
Desafios do retorno ao escritório. 
O que aprendemos nos últimos meses? 
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Na Avanade, estamos 
comprometidos em 
compartilhar nossa 
experiência e insights 
para que você possa 
manter seus negócios 
produtivos e oferecer  
a melhor experiência 
híbrida de ambiente  
de trabalho, para  
seus funcionários
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O que aprendemos em tempos de pandemia  
e como isso muda nossa forma de trabalhar?
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Compartilhamos aqui as respostas  
para os principais desafios que nossos 
clientes enfrentaram nos últimos meses, 
e uma abordagem para endereçar  
o retorno ao escritório, em modelos 
distintos. Elas cobrem tudo, desde 
perguntas relacionadas à gestão de 
questões culturais, viabilização de uma 
colaboração eficaz, até a proteção do 
local de trabalho.
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Gestão da Cultura
Como faço para gerir com sucesso a cultura  
e a conscientização durante esse período?

Recomendamos que as organizações se concentrem  
em abraçar mudanças. Isso significa introduzir um 
componente democrático e proativo na sua cultura 
como parte das iniciativas para o trabalho remoto. 
Incentive os funcionários a desafiar o ‘status quo’ e  
a sugerir diferentes maneiras de fazer as coisas.  
Peça para sua equipe encontrar formas de melhorar  
a comunicação e faça frequentes “retrospectivas com  
a equipe” para analisar o que pode ser melhorado. 
Dedique um tempo para instruir seu pessoal sobre 
como trabalhar de forma eficaz e produtiva a partir de 
casa e como aproveitar as ferramentas de colaboração 
e outras tecnologias - e garanta que os líderes sejam 
modelos de comportamento virtual. Certifique-se 
também que TI possa ajudar os funcionários com 
possíveis problemas - uma equipe SWAT de 
atendimento seria o ideal. 

Lembre-se de que os funcionários que não estão 
acostumados a trabalhar a partir de casa poderão  
ter dificuldades na forma diferente de trabalhar,  
portanto é muito importante tentar manter um alto 
 nível de engajamento. Alguns pontos que devem  
ser considerados:

• Crie uma rede de apoio e defina um líder em 
trabalho remoto para ajudar os colegas a encontrar 
a melhor forma de executar suas funções a partir 
de casa. 

• Use vídeo o máximo que puder - ver as pessoas 
pode fazer uma grande diferença. 

• Use reuniões também para eventos divertidos, 
como networking virtual à noite ou na hora  
do almoço.  

Como manter meus funcionários informados  
sobre a estratégia de trabalho remoto da  
minha organização?

Em nossa experiência, quando as pessoas podem  
ver e ouvir umas as outras, elas ficam muito mais 
envolvidas. Recomendamos ativar a transmissão 
interativa e a web conferência para eventos de  
suporte à mudança, do físico para o virtual, do 
trabalho, das reuniões, workshops e conferências.  
Em nível de projeto ou departamento, um hub  
para o trabalho em equipe é o ideal para viabilizar 
mensagens de texto multiusuário, chamadas de  
voz e videoconferência em desktops, tablets e 
smartphones, para que os funcionários possam 
continuar conectados e informados. 

Como posso ajudar a manter a confiança dos 
funcionários nos líderes? 

Comunicação aberta e frequente e estreita 
colaboração são fundamentais. Uma ótima maneira de 
ajudar a manter a confiança e gerenciar o impacto nos 
negócios é usar um hub para o trabalho em equipe 
que permita conexões virtuais entre funcionários, 
fornecedores e clientes. Um estilo de liderança 

transparente e comunicações frequentes funcionam 
bem. Seja franco quanto à situação e aos planos 
futuros e mantenha-os informados sobre tópicos que 
afetam diretamente os negócios e os funcionários, 
como folgas pessoais e trabalho flexíveles.

