
CIBERSEGURANÇA
Proteja seus dados digitais e 
sua empresa no home office

O QUE VOCÊ PRECISA SABER?



Rinaldo Scampini; 
37 anos de experiência na área de TI.
CISO (Chief Information Security Officer);
DPO (Data Protection Officer);
Certificação em PDPE (Privacy and Data Protection Essentials– base LGPD);
Certificação em PDPF (Privacy & Data Protection Foundation – base GDPR);
Especialista em Defesa Cibernética;
Lead Auditor BS-7799-2 e ISO/IEC-27001;
Credenciado e certificado pela BSI para implantação da ISO/IEC-27001;
Certificado pela Fundação Vanzolini para implementação da LGPD.

RM VALE TI 21 – Palestrante



RMVALE 2021 – Cibersegurança

• Boas práticas em segurança da informação para os 
colaboradores durante o home office.

• O que pode ser instalado nos equipamentos dos 
colaboradores para aumentar a segurança.

• Como as empresas podem proteger suas redes de 
acessos maliciosos.



RMVALE 2021 – Cibersegurança

Antivírus Licenciado
**NUNCA desabilitar o antivírus

Recursos mínimos:
✓ Proteção WEB
✓ Proteção contra Malware
✓ Proteção contra Ransomware
✓ Proteção contra Vulnerabilidades 

✓ O que pode ser instalado nos equipamentos dos colaboradores para 
aumentar a segurança.

NAC – Network Access Control

✓ Recursos mínimos:
✓ Gerenciamento de politicas de segurança
✓ Criação de perfis
✓ Visibilidade de ativos
✓ Gerenciamento de acesso a redes por 

convidados
✓ Verificação de conformidade da 

segurança
✓ Resposta em incidentes



RMVALE 2021 – Cibersegurança

Boas práticas de Cibersegurança

✓ Manter o Windows atualizado;
✓ Deixar o Firewall local ativado;
✓ Manter os Navegadores atualizados;
✓ Conexões externas com a empresa somente por VPN;
✓ Usuário não ser administrador local;
✓ Não conectar em rede pública ;
✓ Senhas de login com 10 dígitos(mínimo) ;

4 Nr, 4 Letras e 2 caracteres
✓ Não compartilhas seu login/senha com outros;
✓ Não baixar e instalar softwares de sites não oficiais;
✓ Não abrir e-mail´s suspeitos;
✓ Preferencialmente acessar sites https;
✓ Não baixar arquivos anexos de e-mails suspeitos.



Obrigado!

Contato:

rinaldo.scampini@e-opentech.com.br

(11) 4727-3393

(11) 99934-4093


