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A informação é um dos maiores patrimônios  
de uma organização moderna, sendo vital para  

quaisquer níveis hierárquicos e dentro de  
qualquer instituição que deseja manter-se  
competitiva no mercado. Considerada um  
ativo importantíssimo para a realização do  
negócio a informação deve ser protegida e  

gerenciada.   
 

Além do networking com outros profissionais  
do mercado o Security Summit vai ser um  
ótimo espaço para  discutir os temas mais  

importantes da atualidade na área de  
Segurança da Informação. 

ONL I NE

APRESENTAÇÃO



WALTER 
Capanema
Uma visão panorâmica da LGPD

WORKSHOPS DIA 29

VINÍCIUS 
Mendes 

Transformação Digital = Transformação da  
Segurança 

PAULO 
Lamellas 
Privacidade, Proteção de dados pessoais  
e as Empresas, além da LGPD 

SAMANTA 
Santos 

Engenharia Social: ataque e defesa ao  
elo mais fraco da Segurança 

 
  

PALESTRAS DIA 28

GILBERTO 
Sudré 
Investigação de Cibercrimes

SAMANTA 
Santos 

Engenharia Social e Manipulação: a arte de 
Hackear pessoas 

ANDRÉ 
Vidal 
Pentest 101 - iniciando a exploração de  
vulnerabilidade  

GUSTAVO 
Martinelli 

LGPD: aonde termina o Direito e começa a  
Tecnologia? 

RODRIGO 
Gazola
As mudanças nas empresas e a 
segurança de dados. 



Local 
? 



VANTAGENS COMERCIAIS
Público-alvo 
O evento atrai um público muito bem definido, formado por  
gestores de empresas segmentadas. Com um alcance de  
aproximadamente 2mil inscritos. 
 
Seleção de fornecedores 
Gestores e os participantes como um todo poderão utilizar o  
evento como uma das principais fontes de seleção de  
fornecedores através do nosso site. 
 
Networking de altíssima qualidade 
Networking com empresas, gestores e CIOs para desenvolver  
grandes oportunidades de negócios. 
 
Tomadores de decisão 
Você terá acesso diretamente a tomadores de decisão,  
responsáveis por aquisições de serviços, softwares, hardwares e  
de consultorias. 
 



COTAS DE PATROCÍNIO | BENEFÍCIOS

 
MASTER 
1- Exposição da marca durante as lives na tela  
principal das apresentações. 
2- Exibição de vídeo institucional. 
3- Logo do patrocinador na sala de Conferência  
online. 
4- Logo do patrocinador no certificado de  
participação. 
5- Brindes do patrocinador e ser enviado aos  
participantes pelos correios (sorteios). 
6- Logo do patrocinador e link no site do evento  
e redes sociais. 
7- Mailing dos participantes. 
8- Envio do vídeo de todas as palestras. 

 
PREMIUM 
1- Exposição da marca durante as lives na tela  
principal das apresentações. 
2- Logo do patrocinador na sala de  
Conferência online. 
3- Logo do patrocinador no certificado de  
participação. 
4- Brindes do patrocinador e ser enviado aos  
participantes pelos correios (sorteios). 
5- Logo do patrocinador e link no site do  
evento e redes sociais. 
6- Mailing dos participantes.
7- Envio do vídeo de todas as palestras. 

 
PLUS 
1- Exposição da marca durante as lives na  
tela principal das apresentações. 
2- Brindes do patrocinador e ser enviado aos  
participantes pelos correios (sorteios). 
3- Logo do patrocinador e link no site do  
evento e redes sociais. 
4- Mailing dos participantes. 
5- Exposição da marca no certificado de  
participação. 

7.000,00 5.000,00 3.000,00



GILBERTO 
Sudré 

Profissionais da área  
de tecnologia e de  
negócios. 

Consultor na área de Segurança da Informação  
e Perito em Computação Forense 

COMISSÃO  
ORGANIZADORA JACKSON 

Galvani 
Gerente de TI e Consultor na BIS-IT 

Eleito um dos melhores Gerentes de TI pelo 
HDI Brasil 

FABRICIO 
Fávaro 
Executive Director ITMaster/Globalsys |  
Psicanalista Clínico | Professor Pós  
Graduação 

ELOISA 
Casagrande 

Diretora de Relações Internacionais 
na Câmara Portuguesa de Negócios ES 

CEO Conecta Negócio Internacionais 

ALVIMAR 
Pinto 
Vice-presidente na Câmara Portuguesa de  
Negócios do Espirito Santo - Brasil 



PROPOSTA COMERCIAL PERCENTUAL PROGRESSIVO X QUANTIDADE

Para garantir a participação no evento, você deverá 
enviar os dados cadastrais da empresa para o endereço 
abaixo. Nosso time administrativo fará contato para 
alinhar os procedimentos de emissão da NF, boleto 
bancário e demais esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 
 
Email: contato@expoti.com.br 
Tel.: 27 3077.7790 
 
Programação e demais informações em: 
 
www.securitysummit.vix.br  

Realização

Seja um patrocinador no Security Summit  
VIX. Um evento que atrai um público-alvo  
muito bem definido, formado por gestores de  
operações de suporte e serviços de TI e  
empresas do segmento. 
 
Um networking de altíssima qualidade com  
empresas, gestores e CIOs para desenvolver  
grandes oportunidades de negócios. 
 
Você terá acesso diretamente a tomadores de  
decisão, responsáveis por aquisições de   
serviços, softwares e hardwares.  