Também é importante focar no aspecto humano. 
Comunique aos vários níveis da sua organização sobre 
como os líderes estão de adaptando quanto a horários 
flexíveis, cuidar das famílias, etc. E acompanhe o 
bem-estar dos funcionários, mantendo uma frequência 
maior de contatos. Ao mesmo tempo, prepare planos de 
contingência para cobrir ausências de funcionários críticos 
em licenças médicas

O que aprendemos em tempos de pandemia  
e como isso muda nossa forma de trabalhar?
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Dimensionamento da Tecnologia 
Como dimensionar minha atual tecnologia para 
permitir o trabalho remoto em resposta à COVID-19? 
É provável que você venha a ter uma demanda muito 
maior por comunicações e colaboração virtuais, incluindo 
reuniões, conferências e eventos de transmissão virtuais 
durante esse período. E, para o líder de TI, atender às 
demandas dos negócios pode ser um desafio. Há várias 
considerações importantes sobre o dimensionamento 
da tecnologia existente. Você pode tentar expandir 
rapidamente suas tecnologias existentes avaliando e 
dimensionando os firewalls de rede e VPN/NG para lidar 
com o esperado aumento de carga. Analise a capacidade 
de sua equipe para expandir rapidamente e avalie se 
valeria a pena aproveitar um parceiro. 
 
Alguns pontos podem ser fáceis e outros não, mas é 
importante fazer uma análise adequada. Considere  
as implicações para todos os seguintes itens: 
• Contratos de telefonia móvel (em termos de volume  

de dados)
• Configuração sem fio para redes domésticas 
• Questões sobre largura de banda 
• Configuração da VPN 
 
Você também terá que proporcionar uma boa experiência 
para seus funcionários, por isso é importante monitorar 
com rigor itens como capacidade disponível e qualidade 
de serviço. Dê treinamento para ajudar os funcionários a 
usar as ferramentas necessárias. 
 
Caso você encontre limitações, oriente sua organização  
para ajudar a aliviar um pouco a pressão sobre a sua rede.
 
 
 

Por exemplo, você pode transferir chamadas de áudio 
não essenciais para redes PSTN - o que permite fazer 
reuniões individuais, colaborar, compartilhar documentos 
e acessar recursos de quadro branco. Considere também 
desativar o vídeo, se necessário, pois ele consome muita 
banda larga, especialmente nos horários de pico  
da manhã.
 
Se estou usando o Skype for Business on premise, 
como faço para verificar minha capacidade?
Se você estiver usando o Skype for Business on premise, 
você poderá verificar rapidamente a capacidade que 
você tem dependendo da infraestrutura implantada. 
Para analisar a capacidade e a banda larga do servidor 
do seu data center, você poderá usar a Calculadora de 
Banda Larga do Skype for Business para fazer esses 
cálculos. Usando essa ferramenta, você poderá calcular 
aproximadamente quantas sessões de áudio podem 
transitar pela sua rede e o número de sessões  
e conferências que ela suporta. Se precisar de ajuda,  
ligue para nós ou procure orientação com seu parceiro  
de tecnologia.

Como resolver problemas de lacunas de  
capacidade para garantir a continuidade dos  
negócios face à COVID-19?
Crie uma força-tarefa para fechar lacunas em sua 
infraestrutura. Por exemplo, você pode examinar mais 
detalhadamente a integração e a consistência entre 
empresas. Você também pode explorar opções para 
obter dispositivos para dar mobilidade à sua força de 
trabalho e estabelecer tecnologias de virtualização como 
os Virtual Desktops. Isso liberará os recursos da empresa 
bloqueados no back-end para seus usuários remotos.

O que aprendemos em tempos de pandemia  
e como isso muda nossa forma de trabalhar?
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Colaboração 
Como fornecer rapidamente aos meus  
funcionários as ferramentas de comunicação  
e colaboração de que precisam?

Use a plataforma e as ferramentas do Microsoft Office 
365 (O365) para permitir que seus funcionários 
trabalhem remotamente e garantir a continuidade dos 
negócios. Os funcionários precisarão apenas de um 
dispositivo padrão, como smartphone, tablet, PC/
laptop com acesso à Internet. A licença do Office 365 
E1 contém os seguintes serviços:

• Aplicativos do Office (baseados na Web) em tablets 
e telefones (Office Online)

• E-mail e calendários (Exchange Online)
• Hub para trabalho em equipe (Microsoft Teams)
• Automação de Fluxo de Trabalho (Power Automate)
• Reuniões online (Microsoft Teams)
• Criador profissional de conteúdo (Sway)
• Armazenamento e compartilhamento de arquivos 

(SharePoint e Onedrive for Business)

O requisito mínimo para as organizações é ter o Azure 
Active Directory (AD) instalado e configurado para 
permitir que os funcionários acessem os serviços em 
nuvem do Office 365 (com licença E1).

