
Securing Identities Workshop

Identidades seguras do usuário

Destaques do Workshop

Obtenha uma classificação de  
sua postura de segurança de  
identidade e veja como ele  
se compara aos seus pares 

Obtenha insights sobre  
aplicativos usados em seu  
ambiente – mesmo aqueles  
não sancionados pelo TI

Entenda como evitar  
que identidades sejam  
comprometidas

Saiba como reduzir custos  
e melhorar a agilidade e  
segurança dos negócios  
com acesso simplificado  
à aplicativos

“A proteção de identidade e ameaças estão em alta nas mentes dos 
clientes. Obter a identidade certa é uma parte crítica de um projeto  
Microsoft 365 e é o primeiro lugar em que começamos. “
-Forrester 2020 Microsoft 365 Enterprise Total Economic Impact Study

Você está ciente de usuário suspeitos e comportamentos de login em 
seu ambiente? Você se sente ameaçado por solicitações suspeitas em 
andamento?

Proteger as identidades dos usuários 
A identidade é o plano de controle atual para a transformação digital. 
Barreiras organizacionais estão se confundindo entre quem está dentro 
e fora da sua rede. Os Aplicativos em nuvem e o uso crescente de 
dispositivos pessoais e trabalho remoto significam que os dados não 
estão mais centralizados por trás da segurança da rede tradicional.

Com os ataques de identidade em ascensão, este workshop mostrará 
como impedir as violações de dados de amanhã, protegendo as  
identidades hoje.

Nós vamos ajudá-lo a encontrar riscos de identidade que estiverem 
acontecendo em seu ambiente, obter insights sobre o seu cenário de 
aplicativos e melhorar sua postura de segurança de identidade.

Por que você deve participar
Dada a complexidade de identidades, dados, aplicativos e dispositivos,  
é essencial aprender como garantir que as pessoas certas estejam  
acessando as informações certas com segurança. Neste workshop,  
mostraremos como a identidade é o pilar fundamental de uma filosofia  
de segurança integrada e estratégia de segurança de ponta a ponta.

Ao participar, você pode: 

Otimizar identidade Avalie a postura de 
segurança

Reduzir custos Aumentar a  
visibilidade

Identifique potenciais  
riscos relacionados à  

identidade e veja  
oportunidades de  

melhoria.

Receba uma classificação 
numérica de sua postura de 
segurança de identidade e  

veja como ela se compara à  
organizações semelhantes.

Minimizar os gastos associa-
dos à redefinição de senha e 

recursos de helpdesk.

Obtenha uma pesquisa  
amostral de aplicativos que 

seus funcionários estão  
usando e se a TI os  

suporta ou não. 



O que esperar

A base da segurança cibernética é identificar com rapidez e precisão os usuários autorizados e fornecer a eles acesso 
adequado às informações e ferramentas necessárias para realizar seu trabalho. Nosso objetivo é fornecer a você 
ferramentas para proteger as identidades de seus usuários autorizados, para que você possa autenticar credenciais 
e gerenciar o acesso de arquivos, ao mesmo tempo em que dá aos usuários a liberdade de colaborar com outras 
pessoas.

Vamos Trabalhar com você para:
•   Entender suas metas e objetivos de identidade 
•   Definir sua postura de segurança de identidade existente e desejada
•   Fornecer insights sobre aplicativos usados dentro do seu ambiente (sancionados e não sancionados pelo TI)
•   Mostrar os principais cenários de TI e segurança do usuário por meios de demonstrações
•   Apoiar no desenvolvimento de um plano de ação baseado em resultados, recomendações e próximos passos

Vamos personalizar o workshop com base nas necessidades da sua organização

Quem deve comparecer

Engajamento 
configurado

Pontuação 
segura

Descoberta de 
aplicativos

Design e  
Planejamento

Conversa sobre 
valor do cliente

Principais 
resultados, 

recomendações 
e próximos 

etapas

Demos

O workshop destina-se a tomadores de decisão de segurança, tais como:

•   C-SUITE 
•   Diretor de Segurança da Informação (CISO)
•   Diretor de Informação (CIO)
•   Diretor de Segurança (CSO)
•   Proprietários/tomadores de decisão do aplicativo

•   Segurança de TI
•   Operações de TI
•   Arquiteto de Segurança
•   Engenheiros de Segurança
•   Proprietários de empresas de aplicativos

Como podemos te ajudar?
 
Entre em contato conosco 
para saber mais dos nossos 
serviços

Matriz 

Rua Teófilo Otoni, 82 - 18º Andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20090-070

OUVIDORIA 

ouvidoria@venhapranuvem.com.br

Contato 

RJ +55 21 3180-0380
8:00h às 18:00h 

SP +55 11 3181-6440
8:00h às 18:00h

Por que a Venha Pra Nuvem?
Somos líderes em três quadrantes do ISG Provider Leans Ecossistema Microsoft em 2021 e ganhadores do Latam  
Microsoft Partner of The Year Awards 2021 na catergoria Defense & Intelligence.  
 
Temos um forte compromisso com a qualidade, a integridade e a excelência em tudo o que fazemos e um propósito 
muito claro: aumentar a produtividade e o desempenho dos nossos clientes, nos concentrando em seus objetivos e 
processos de negócios para integrar aos melhores recursos em cloud e digital.


