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A incerteza econômica está fazendo com que muitas organizações repensem sua eficiência geral
de custos. Receitas reduzidas (em grande parte, resultantes da COVID-19) estão provocando uma
busca pela redução de custos operacionais e a preservação do capital de giro. Não se esperaque
nenhuma função organizacional esteja imune à pressão de custos, incluindo a segurança cibernética.  
Os Diretores de Segurança da Informação (Chief Information Security Officers, CISOs) devem se  
antecipar às pressões orçamentárias sobre seus programas e identificar proativamente as medidas  de 
contenção de custos, sem deixar de levar em conta o cenário de ameaças em constanteevolução.

As contrações orçamentárias generalizadas vêm na esteira de um período de investimento  
significativo em segurança cibernética, durante o qual as organizações rapidamente amadureceram  
suas capacidades de segurança para acompanhar o ritmo do crescente cenário de ameaças. De  
fato, em 2019, a pesquisa Harvey Nash/KPMG CIO identificou os maiores aumentos orçamentários  
ao longo de 15 anos, impulsionados por investimentos em segurança cibernética (um aumento de  
14% como prioridade do Conselho). No entanto, em 2020, a pesquisa identificou um aumentode
apenas 5%, muito aquém dos anos anteriores. Essa nova realidade, provavelmente, significa que pela  
primeira vez muitos CISOs enfrentarão pressões de custo.

Alcançar eficiências de custo mantendo ainda uma robusta segurança cibernética é uma tarefa  
complexa, mesmo nos melhores momentos. A COVID-19 afetou a complexidade desse desafio de  
maneira dramática. Os CISOs não somente estão enfrentando pressões de custos crescentes, como  
também tiveram que adaptar rapidamente sua segurança para se defender contra invasores que  
buscam capitalizar as novas formas de trabalho, ou seja, funcionários que trabalham de casa e cujos  
sistemas domésticos podem estar menos protegidos.

Neste relatório, exploramos cinco áreas-chave de problemas e estratégias de otimização de custos  
correspondentes que os CISOs devem considerar. As várias abordagens dependem muito de onde  
você está na jornada de otimização de custos. Alguns desses são mais táticos, em que o foco é  
melhorar o desempenho para gerar eficiências contínuas, e outros mais estruturais e estratégicos,  
de modo que, embora algum investimento seja necessário, os resultados produzirão um retorno  
significativo sobre o investimento em segurança.

AkhileshTuteja
Global Cyber Security Leader

KPMG
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Desafio

1. Necessidade urgente de  
preservação de caixa

2. Aumento dos gastoscom  
segurança de terceiros

Oportunidade

de otimização

de custos

— Suspender gastos discricionários

— Suspender as análises e testes de  
atividades de ‘baixo risco’

— Renegociação de contratos voltada para  
valor

— "Redimensionamento" organizacional

Exemplos

— Suspender temporariamente as  
avaliações de fornecedores de  
"baixo risco", revisões de direitos/  
recertificação de aplicativos não  
críticos, revisões de incidentes post-
mortem em eventos de baixo risco,  
revisões de código em aplicativos  
não voltados para a Internet etc.

— Adiar ou interromper todos osgastos  
discricionários, incluindo "pesquisa e  
desenvolvimento", iniciativas denão-
regulamentação etc.

— Analisar gastos de terceiros e renegociação  
de contratos, solicitando ideias sobre como

melhorar as eficiências operacionais e financeiras

— Fazer a transição de trabalhadores  
temporários para "Serviços gerenciados"  
com base em resultados ou para posições  
equivalentes em tempo integral

— Realizar uma retrospectiva e ajustar Contratos  
de nível de serviço (SLAs)/Objetivos de nível  
de serviço (SLOs) em contratos de serviços  
gerenciados, por exemplo, MSSP paraalcançar  
o equilíbrio de custos

Rapidez em  

perceber economias  

de custo

Sustentabilidade

Alto Médio Baixo
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Desafio

3. Ferramentas de segurança  
cibernética subutilizadas ou  
sobrepostas e abundância de  
projetos

4. Aumento das obrigações  
regulatórias e de conformidade

5. Processos de segurança manuais,  
díspares e em silos

Oportunidade

de otimização

de custos

— Racionalização da ferramenta de  
segurança

— Racionalização de projeto de custo  
versus recompensa

— Estrutura de controles unificada

— Gerenciamento unificado de conformidade

— Convergência

— Automação

— Capacitação de autoatendimento

Exemplos

— Identificar a duplicação decapacidades  
e funções em todas as tecnologias

— Racionalizar as tecnologias de  
segurança em relação a casos de uso  
de segurança definidos e aprovados e  
priorizar os melhores.