Como meus funcionários podem colaborar de 
forma segura com os parceiros externos? 
Implante uma solução de compartilhamento externo 
(com o Microsoft Azure B2B) para permitir que os 
funcionários mantenham uma continuidade mínima 
dos negócios com os parceiros, clientes ou 
fornecedores externos.

A solução fornece controle/gestão adicional sobre os 
serviços da plataforma Office 365 e tem recursos de 
ciclo de vida de identidade, como integração e 
exclusão de contas B2B do Azure, permissão de 
modificações, etc. Como requisito, sua organização 
precisa ter uma plataforma ativa do Office 365 e 
adquirir licenças do Azure Active Directory (AAD 
Premium P1 ou P2).

Os usuários precisarão da ajuda dos líderes de 
negócios e de TI; portanto, recomendamos que  
os líderes de TI criem uma equipe SWAT para 
rapidamente fornecer ou estender as soluções de 
conectividade da empresa aos parceiros estratégicos. 
Federação é fundamental e pode ser obtida junto ao 
licenciado (tenant) do Office 365 da organização 
parceira. Garanta que seus dados estejam seguros  
e classificados de maneira correta. 

Como posso rapidamente fornecer aos meus 
funcionários os aplicativos para que se 
comuniquem durante a crise?
Considere implantar a plataforma Microsoft Power 
Apps, que pode ser usada para criar um recurso  
de comunicação customizável de acordo com os 
requisitos específicos da sua empresa. Você também 
pode implantar o aplicativo Microsoft Crisis 
Communication para manter seus funcionários 
informados e atualizados com as últimas informações 
durante o período de crise. 

Caso você já tenha o Office 365 e o Power Platform 
implantados, eles também podem ser usados para o 
desenvolvimento rápido e aprimorado de aplicativos. 

Como parte da plataforma, o Power Automate 
também pode fornecer informações continuamente 
para necessidades urgentes através de fluxo de 
trabalho automatizado - com o suporte 24X7 de 
conversa com um chatbot. Como exemplo, considere 
o uso do Power Virtual Agents fornecido pela Microsoft 
em resposta à COVID-19 que usa dados coletados de 
institutos importantes como o CDC ou o NHS.

Como requisito, você precisa de uma plataforma ativa 
do Office 365 e ter aprovação, quanto à segurança, 
para implantar o Power Platform.

Na Avanade, configuramos um site específico do 
SharePoint para compartilhar informações sobre 
eventos recentes. Isso inclui orientações sobre 
procedimentos, processos e trabalho remoto.  
Também estamos usando bastante o Teams para  
todas as reuniões e eventos. Para a continuidade dos 
negócios, estamos transferindo compromissos que 
anteriormente eram presenciais para um ambiente 
virtual. Como exemplo, realizamos reuniões interativas 
usando o Teams, juntamente com a tecnologia de 
quadro branco da Microsoft ou MURAL, para realizar 
workshops de design thinking. 

Como posso fornecer rapidamente aos meus 
funcionários acesso remoto e conectividade  
a aplicativos corporativos?
Recomendamos que você implante e/ou dimensione  
o ambiente Microsoft Windows Virtual Desktop ou 
Citrix para permitir que os funcionários se conectem 
com máquinas desktop e aplicativos Web instalados  
na rede corporativa.  

O que aprendemos em tempos de pandemia  
e como isso muda nossa forma de trabalhar?

https://powerva.microsoft.com/canvas?cci_bot_id=7c860cdd-730a-4fda-93da-6ee09b6979d2&cci_tenant_id=5560e420-5f71-400c-8bbe-e52fae72eb6
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Como requisito, você precisará de uma assinatura 
Azure e conectividade a um banco de dados Azure 
(Site-2-SiteVPN).

Em médio prazo, você pode optar por entregar os 
aplicativos via hubs digitais para facilitar o acesso de  
forma altamente personalizada. Aproveitando nossa 
parceira Akumina, você pode estabelecer rapidamente  
uma experiência básica e configurar os principais 
recursos, como pesquisas e fluxo de trabalho. Você 
pode formatar sua página inicial (homepage), sites  
de departamento, videoteca, calendário da empresa, 
páginas de conteúdo, painel do usuário, página de 
perguntas frequentes, comunicados e muito mais.  
Você poderá realizar workshops virtuais para agilizar os 
requisitos, obter ajuda para adotar a Akumina e criar um 
mapa de valor para orientar seus próximos passos para 
inovar para o seu pessoal.

