/index.php?id=322&L=5&r=95007&placement=folhadespaulofolhadespaulo_1391010&c=3285677872&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC9kUAo9_jf7ISxzofCAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syC9kUAo9_jf7ISxzofCAQ)

(https://g1advertorial.com.br/clean-car?
utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCEplQoz7vDtIGao7g0#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCEplQoz7vDtIGao7g

(LIMPA CAR)
O segredo dos centros automotivos para tirar riscos e arranhões.
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utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCEplQoz7vDtIGao7g0#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCEplQoz7vDtIGao7g
(https://g1advertorial.com.br/clean-car?

(https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2020/04/termos-e-condicoes-de-uso(https://info.doutornature.com/sfunnel/5566/?
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folha-de-spaulo.shtml)
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&dn_campanha_id=17339415&dn_campanha_nome=17339415&dn_angulo=v4k_eliminar_barriga&dn_destino_tipo=v4k_adv&dn_destino=v4k_adv04&dn_ad_tipo=v4k_im
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6.2%5D%5BDesktop%5D%5BF2%5D%5BAdv04%5D%5B22-03%5D%5Bsfunnel%3D5566%5D&tb_cpc={cpc}&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCdwUMo-7Ln8GAhvjiAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCdwUMo-7-Ln8GAhvjiAQ)

(DR. RAFAEL FREITAS)
Médico diz: Você tem muita gordura na barriga? (Coma isso antes de dormir)

(https://info.doutornature.com/sfunnel/5566/?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&dn_campanha_id=17339415&dn_campanha_nome=17339415&dn_angulo=v4k_eliminar_barriga&dn_destino_tipo=v4k_adv&dn_destino=v4k_adv04&dn_ad_tipo=v4k_im
folhadespaulo&tb_site_id=1391010&tb_ad=M%C3%A9dico+diz%3A+Voc%C3%AA+tem+muita+gordura+na+barriga%3F+%28Coma+isso+antes+de+dormir%29&tb_creative=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Fl
6.2%5D%5BDesktop%5D%5BF2%5D%5BAdv04%5D%5B22-03%5D%5Bsfunnel%3D5566%5D&tb_cpc={cpc}&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCdwUMo-7Ln8GAhvjiAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCdwUMo-7-Ln8GAhvjiAQ)
(http://landing.bitso.com/consumer/?
utm_source=RAD&utm_medium=RAD_display&utm_campaign=comp_KV1%20&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDQslgo_PCf_qvw2q8f#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJ

(BITSO)
Abra a porta para o mundo cripto.

(http://landing.bitso.com/consumer/?
utm_source=RAD&utm_medium=RAD_display&utm_campaign=comp_KV1%20&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDQslgo_PCf_qvw2q8f#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJ

(https://estudio.folha.uol.com.br/nelson-wilians/2022/03/putin-e-o-mamae-falei.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=native&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo_PScmNmDs_aAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo_PScmNmDs_a-AQ)

Estúdio Folha
Putin e o Mamãe Falei

(https://estudio.folha.uol.com.br/nelson-wilians/2022/03/putin-e-o-mamae-falei.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=native&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo_PScmNmDs_aAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDK81Qo_PScmNmDs_a-AQ)
(https://f5.folha.uol.com.br/televisao/bbb22/2022/04/bbb-22-maira-cardi-diz-esperar-arthur-para-sexo-de-manha-de-tarde-e-de-noite.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81QozMqUiKmD_eHfAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81QozMqU

Folha de S.Paulo
BBB 22: Maíra Cardi diz esperar Arthur para 'sexo de manhã, de tarde e de noite'

(https://f5.folha.uol.com.br/televisao/bbb22/2022/04/bbb-22-maira-cardi-diz-esperar-arthur-para-sexo-de-manha-de-tarde-e-de-noite.shtml?
utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81QozMqUiKmD_eHfAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDJ81QozMqU

g
como explicado em nossa Política de Privacidade

(https://www.thelotter.com/pt/loterias-americanas-conquistar-brasil/?tl_affid=12797&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=5671799&utm_content=2980545982&chan=1554+-+Brazil++PT+-+Desktop&data1=folhadespaulo-folhadespaulo#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDk_T0otILfsJWRhPvrAQ)

(https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2020/04/termos-e-condicoes-de-uso-

(THELOTTER.COM)
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Loterias dos EUA disponíveis no Brasil: bilhões de reais a serem ganhos
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folha-de-spaulo.shtml),
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Segurança digital é fundamental nas empresas - 22/04/2022 - Tec - Folha

(https://www.thelotter.com/pt/loterias-americanas-conquistar-brasil/?tl_affid=12797&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=5671799&utm_content=2980545982&chan=1554+-+Brazil++PT+-+Desktop&data1=folhadespaulo-folhadespaulo#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syDk_T0otILfsJWRhPvrAQ)
(https://receitasnaturais.maispopulares.com.br/adv/tb/prostata-inchada?src=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=folhadespaulo-folhadespaulo&utm_campaign=DSF02MB&utm_content=Isso+pode+encolher+uma+pr%C3%B3stata+aumentada%2C+fa%C3%A7a+isso+antes+de+dormir.+Confira&utm_term=folhadespaulofolhadespaulo&click_id=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCZ11cogoX9j560rOzIAQ&time=2022-0423+11%3A16%3A50&site=www1.folha.uol.com.br&thumb=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F7b402b8a09ffec09ebc94a670e282c62.png&campaignid=16009239&cid=3136066
&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCZ11cogoX9j560rOzIAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCZ11cogoX9j560rOzIAQ)

(DESINFLOW)
Isso pode encolher uma próstata aumentada, faça isso antes de dormir. Confira

(https://receitasnaturais.maispopulares.com.br/adv/tb/prostata-inchada?src=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=folhadespaulo-folhadespaulo&utm_campaign=DSF02MB&utm_content=Isso+pode+encolher+uma+pr%C3%B3stata+aumentada%2C+fa%C3%A7a+isso+antes+de+dormir.+Confira&utm_term=folhadespaulofolhadespaulo&click_id=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCZ11cogoX9j560rOzIAQ&time=2022-0423+11%3A16%3A50&site=www1.folha.uol.com.br&thumb=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F7b402b8a09ffec09ebc94a670e282c62.png&campaignid=16009239&cid=3136066
&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCZ11cogoX9j560rOzIAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCZ11cogoX9j560rOzIAQ)
(https://g9portal.com.br/dental-renew/?
utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCF01co3pj_9LmU9uLdAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCF01co3pj_9Lm

(DENTAL RENEW)
Remover tártaro dentário agora é fácil e pode ser feito em casa

(https://g9portal.com.br/dental-renew/?
utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCF01co3pj_9LmU9uLdAQ#tblciGiC7w4pBE7PgQeKHiFhyyruKp7EleogpuJIOWVaMIU3_syCF01co3pj_9Lm

g
como explicado em nossa Política de Privacidade
(https://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2020/04/termos-e-condicoes-de-usofolha-de-spaulo.shtml),

para recomendar conteúdo e
publicidade. Ao navegar por nosso conteúdo, o usuário

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2022/04/seguranca-digital-deve-estar-presente-em-todos-os-setores-de-uma-empresa.shtml
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