— Racionalização de iniciativas, apenas  
para focar na remediação de questões  
regulatórias/auditoria

— Fundamentar as várias obrigações  
regulatórias e controles correspondentes  
com uma estrutura de controle de linha de  
base

— Incorporar “testar uma vez, cumprir (e  
relatar) muitas” atividades de gestão de  
conformidade

— Aproveitar o processamento de linguagem  
natural para mapeamento regulatório e  
alinhamento com os controles

— Convergência de processos e capacitação degovernança,  
risco e conformidade (GRC) por meio deGRC

— Automatizar fluxos de trabalho, como gerenciamento de  
problemas de segurança, análises e aprovações deriscos,  
resposta a incidentes e gerenciamento decasos

— Implantar autoatendimento de autenticação deusuário,  
autoatendimento de desenvolvedor de verificação de  
código de segurança

— Enriqueceros dadosde inteligênciasobreameaças através  
de análise de dados aprimorada e inteligênciaartificial

Rapidez em  

perceber economias  

de custo

Sustentabilidade
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Algumas das medidas mais táticas de custos para as  
organizações que estão no modo de "preservação de  
caixa" consistem em identificar e suspender gastos  
discricionários e custos associados às atividades de "baixo  
risco", "não críticas".

Temos visto as organizações pedindo à equipe para fazer  
cortes em horas ou aceitar licenças não remuneradas,  
suspender os gastos de treinamento de sua equipe, limitar  
assinaturas a somente os feeds de inteligência, retirar-se  
de consórcios e associações profissionais e adiaratividades  
de marketing interno e externo, como contribuições para  
grupos e conferências do setor. Algumas organizações  
examinaram em detalhes suas atividades de teste e  
controle e interromperam temporariamente aquelas que

tratavam de ativos de "baixo risco" ou "não críticos", por  
exemplo, realizar avaliações de risco do fornecedor com  
evidências formais de garantia, como certificações SSAE  
ou ISO, conduzir investigações de segurança para eventos  
de baixo risco ou até mesmo análises de incidentes post-
mortem, conduzir análises de código de segurança em  
aplicativos voltados internamente e realizar varreduras de  
vulnerabilidade em hosts ou ativos não críticos.

A realização da economia de custos é quase imediata,  
mas isso deve ser considerado como apenas uma solução  
temporária, considerando o cenário de ameaças em  
constante evolução e a mudança dos perfis de risco

de segurança.

Suspender  
atividades
de "baixo  
risco" O que você pode fazer

— Entenda e visualize todo os seus gastos, incluindo  
custos discricionários.

— Identifique suas atividades de "baixo risco" e  
determine com base no apetite atual da sua  
organização durante a crise para decidir onde  
fazer uma pausa temporária.
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As organizações de segurança geralmente procuram  
insights independentes externos, experiência cibernética  
ou uma visão objetiva de sua capacidade cibernética. Isso  
pode incluir a contratação de fornecedores de tecnologia,  
consultores confiáveis ou contratados. No entanto, os  
recursos externos normalmente acarretam um custo  
significativamente mais alto do que o pessoal interno
e, como tal, devem ser contratados com moderação.  
Quando a necessidade de redução de custos é urgente, as  
organizações costumam começar com o cancelamento da  
contratação de consultores e trabalhadores temporários.

Consultores e trabalhadores temporários podem fornecer  
valor significativo para organizações que se envolvem em  
iniciativas que exigem conjuntos de habilidades técnicas  
especializadas (por exemplo, implantação ou capacitação  
de tecnologia de ferramentas de segurança). Também é  
benéfico obter periodicamente opiniões independentes  
sobre o programa de segurança cibernética, especialmente

quando ele contrasta com as práticas mais utilizadas
do setor. Alguns serviços que estão sendo prestados
por consultores e trabalhadores temporários podem ser
transferidos para um provedor de serviços de segurança
gerenciados (MSSP), onde as organizações pagam pelos
resultados em vez de pagar pelos recursos.