Como fazer para acelerar a ativação e a mobilidade  
de dispositivos para meus funcionários?

Recomendamos priorizar funcionários que 
desempenham funções críticas para os negócios, 
garantindo que eles tenham as ferramentas e o  
acesso necessários. Recolha dispositivos de usuários  
que tenham mais de um dispositivo e use os dispositivos  
de prestadores de serviços ou opções criativas, como 
sourcing. Dispositivo como Serviço (Device as a 
Service) ou política de trazer seu próprio dispositivo 
(BYOD) para dar suporte a compras no varejo. 
Algumas organizações deixaram funcionários  
levar seus PCs para casa.

E se eu tiver apenas um número limitado de 
dispositivos móveis corporativos em uso que não 
sejam suficientemente gerenciados? 
Para habilitar o acesso a dados corporativos em 
dispositivos móveis gerenciados e/ou não gerenciados  
e para viabilizar cenários BYOD, é necessário implantar  
um recurso adequado de gestão de aplicativos e de 
dispositivos móveis. Isso garantirá políticas de proteção 
de aplicativos, medidas adequadas de governança, 
segurança e proteção de dados para aplicativos e 
dispositivos móveis. 

Viabilizar, proteger e gerenciar ambientes de trabalho 
virtuais pode também ser organizado com soluções  
de gestão como BitLocker ou Intune. O Microsoft Intune 
permite acesso orientado por identidade a aplicativos 
 e dispositivos e proteção de dados para dispositivos 
móveis. Ele se integra a outros serviços, incluindo o 
Microsoft 365 e o Azure Active Directory (Azure AD) 
para controlar quem tem acesso a quê.

Como meus funcionários podem ter acesso remoto 
e conectividade a aplicativos corporativos sem 
causar disrupção à rede corporativa (acesso mínimo 
à VPN)?

Implante e configure um Application Proxy (baseada  
no Azure AD) para rapidamente permitir aos 
funcionários o acesso a aplicativos remotamente dentro 
da rede corporativa sem VPN e com autenticação direta.

Como requisito, você precisará de uma licença do Azure 
AD (P1/P2) e da sincronização de conexão do Azure AD.

Como meus funcionários podem estabelecer 
conectividade a partir de seus dispositivos móveis 
(da empresa ou privados)?
Muitos usuários podem precisar ter redes móveis para 
conectividade e usar aplicativos móveis para se conectar 
à rede corporativa. Os usuários de dispositivos móveis 
enfrentam desafios como cobertura de rede celular, 
acesso móvel, segurança e compartilhamento com o 
computador (tethering). Para permitir que os usuários 
acessem a rede corporativa, uma autenticação de dois 
fatores, como o Microsoft Company Portal, pode ser 
usada para proteger os dados. Informe aos funcionários 
que o compartilhamento (tethering) móvel pode resultar 
em cobranças de dados que excedam os limites  
do planos.

Como posso dar aos meus funcionários um 
ambiente seguro para colaboração? 
Implemente uma camada de segurança no Office 365, 
como o Azure Information Protection, que permita 
configurar políticas e proteger os dados da empresa  
contra ataques sociais e cibernéticos. Oriente os 
funcionários sobre as melhores práticas relacionadas  
à segurança em sua rede doméstica. Com o Defender 
Advanced Threat Protection (ATP) da Microsoft nos 
dispositivos dos funcionários, você terá visibilidade  
dos riscos antes que eles se tornem problemas. Cada 
funcionário precisará de um dispositivo da empresa ou 
pessoal, como um smartphone (com recurso de 
biometria) para receber os códigos necessários para 
acessar os dados corporativos (via autenticação 
multifatorial, MFA). 

Você precisará assinar o plano P1 (incluído no Office  
365 Business) ou P2 (incluído no Office 365 E5, A5  
e Microsoft 365).
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Microsoft Teams
Como faço para acessar o Microsoft Teams?

A maioria dos locais de trabalho terá acesso ao Skype  
for Business ou Teams como parte da assinatura do 
pacote Office 365. Se você não tiver acesso ao Microsoft 
Teams, a Microsoft está disponibilizando uma versão 
gratuita para teste por 6 meses. Clique aqui para 
saber mais. 

Como fazer reuniões para grupos grandes?

