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Avanade ganha prêmio Microsoft 20/20 Zero Trust
Champion Security
Tendo a segurança como um tema central em todas as reuniões de diretoria globais, a
Avanade é reconhecida por ajudar os clientes a se protegerem contra as crescentes
ameaças cibernéticas
São Paulo, 17 de maio de 2021 – A Avanade, líder em inovação digital no ecossistema Microsoft,
ganhou o prêmio Microsoft Zero Trust Champion por seu trabalho ajudando os clientes a acelerar sua
estratégia Zero Trust.
Os prêmios Microsoft Security 20/20, apresentados on-line em 12 de maio, prestigiam parceiros que
estejam alinhados com o foco da Microsoft na obsessão pelo cliente e que desenvolveram soluções
inovadoras e integradas durante o último ano - ajudando a Microsoft a concretizar sua visão de
"segurança para todos".
A Avanade foi reconhecida por ajudar os clientes a acelerar suas estratégias Zero Trust. Um exemplo
disso foi ajudar uma marca de consumo global a implementar um ambiente Zero Trust durante seus
preparativos para o desinvestimento de sua matriz. Centrada nos princípios Zero Trust e alimentada
pela Microsoft 365 Security e Azure Security, a Avanade ajudou a proteger integralmente sua nova
infraestrutura e ativos.
“O tema segurança continua a ser abordado nas salas de reunião, num cenário de ataques mais
sofisticados. Na Avanade, assumimos a responsabilidade de manter a segurança dos nossos clientes,
suas empresas e dos clientes deles. Nosso foco na segurança está maior do que nunca e temos
ajudado nossos clientes a superar desafios complexos, como o da violação da SolarWinds, mantendo
a conformidade e protegendo o trabalho remoto", diz Chris Miller, Executivo de Segurança da
Avanade.
À medida que a Microsoft se consolida como uma plataforma cada vez mais crítica para as empresas,
a Avanade continua a investir em seus recursos e em seu pessoal, indo além dos limites quando se
trata de atrair novos talentos. O recém-criado Avanade Cybersecurity Institute dará aos profissionais
de TI a oportunidade de aprender com os melhores e de obter o certificado de consultores de
segurança cibernética em oito semanas.
A Avanade é uma das fundadoras da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), um
ecossistema de fornecedores independentes de software e prestadores de serviços gerenciados de
segurança que se integraram à Microsoft Security para melhor se defenderem contra um mundo de
crescentes ameaças à segurança cibernética.
Este é o segundo ano consecutivo em que a Avanade foi reconhecida com o prêmio Microsoft
Security 20/20, tendo conquistado o prêmio Security Advisory (Partner) of the Year em 2020.
###

Sobre a Avanade
A Avanade é a principal fornecedora de serviços inovadores digitais e em nuvem, soluções de
negócios e experiências baseadas em design e do ecossistema da Microsoft. Nossos profissionais
trazem ideias inovadoras e ousadas, combinadas com a experiência em tecnologia, negócios e no
setor para ajudar a exercer um verdadeiro impacto humano em nossos clientes, nos clientes deles e
em seus funcionários. Somos a força por trás do Accenture Microsoft Business Group, ajudando
empresas a envolver clientes, capacitar funcionários, otimizar operações e transformar produtos,
aproveitando a plataforma Microsoft. A Avanade conta com 43.000 profissionais em 25 países,
oferecendo aos clientes nossas melhores ideias por meio de uma cultura colaborativa que honra a
diversidade e reflete as comunidades em que operamos. Com participação majoritária da Accenture, a
Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais em
www.avanade.com.