No entanto, em todas as iniciativas nas quais partes  
externas estão envolvidas, um plano deve ser elaborado  
em torno do retorno de conhecimento e de experiência  
para a organização. Além disso, é importante questionar os  
consultores, trabalhadores temporários e MSSPs para que  
ajudem a identificar oportunidades de redução de custos.  
Normalmente, eles podem ter experiência em transformar  
o modelo de entrega de serviço de outro cliente em uma  
base de custos mais baixos.

Buscar valore  
diálogo aberto
ao renegociar
contratos, não
apenasredução 
de custos

O que você pode fazer

Há várias estratégias para trabalhar com seus  
consultores e trabalhadores temporários paraalcançar  
eficiências de custo:

— Solicite ideias de valor e eficiência de custos aos  
seus fornecedores quando negociar renovações  
ou alterações de contratos.

— Mudar o foco de "recursos de compra" para  
"resultados de compra" — identificar serviços que  
foram concluídos por consultores ou trabalhadores  
temporários que poderiam ser transferidos para  
um provedor de serviços gerenciados.

— Ajustar os Contratos de nível de serviço (SLAs)/  
Objetivos de nível de serviço (SLOs) para alcançar  
o equilíbrio de custos eserviços.
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Racionalizar  
suas
tecnologias
e projetos de  
segurança

Com a abundância de ferramentas de segurança no  

mercado, muitas organizações investiram uma quantidade  

considerável de recursos em novas tecnologias ao longo  

dos últimos anos, na tentativa de permanecerem "à  

frente" com as soluções de segurança mais recentes,  

considerando o cenário em constante mudança. No  

entanto, as organizações que não alinharam com êxito

a estratégia de segurança cibernética e a estratégia de  

tecnologia podem ter que gerenciar um portfólio enorme  

implantando e operando ferramentas de segurança  

cibernética subutilizadas ou duplicadas, desperdiçando  

valiosos recursos de segurança.

Vimos roteiros de segurança, muitos com foco em  

"implantações de ferramentas geniais", bem como uma  

infinidade de atividades de remediação, esforços de  

otimização de processos e atualizações de ferramentas.  

Com pouco ou nenhum alinhamento com a estratégia  

de segurança mais ampla, arquitetura de segurança ou  

riscos e problemas. É fundamental que essas iniciativas  

sejam avaliadas com precisão quanto ao retorno sobre o  

investimento de risco versus recompensa, para ajudar a

garantir que sejam priorizadas de acordo com os requisitos  

de segurança.

Em organizações maiores, vimos várias implementações  

de ferramentas que falharam em sua implantação  

pensando nos casos de uso ou requisitos, realizadas em  

etapas ou falhando na integração com outras soluções e  

processos para trazer uma solução mais coesa e integrada.  

Enquanto isso, essas organizações estão pagando por  

licenças dispendiosas pelo uso da ferramenta, bem

como custos de manutenção e suporte contínuos, testes  

e atualizações frequentes. Muitas organizações estão  

revisando suas licenças para avaliar se a funcionalidade  

completa está realmente sendo usada e se uma versão  

mais antiga teria o mesmo impacto de redução de risco.

Em uma organização cliente, por exemplo, vimos  

várias soluções de autenticação, várias plataformas de

governança de identidade e soluções de acesso atendendo  

a várias unidades de negócios — algumas compradas,  

outras desenvolvidas internamente. Em outro exemplo,  

observamos mais de uma dúzia de ferramentas para  

análise de dados por intermédio da coleta de dados de log.

No entanto, apenas alguns líderes analisam quantos dados  

de log são realmente coletados em todo o ambiente (às  

vezes, apenas de uma fração de ativos) e pode haver uma  

correlação limitada dos próprios dados. Vimos diferentes  

tecnologias (governadas por diferentes equipes) que  

permitem a mesma capacidade, mas direcionadas a  

diferentes ativos, por exemplo, avaliações de fornecedores,  

avaliações de segurança de aplicativos e avaliações de  

risco de processos de negócios.

O custo total de propriedade de tecnologia cibernética (por  

exemplo, custos associados à implantação de ferramentas,  

atualizações, licenciamento, manutenção e testes  

contínuos, treinamento etc.) está entre os itens de custo  

mais alto, e talvez seja o maior, dentro de um programa  

cibernético e racionalizar as ferramentas pode trazer  

economias significativas, não apenas financeiramente, mas  

operacionalmente.
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O que você pode fazer

— Saiba o que você tem — faça um inventário do seu  

portfólio de ferramentas de segurança.