O Teams e o Skype for Business têm capacidade para 
reuniões de até 250 usuários e permitem que todos 
colaborem. Mas se você precisar de capacidade maior,  
há opções que você poderá explorar: 

Viabilizar transmissão de reuniões via eventos ao vivo  
no Teams ou no Skype Meeting Broadcast. Elas são feitas 
por streaming e não colocam tanta pressão na sua rede. 
Apenas um pequeno número de pessoas poderá 
apresentar ou compartilhar vídeos, mas todos poderão 
fazer perguntas. Não é necessário ter o Teams ou o Skype 
for Business totalmente instalado em sua organização 
para usá-los. E os usuários poderão ingressar com uma 
configuração mínima a partir de um navegador.  
Saiba mais sobre os eventos ao vivo no Teams aqui.

Onde encontrar os melhores recursos de treinamento 
para o Microsoft Teams?

A Microsoft tem um site dedicado que oferece os 
melhores recursos de treinamento para o Teams.  
É possível acessá-lo clicando neste link.

Você também pode acessar gratuitamente seis meses  
de vídeos de treinamento para o Teams com a CoreView, 
parceira da Avanade. Clique aqui para saber mais.

Como solucionar problemas e gerenciar 
proativamente o desempenho do Teams e serviços 
em nuvem correspondentes? 

Nossa parceira, a ThousandEyes, está oferecendo ajuda 
para ativar o trabalho remoto e analisar ou monitorar  
a experiência do usuário final. Os agentes de endpoint 
estão aptos a:

• Visualizar o SaaS de ponta a ponta e o desempenho 
de aplicativos na web

• Obter informações em tempo real sobre Wi-Fi, WAN  
e Internet

• Rapidamente identificar e acompanhar problemas  
de rede

Além do mais, podemos ajudá-lo a configurar e  
aprender a:

• Monitorar o status do serviço do Office 365 e a 
central de mensagens para interrupções reportadas 
pela Microsoft 

• Monitorar, de forma proativa, o Painel de Qualidade  
de chamada quanto à qualidade de áudio/vídeo

• Monitorar o uso para identificar quedas inesperadas  
no uso
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https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/e1-trial-license
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https://www.coreview.com/corelearning/


Produtividade
Como ajudar meus funcionários a 
permanecerem seguros e ao mesmo  
tempo produtivos?
Para que seus funcionários se mantenham produtivos, 
será preciso abordar vários aspectos importantes do 
ambiente de trabalho virtual. Comece por orientar os 
funcionários sobre iniciativas de segurança e estimule 
uma comunicação aberta com as equipes operacionais. 
Isso significa garantir que políticas de acesso, 
permissões e registros de auditoria estejam 
implantados para permitir o uso de um ambiente  
de trabalho virtual. 

Adicionalmente, para os funcionários sem acesso  
a dispositivos móveis seguros, ofereça espaços de 
trabalho virtuais que garantam acesso seguro a 
aplicativos e dados remotos. Por fim, crie equipes 
dedicadas de gestão de atendimento munidas de 
procedimentos operacionais padrão/perguntas 
frequentes específicas de usuários remotos para  
dar suporte eficaz à força de trabalho num  
ambiente high-touch.

Como faço para manter elevado o desempenho 
no local de trabalho em minha organização 
enquanto grande parte dos usuários trabalha  
de casa - possivelmente num ambiente  
não controlado? 
Forneça orientações claras e prescritivas aos funcionários 
sobre opções e pacotes de conectividade de banda 
larga em suas residências. Considere subsidiar uma 

maior banda larga soluções de qualidade de serviço. 
Como a maioria dos problemas de rede começa em 
casa, oriente os funcionários sobre as melhores 
soluções de rede doméstica Wi-Fi. 

Instrua as pessoas sobre onde colocar os  
gateways e a usar frequências de 5 GHz para evitar 
interferências. Oriente-as sobre como configurar  
as soluções para priorizar o tráfego de voz, vídeo  
e de colaboração e ajude-as a identificar problemas.

Como garantir que os funcionários possam  
ser produtivos sem interação presencial?
Empregue ferramentas de ponta que permitam aos 
funcionários tomar decisões e produzir conteúdo com 
eficiência; isso permitirá que eles colaborem e 
estabeleçam comunicações multimodais. 

