
 
 

 

 

 

Avanade é nomeada parceira global da Microsoft para Serviços de 

Segurança da Microsoft para Empresas 

 

A colaboração fornecerá soluções de última geração para ajudar os clientes a se 

protegerem e limitarem o impacto de incidentes de segurança por meio de 

monitoramento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 
BRASIL, 18 de maio de 2022 – A Avanade foi nomeada pela Microsoft Industry Solutions como Parceiro 

de Detecção e Resposta Estendida (Managed Extended Detection and Response - MXDR) que oferece 

suporte aos Serviços de Segurança da Microsoft para Empresas. A colaboração permitirá que a Avanade 

forneça segurança de última geração aos clientes, aumentando ainda mais o nível de proteção que 

oferece às organizações em todo o mundo contra ameaças novas e emergentes.  

 

Como um dos recursos fundamentais do Microsoft Security Services for Enterprises, o objetivo é fornecer 

monitoramento contínuo de segurança, detecção e resposta com identificação rápida, enquanto limita 

o impacto de incidentes de segurança para os clientes. Esses recursos serão focados em monitoramento 

remoto de ameaças, detecção e mapeamento de respostas direcionadas 24h por dia.  

 

“Com tanto foco em serviços de monitoramento de segurança de última geração e plataformas de 

detecção de ameaças crescendo no mercado, temos o prazer de fazer parceria com a Microsoft Industry 

Solutions no MXDR”, diz lead de cibersegurança da Avanade, Rajiv Sagar. “Em todo o mundo, eventos 

geopolíticos, a mudança para o trabalho híbrido e remoto, combinada com ataques cada vez mais 

sofisticados, estão tornando a segurança uma prioridade máxima para as organizações. Causamos um 

impacto humano genuíno e positivo para nossos clientes ao ajudá-los a proteger a confiança de todos 

que atendem, em um momento em que criar resiliência contra ameaças cibernéticas nunca foi tão 

crítico.” 

 

"A missão da Microsoft Security é ajudar nossos clientes globalmente, independentemente de setores, 

produtos ou plantas, para que os clientes possam prosperar em segurança. Também fazemos parceria 

e potencializamos o melhor serviço de segurança para as empresas protegerem seus clientes, e a 

Avanade é um bom exemplo disso. Estamos ansiosos para trabalhar com a Avanade e outros para 

proteger clientes de todos os tamanhos", diz Kelly Bissell, vice-presidente corporativa Presidente, 

Soluções de Segurança da Microsoft Corp. 

 

A Avanade tem trabalhado em estreita colaboração com a Microsoft Industry Solutions no último ano 

para desenvolver recursos avançados de segurança cibernética da Microsoft. Isso inclui correção 

automatizada e inteligência preditiva de ameaças usando inteligência artificial e aprendizado de 

máquina combinados com a experiência líder do setor da Avanade na detecção e correção de ameaças 

de forma previsível e de forma consistente, juntamente com serviços avançados do Security Operation 

Center (SOC) que ajudam os clientes a criar resiliência à medida que se preparam para a mudança 

contínua. 

 

"Ajudar nossos clientes a proteger a confiança de seus clientes, funcionários e parceiros está no centro 

de tudo o que fazemos em segurança cibernética na Avanade", diz Marcos Parra, Líder de 

cibersegurança da Avanade Brasil. "Essa parceria reconhece nossa capacidade de fornecer serviços de 

segurança cibernética de ponta a ponta, que implementamos com foco central no ser humano, 

construindo um núcleo resiliente e mitigando ameaças de segurança por meio de defesa cibernética 

inteligente”. 
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Sobre a Avanade 

A Avanade é a líder em serviços digitais inovadores, de nuvem e de consultoria, soluções para 

indústrias e experiências lideradas por design em todo o ecossistema da Microsoft. Todos os dias, 

nossos 56.000 profissionais em 26 países causam um impacto humano genuíno para nossos clientes, 

seus funcionários e seus clientes.  

 

Com a maioria das certificações da Microsoft (mais de 60.000) e 18 (de 18) competências Microsoft em 

nível de excelência, estamos em uma posição única para ajudar as empresas a crescer e resolver seus 

desafios mais complexos.  

 

Como uma empresa responsável, estamos construindo um mundo sustentável e ajudando jovens de 

comunidades sub-representadas a atingir seu potencial.  

 

A Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela Microsoft Corporation. Saiba mais 

em www.avanade.com.  
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