— Valide se sua organização exige todas as licenças em  

uso ou se você pode gerenciar adequadamente o risco  

cibernético com um grupo menor de licenças.

— Alinhe as lacunas tecnológicas em relação às suas  

exposições a riscos e ao resultado desejado de  

segurança cibernética.

— Determine o valor das ferramentas de segurança  

contra exposições a riscos e capacidades de segurança  

cibernética e alinhamento técnico. Em seguida,  

considere o custo total de propriedade, licenciamento  

e extensão da integração. Por exemplo, pode haver  

aplicativos pouco usados que fornecem valor limitado.

— Defina uma visão arquitetônica para mostrar dados de  

segurança, funcionalidade e outros conceitos quepodem  

ser articulados como parte de umaestrutura geral.

— Considere plataformas integradas abrangentes e  

baseadas em nuvem que normalmente são menos  

caras e menos complexas.

— Recalcule o retorno sobre o investimento para cada  

iniciativa à medida que o cenário tecnológico e de  

ameaças se altere.

— Reavalie e repriorize os investimentos com base na  

exposição a riscos cibernéticos e na estratégia de  

segurança cibernética.

— Racionalize e otimize continuamente  

seu portfólio.
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Unifique seu  
conjunto de  
controle e  
atividades de  
gerenciamento  
de conformidade

Muitos órgãos reguladores do setor e do governo  

trouxeram a segurança cibernética para o seu campo. Eles  

reconhecem, de um modo geral, a criticidade dos riscos  

de segurança cibernética; no entanto, sua abordagem para  

administrar a supervisão varia de órgão regulador para  

órgão regulador. É compreensível que diferentes órgãos  

reguladores estejam interessados em aspectos distintos  

da segurança cibernética. Isso resultou em uma série de  

obrigações, que vão desde a sobreposição completa até a  

total exclusividade.

Apenas no espaço de privacidade, há vários regulamentos  

estaduais diferentes1 e várias legislações fora dos EUA  

(mais notadamente o GDPR) que afetam organizações  

sediadas nos EUA. Os esforços para alinhar as obrigações  

entre os órgãos reguladores discordantes (por exemplo,

o Perfil de segurança cibernética do setor de serviços

financeiros) permanecem no estágio inicial e é pouco

provável que isso mude em um futuro próximo.

Sem uma ontologia de controle e de risco fundamental,  

e um processo definido de gerenciamento de problemas  

e avaliação, a base de um princípio de "testar uma vez,  

relatar muitas", as organizações normalmente alcançam a

conformidade através da realização de avaliações adicionais  

e duplicadas de controle de conformidade. Isso criou uma  

carga de trabalho adicional, sem limitação de exposição

ao risco.

Temos visto solicitações contínuas e díspares para  

avaliação em relação a várias regulamentações e  

obrigações de conformidade, onde a maioria dos objetivos  

de controle realmente se alinham. Como tal, os esforços  

para avaliar, medir lacunas de conformidade, coletar  

evidências, desenvolver relatórios etc., são duplicados e  

redundantes.

1 O AB375/SB1121 da Califórnia (Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia) foi assinado; S120 de Massachusetts, HF2917 de Minnesota,  

LB764 de Nebraska (Lei de Privacidade de Dados do Consumidor de Nebraska), HB1680 de New Hampshire, S224 de NovaYork (Lei de Direito  

de Saber), S5642 de NovaYork (Lei de Privacidade de NovaYork), HB 473 da Virgínia (Lei de Privacidade da Virginia), e SB6281 de Washington  

(Lei de Privacidade de Washington) estão todos no comitê; e H963 da Flórida e SB418 do Havaí foram publicados.
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O que você pode fazer

— Estabelecer uma taxonomia básica, clara e sucinta para

políticas, padrões, objetivos de controle, procedimentos

de teste de controle, eventos de risco, problemas etc.

— Criar uma estrutura de controle racionalizada e unificada  

baseada em uma estrutura de prática líder (por exemplo,  

NIST 800-53) e simplificar o gerenciamento de seus  

controles.

— Convergir suas avaliações de controle e atividades de  

conformidade para desenvolver uma metodologia de  

"testar uma vez, relatar muitas".