Considere criar uma estrutura para adotar e medir 
 a colaboração. Isso exigirá uma detalhada estratégia 
de colaboração, assim como um programa de 
treinamento, caso os funcionários sejam novos  
na plataforma. 

A principal interação entre empresas (business-to-
business) deve ser estabelecida usando as mesmas 
ferramentas que as pessoas usam internamente -  
não use ferramentas inseguras como o WhatsApp,  
por exemplo - e priorize ter uma equipe SWAT 
disponível para ajudar. 
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Segurança dos funcionários
Como faço para dimensionar os recursos de 
trabalho remoto com segurança? 
A demanda sem precedentes para acessar os  
recursos da empresa remotamente exerce uma  
pressão adicional sobre os pontos de acesso e  
serviços de VPN. A experiência do usuário e a 
capacidade de trabalhar remotamente dependem  
da capacidade de expansão da sua infraestrutura  
para atender à demanda. 

A Application Proxy, uma solução moderna nascida 
 na nuvem que permite um acesso remoto seguro  
a aplicativos Web internos - com verificações de 
segurança adicionais via acesso condicional e MFA -  
é altamente escalável. E é capaz de suportar uma 
ampla gama de recursos de autenticação. 

Você também poderá complementar sua tecnologia 
VPN tradicional com novas soluções de acesso remoto 
à nuvem que melhorarão a segurança do trabalhador 
remoto e reduzirão os riscos de capacidade em sua 
solução VPN legada. Sempre que possível, ative o split 
tunneling para que os usuários possam ter acesso mais 
rápido aos serviços em nuvem e desviar o tráfego para 
uma solução VPN central. Ao mesmo tempo, verifique 
sua capacidade em tecnologias tradicionais de acesso 
remoto, como concentradores de VPN, firewalls de 
camada 7 e circuitos de última geração. 

Que outros desafios de segurança preciso 
considerar quando a maior parte da força  
de trabalho estiver trabalhando de casa?
Instrua os funcionários sobre as melhores práticas 
relacionadas à segurança em suas redes domésticas. 
Identifique os usuários que necessitam de maior 
segurança, tais como aqueles que lidam com dados 
sensíveis. Ajude os funcionários a controlar onde os 
dados residem e são processados, analisando quais 
políticas de segurança devem ser estendidas a 
dispositivos de propriedade corporativa ou mesmo 
dispositivos pessoais. 

Configure a proteção das informações para classificar  
e gerenciar dados corporativos confidenciais em 
repouso e em movimento. Habilitar o BYOD para 
funcionários e parceiros pode demandar controles  
de segurança e conformidade aprimorados para ativos 
corporativos por meio de uma solução de gestão de 
endpoints. Por fim, considere revisar e estabelecer 
políticas para garantir e reforçar comportamentos 
seguros. Para tanto, dê orientações claras e prescritivas 
aos funcionários para ajudá-los a adotar os 
comportamentos necessários para se manterem 
seguros em qualquer cenário de trabalho remoto.
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Colaboração segura
Como dar aos meus funcionários um ambiente 
para colaboração com segurança avançada? 
Implemente uma camada de segurança no Office 365, 
como o Azure Information Protection, que permita 
configurar políticas e proteger os dados da empresa 
contra ataques cibernéticos. 

O Defender Advanced Threat Protection (ATP) da 
Microsoft nos dispositivos dos funcionários, dará a 
você visibilidade dos riscos antes que eles se tornem 
problemas. Garanta também que todo funcionário 
tenha um dispositivo da empresa ou pessoal, como  
um smartphone (preferivelmente com autenticação 
biométrica), para receber os códigos necessários  
para acessar os dados corporativos (via autenticação 
multifatorial). Isso exigirá assinar um plano P1 (incluído 
no Office 365 Business) ou P2 (incluído no Office 365 
E5, A5 e Microsoft 365).

Como meus funcionários podem interagir  
e colaborar de forma segura com os  
parceiros externos? 
Implante uma solução de compartilhamento externo 
(com o Microsoft Azure B2B) para permitir que os 
funcionários mantenham a continuidade dos negócios 
e colaborem com parceiros externos, clientes ou 
fornecedores. Essa solução garante controle e gestão 
adicionais aos serviços da plataforma Office 365. Ela 
também tem recursos de ciclo de vida de identidade, 
como integração e exclusão de contas B2B do Azure, 
permissão de modificação e mais. Ela exige uma 
plataforma ativa do Office 365 e licenças do Azure 
Active Directory (AAD Premium P1 ou P2).
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Segurança da 
Informação 

Como poderei proteger minhas informações caso elas 
saiam da organização?

