PORQUE É QUE A CIBERSEGURANÇA TEM DE SER UMA
PRIORIDADE MÁXIMA PARA OS EXECUTIVOS C-LEVEL
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Determinar os riscos dentro da sua organização:

ter um impacto prejudicial em toda a organização, e a sua

Compreender a sua vulnerabilidade ao ataque
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envolvido, o ataque pode, ainda assim, ter um impacto fiscal negativo
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Alinhar a estratégia de segurança com as operações:
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