— Automatizar por meio de monitoramento contínuo de  

controles para minimizar os custos associados aos  

testes manuais.
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Processos de segurança altamente manuais, isolados e  

distintos são um foco claro e óbvio para otimização. As  

ineficiências são frequentemente exacerbadas por dados  

inacessíveis ou imprecisos.

Veja o exemplo de gerenciamento de varreduras de  

vulnerabilidades, reparação e correção de aplicativoscríticos  

e altamente expostos. Com frequência, ouvimos falar

sobre o desperdício neste processo em razão de escopoe  

visibilidade limitados da varredura e, portanto, visibilidade  

limitada da exposição a vulnerabilidades, incapacidade

de identificar o proprietário correto do aplicativo para  

remediação, levando à perda de SLAs na correção, oufalta  

de análise de risco e impacto, de modo que mais tempo  

seja mal gerenciado, por exemplo, onde muito tempo é  

gasto remediando ativos reais de baixo risco.

Além disso, vimos uma integração limitada entre este  

processo e os processos de resposta a incidentes  

para permitir uma análise rápida e eficaz da resposta  

a incidentes. Uma quantidade significativa de tempo e  

esforço e custos associados podem ser economizada,

através da limpeza de dados e simplificação de processos.

A convergência e automação das atividades de  

governança, risco e conformidade é outro exemplo  

de onde os ganhos de eficiência podem ser obtidos.

As organizações geralmente gastam inúmeras horas  

identificando e reunindo dados, acompanhando as pessoas  

para obter respostas e analisando informações para fins de  

relatório. Esse tempo pode ser reduzido significativamente  

por meio da convergência e automação de gerenciamento  

e políticas de controle, incluindo conformidade, auditoria e  

atividades de risco.

Em algumas das organizações mais maduras, temos visto  

investimentos em análise de dados, análise robótica de  

processos, inteligência artificial e aprendizado de máquina.  

Isso destina-se a transformar processos legados estáticos  

ou manuais, que normalmente consomem uma quantidade  

significativa de tempo dos recursos. Casos de uso comuns  

para esses investimentos em automação variam de bots  

de conversação básicos que respondem a perguntas de  

segurança comuns, por exemplo, em helpdesks de suporte  

de tecnologia da informação, a análise de dados de log,  

dados de vulnerabilidade e código que, quando agregados,  

podem melhorar a precisão da detecção de incidentes de  

segurança e acelerar a correção.

As organizações líderes também estão usando  

consumíveis de segurança de ‘self-service’. É aqui que eles  

fornecem ao negócio a capacidade de lidar com consultas  

básicas de segurança usando ferramentas e portais  

automatizados. Ele economiza dinheiro do orçamento

de segurança e, muitas vezes, acelera os processos de  

negócios, economizando também o dinheiro do negócio.

Em um exemplo recente, uma empresa da KPMG apoiou  

um cliente de serviços financeiros no desenvolvimento de  

um algoritmo de aprendizagem aplicado a dados agregados  

para identificar e detectar endereços IP e contas suspeitas  

(que não foram bloqueados ou não cobertos pelos  

processos manuais da organização). Isso resultou em uma  

melhoria de 30% em relação às linhas de base existentes  

na capacidade de detectar atividades que levam a contas  

bloqueadas devido a atividades suspeitas. Em conjunto  

com isso, houve uma economia de 60% no esforço em  

relação ao ajuste manual do modelo.

Simplificar,
convergir e  
automatizar
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O que você pode fazer?

— Fortalecer a base, como a limpeza, simplificação e  

acessibilidade de seus dados que são parte integrante  

de seus processos de segurança, por exemplo, ativos  

e propriedade, controles, direitos, classificações de  

segurança etc.

— Convergir processos de segurança maduros que podem  

enriquecer dados de inteligência contra ameaças,  

aumentar a visibilidade de seus riscos cibernéticos e  

permitir maior eficiência na resolução de problemas ou  

incidentes.

— Permitir que a empresa e os usuários, por exemplo,  

construam um portal de autoatendimento para as  

linhas de negócios usarem e acessarem as ferramentas  

de segurança para facilitar as atividades em torno da  

entrada e triagem.

— Pensar no futuro da sua organização de segurança para  

que seja mais estratégico com a otimização de custos,  

por exemplo, automação extrema, análise de dados  

para análise em tempo real e sob demanda.

— Focar na determinação da eficácia do controle e  

redução do risco cibernético para maior precisão e  

esforços de segurança direcionados.