Os dados da empresa que podem ser acessados remotamente 
ou enviados remotamente podem ser mantidos em “contêiner”  
e gerenciados com segurança usando o Microsoft Intune,  
o Information Protection e o Azure AD.

Isso permite que os usuários acessem aplicativos  
do Office de seu laptop doméstico ou celular, protegendo as 
informações com o Microsoft Application Management (MAM)  
e o Windows Information Protection (WIP), protegendo os dados  
do Office 365 nos aplicativos móveis e de desktop  
do Offices.

O Microsoft Information Protection pode dar maior proteção  
às informações classificando e protegendo ativos por meio de 
criptografia em nível de documento e listas de controle de 
acesso. Isso é suportado em várias plataformas e dispositivos. 
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Acesso e aplicativos 
É possível monitorar quem tem acesso a dados 
e aplicativos e o que estão fazendo com eles?
Se você está preocupado com a possibilidade  
de funcionários estarem usando serviços externos  
de compartilhamento de arquivos para driblar as 
restrições internas de TI, você poderá monitorar e 
avaliar isso com o Cloud App Security Broker, que 
pode descobrir os aplicativos em nuvem que estão 
sendo usados em sua empresa. Ele identifica e 
combate ameaças cibernéticas e permite controlar 
como os dados trafegam. 

Como garantir que as pessoas certas tenham  
o acesso certo aos recursos?
Tudo começa com a gestão de identidades.  
Quer sua organização tenha um ambiente híbrido  
ou esteja totalmente na nuvem, é possível implantar 
verificações em torno da identificação, autenticação  
e autorização e para garantir que o monitoramento 
ocorra de forma contínua. Políticas e regras de acesso 
condicional garantirão que as pessoas certas tenham 
acesso aos recursos certos (aplicativos, dados, serviços)  
no momento certo.

Como habilitar com segurança o acesso aos 
aplicativos da minha organização remotamente?
A maior parte das organizações está rodando muitos 
aplicativos críticos de negócios localmente, muitos dos 
quais podem não ser acessíveis fora da rede 

corporativa. O Application Proxy da Azure AD é um 
agente leve que permite acesso à Internet aos seus 
aplicativos locais, sem abrir amplo acesso à sua rede. 
Você pode combinar esse recurso com as suas atuais 
políticas de autenticação e acesso condicional do 
Azure AD para ajudar a manter seus usuários e  
dados protegidos. 

Como habilitar o acesso a recursos em 
dispositivos BYOD? 
Com mais funcionários trabalhando remotamente e 
em vários dispositivos, é importante oferecer suporte  
a cenários de BYOD. Você pode oferecer autorregistro 
para que os usuários possam ingressar com rapidez  
e facilidade no Azure AD e se registrarem no MEM 
(Microsoft Endpoint Manager) para acessar os recursos 
da empresa. 

Após o registro, o MEM aplica políticas adequadas,  
por exemplo, para garantir que um dispositivo  
seja criptografado com uma senha forte e tenha 
certificados para acessar itens como VPNs e Wi-Fi.  
O MEM também é capaz de garantir que os dispositivos 
estejam aderindo à política, verificando o status de 
conformidade de integridade do dispositivo no Azure 
AD, enquanto processa a autenticação do usuário. 

Como registrar os dispositivos móveis pessoais 
dos meus funcionários para acessar aplicativos 
corporativos com segurança?
Recomendamos implantar uma plataforma corporativa 
de gestão de dispositivos móveis, como o Microsoft 
Intune, para permitir que os funcionários acessem com 
segurança aplicativos corporativos. Isso permitirá a 
separação de dados corporativos e pessoais em nível 
de dispositivo, mantendo a produtividade dos negócios. 
Você precisará de uma plataforma ativa do Office 365 
com licenças do Azure Active Directory e Microsoft 
Intune (autônomo ou como parte do EMS E3/E5).
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Esperamos que você ache essas respostas úteis.

Caso você tenha algum problema específico quanto ao trabalho 
remoto, entre em contato conosco. Você também pode 
encontrar mais orientações e conselhos sobre o trabalho 
remoto em Avanade.com.
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