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Avanade se junta à Microsoft Intelligent Security Association 
 

A joint venture entre Accenture e Microsoft é convidada para fazer parte do principal grupo de 

especialistas no combate às crescentes ameaças globais à segurança cibernética. 

 

São Paulo, 22 de julho de 2020 - A Avanade, líder de inovação digital no ecossistema Microsoft, 

ingressou na Microsoft Intelligent Security Association (MISA), um ecossistema de fornecedores 

independentes de software e provedores de serviços de segurança gerenciados que se integram ao 

Microsoft Security para uma melhor defesa em um ambiente em que as ameaças à segurança 

cibernética aumentam a cada dia. 

 

A Microsoft lançou o MISA para permitir que parceiros compartilhem insights e direcionem 

estratégias e soluções mais integradas, ajudando clientes a prever, detectar e responder às ameaças à 

segurança mais rapidamente. A associação é apenas por convite da Microsoft e cada membro traz sua 

própria experiência no setor de segurança cibernética para fazer parte do piloto do MSSP.  

 

“O aumento significativo do trabalho remoto nos últimos meses é apenas um exemplo de como as 

organizações precisam continuamente defender uma área de ataque cada vez maior", diz Chris Miller, 

líder de segurança global da Avanade. “Enquanto continuamos a ajudar clientes em todo o mundo a 

responder, redefinir e renovar durante a pandemia de COVID-19, temos o prazer de sermos 

convidados a ingressar neste grupo de especialistas em segurança, que se integra fortemente à 

Microsoft para combater essas ameaças. " 

 

Ryan McGee, diretor de marketing de produtos de segurança da Microsoft Corp. afirma: “Clientes 

precisam ter certeza de que seus dados confidenciais, identidades de funcionários, aplicativos, 

infraestrutura e endpoints estão seguros. Investimos na Microsoft Intelligent Security Association para 

oferecer aos clientes mais opções para atender a seus requisitos exclusivos de segurança ". 

 

Na Avanade trabalhamos com clientes globais para avaliar, identificar e mitigar ameaças, trazendo os 

melhores talentos em segurança, tecnologias inovadoras e modelos operacionais de security-as-a-

service, que os ajudam a alcançar rapidamente a resiliência operacional. Uma maneira de fazer isso é 

por meio do Microsoft Azure Sentinel - um moderno SIEM (gerenciamento de eventos de informações 

de segurança) e SOAR (resposta automática à orquestração de segurança) que cobre toda a 

plataforma da Microsoft e um ecossistema de segurança estendido que abrange locais de trabalho 

modernos, plataformas digitais e nuvem. O Azure Sentinel fornece análises de segurança inteligentes 

em toda a empresa, fornecendo uma solução única para detecção de alertas, visibilidade de ameaças 

e busca proativa. 

 

Em março de 2020, a Avanade foi reconhecida como Microsoft security 20/20 partner da Microsoft na 

categoria Assessoria de Segurança. Em julho de 2020, a Avanade e a Accenture também foram 
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nomeadas parceiras de Microsoft 2020 Global Alliance SI pela 15ª vez, mais do que qualquer outro 

parceiro. 

 

### 

 

About Avanade 

Avanade is the leading provider of innovative digital and cloud services, business solutions and 

design-led experiences delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem. Our 

professionals bring bold, fresh thinking combined with technology, business and industry expertise to 

help fuel transformation and growth for our clients and their customers. Avanade has 38,000 digitally 

connected people across 25 countries, bringing clients the best thinking through a collaborative 

culture that honors diversity and reflects the communities in which we operate. Majority owned by 

Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation. Learn more at 

www.avanade.com.  
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