Segurança durante a crise 13



Os CISOs enfrentam pressões excessivas de todos os ângulos  
de suas organizações. As unidades de negócios estão  
continuamente solicitando aprovações de exceções e os
departamentos de conformidade estão continuamente buscando  
garantias sobre a robustez dos controles de informações  
protegidas. Adicionar pressão de custo a esse mix provavelmente  
parecerá outra tensão para o CISO gerenciar.

No entanto, há várias estratégias para ajudar a alcançar  
eficiências de custo sem comprometer a postura de segurança ou  
desacelerar os roteiros estratégicos. Ao pensar de forma criativa,  
os CISOs podem trabalhar proativamente com a empresa para  
compartilhar o ônus das pressões de custo, onde quer que a  
empresa esteja no ciclo econômico.

Onde fica o CISO nesse processo?

1
4
14 Segurança durante a crise



TomNash  
Manager,
Cyber Security Services

KPMG nos EUA

Matthew Miller  
Principal,
Cyber Security Services

KPMG nos EUA

David Ferbrache
Global Head of Cyber Futures

KPMG

Leah Gregorio  
Managing Director,  
Cyber Security Services  
KPMG nos EUA

Rik Parker 
Principal,
Cyber Security Services

KPMG nos EUA

Segurança durante a crise 15

Nossos autores



Segurança durante a crise 15

Fale com o nosso time no Brasil

Samara Schuch

Sócia-diretora de Cyber Security da KPMG no Brasil

samaraschuch@kpmg.com.br

Leandro Augusto

Sócio-líder de Cyber Security da KPMG no Brasil

lantonio@kpmg.Com.Br

Rodrigo Milo

Sócio de Cyber Security da KPMG no Brasil

rodrigomilo@kpmg.com.br

mailto:samaraschuch@kpmg.com.br
mailto:LAntonio@kpmg.com.br
mailto:rodrigomilo@kpmg.com.br


Alguns ou todos os serviços descritos neste documento podem não ser permitidos para clientes de auditoria da KPMG, e suas afiliadas ou entidades relacionadas.

As informações contidas neste documento são de natureza geral e não se destinam a lidar com as circunstâncias de nenhuma pessoa física ou jurídica específica. Embora nos esforcemos para fornecer informações precisas e oportunas, não poderá haver nenhuma

garantia  de que essas informações sejam precisas a partir da data em que são recebidas ou que continuarão a ser precisas no futuro. Ninguém deve agir com base em tais informações sem a adequada orientação profissional após um exame aprofundado da situação

específica.

© 2021 Direitos autorais de propriedade de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG International não prestam serviços a clientes.Todos os direitos reservados.

KPMG corresponde à organização global ou a uma ou mais das empresas-membro da KPMG International Limited (“KPMG International”), cada uma delas é uma pessoa jurídica separada. A KPMG International Limited é uma empresa privada inglesa, limitada por

garantia,  e não presta serviços aos clientes. Para obter mais detalhes sobre nossa estrutura, acesse home.kpmg/governance.

O nome e o logotipo da KPMG são marcas comerciais usadas sob licença pelas empresas-membro independentes da organização global da KPMG.

Nesse documento/filme/comunicado/site, os termos “nós, “KPMG” e “nosso” se referem à organização global ou a uma ou mais das empresas-membro da KPMG International Limited (“KPMG International”), cada uma das quais é uma pessoa jurídica

separada.  Elaborado pela Evalueserve.

Nome da publicação: Segurança durante a crise  

Número da publicação:137304-G

Data da publicação: Janeiro de 2021

home.kpmg/socialmedia

AkhileshTuteja

Global Cyber Security Leader and Partner

KPMG na Índia

E: atuteja@kpmg.com

Dani Michaux

Cyber EMA Lead and Partner

KPMG na Irlanda

E: dani.michaux@kpmg.ie

Matt O'Keefe

Cyber ASPAC Lead andPartner

KPMG na Austrália

E: mokeefe@kpmg.com.au

Prasad Jayaraman

Cyber Americas Lead andPrincipal

KPMG nos EUA

E: prasadjayaraman@kpmg.com

Contatos

mailto:atuteja@kpmg.com
mailto:dani.michaux@kpmg.ie
mailto:mokeefe@kpmg.com.au
mailto:prasadjayaraman@kpmg.com

