
Responder 
Muitas organizações estão começando  
a sair desta primeira fase após a pandemia 
global. Durante esse período, o foco tem 
sido garantir a  continuidade dos negócios, 
permitindo que colaboradores(as) 
trabalhem e mantendo suas principais 
operações e cadeia de suprimentos.

Etapa de Segurança
Adaptar-se para manter a 
continuidade dos negócios 
atualizando as plataformas Modern 
Workplace, Cloud e Digital Identity.

Redefinir
Muitos clientes já passaram da fase de 
Responder e adotaram uma mentalidade 
de redefinição para enfrentar uma 
desaceleração econômica como uma 
empresa mais leve e ágil.

Etapa de Segurança
Priorizar e planejar como lidar com 
os riscos identificados a partir de uma 
avaliação abrangente.

Renovar 
Ao longo dos próximos 12 à 18 meses, 
acreditamos que as organizações passem 
a dar mais atenção a segurança e à 
forma como devem estar preparadas 
para o futuro.

Etapa de Segurança
Viabilizar modelos de negócios novos  
e seguros e adaptar-se continuamente 
às mudanças com a segurança 
estendida de workplace e melhores 
soluções de identidade e de nuvem. 

A disrupção global está aumentando os desafios de segurança 
A recente disrupção global mudou significativamente o cenário da cibersegurança. Muitas organizações precisaram implantar 
novos modelos operacionais, com os quais não estavam familiarizadas, e rapidamente empregar tecnologias capazes de 
suportar seus novos ambientes de trabalho. Isso resultou em novas vulnerabilidades nas plataformas e sistemas, que passaram 
a ser explorados por invasores. Por isso, este é o momento ideal para repensar sua estratégia de segurança.

Segurança agora e no futuro
Acreditamos que as organizações passarão por três ondas de mudança - responder, redefinir e renovar. Tomar as medidas de 
segurança corretas ao longo dessas fases ajudará a proteger as principais operações da sua empresa para que você possa 
construir uma operação resiliente, escalável e pronta para um futuro flexível.

Dê o próximo passo
Se, como a maioria de nossos(as) clientes, você teve que rapidamente se adaptar ao trabalho remoto, é importante neste momento conduzir 
uma avaliação de riscos cibernéticos para identificar suas principais fragilidades e definir um conjunto de iniciativas a serem implementadas 
visando a redução de sua janela de exposição.

Repense sua estratégia de segurança 
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Sobre a Avanade
A Avanade é a consultoria líder em soluções inovadoras de 
digital e nuvem, soluções de negócios e experiências baseadas 
em design do ecossistema Microsoft. Nossas pessoas trazem 
um pensamento novo e ousado, combinado com tecnologia, 
negócios e experiência no setor para ajudar a causar um 
impacto humano em nosso clientes, seus clientes e seus 
colaboradores. Somos o poder impulsionador do Accenture 
Microsoft Business Group, ajudando as empresas a encantar 
clientes, capacitar nossas pessoas, otimizar operações e 
transformar produtos, alavancando a plataforma Microsoft. 
 A Avanade tem 38 mil profissionais em 25 países, que trazem 
aos nossos clientes o melhor pensamento com uma cultura 
colaborativa que honra a diversidade e reflete as comunidades 
nas quais operamos. Maioria de propriedade da Accenture,  
a Avanade foi fundada em 2000 pela Accenture LLP e pela 
Microsoft Corporation. Saiba mais em www.avanade.com.
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of their respective owners.

North America
Seattle 
Phone +1 206 239 5600 
America@avanade.com

South America
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Pacific
Australia 
Phone +61 2 9005 5900 
AsiaPac@avanade.com

Europe
London 
Phone +44 0 20 7025 1000 
Europe@avanade.com

Por que a Avanade? 
Na Avanade, somos especialistas em ajudar a proteger 
seus ecossistemas Microsoft e híbridos de TI. Nossos 
serviços de segurança oferecem uma abordagem 
holística por meio de consultoria, implantação 
e serviços gerenciados.

Reconhecidos como Parceiros do Ano em Consultoria  
em Segurança Microsoft 20/20, fornecemos 
metodologias comprovadas, profunda experiência e 
tecnologia de ponta. Como fornecedores de segurança 
gerenciada, também podemos reforçar sua equipe 
de segurança e fornecer monitoramento de eventos 
e suporte operacional contínuo 24x7 para ajudar sua 
empresa a se antecipar aos riscos de segurança.

Avaliação de segurança do  
Microsoft 365
Avalia seu ambiente Microsoft 365 
para identificar brechas e áreas para 
remediação:
•  Análise e roteiro abrangentes com base 

nos controles de segurança e requisitos 
de negócios da sua organização.

•  Relatório “Secure Score” com 
benchmarking do setor.

•  Estabelecimento de uma estratégia de 
remediação e quick wins. 

Avaliação da infraestrutura  
de identidade e do processo
Para ajudar você a construir  
uma estratégia moderna de 
identidade digital: 
•  Avaliação da sua infraestrutura 

para identificar áreas de melhoria, 
modernizar sua estratégia de 
identidade e autenticação. 

•  A avaliação traça um caminho para 
clientes estabelecerem um perímetro 
de identidade seguro e ao mesmo 
tempo melhorar a experiência de  
uso e permitir a colaboração  
sem fronteiras. 

Avaliação da Segurança na Nuvem
Para ajudar você a entender e 
melhorar sua infraestrutura de 
segurança na nuvem: 
•  Avaliação da sua postura de 

segurança na nuvem, incorporando as 
recomendações de melhores práticas 
da Microsoft no Azure.

•  Avaliação e prova de conceito 
baseadas nas principais áreas de 
desafio, incluindo a escolha de 
tecnologias de nuvem local ou 
híbridas. 

•  Os resultados incluem propostas  
que trazem abordagens para tratar  
e identificar ganhos rápidos por meio 
de iniciativas estratégicas. 

Algumas das avaliações que podemos conduzir:
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