
Microsoft Threat Protection Workshop
Aprenda a colocar ferramentas de segurança Microsoft de 
última geração para trabalhar para você.

Destaques do Workshop

Identifique ameaças reais ao seu 
ambiente de nuvem.

Entenda suas metas e objetivos 
de segurança

Entregue a história de segurança 
completa da Microsoft

Mostrar cenários de segurança 
com demonstrações de produtos

Desenvolver planos conjuntos e 
próximos passos

“O Workshop de Segurança de Proteção contra Ameaças nos  
ajudou a entender nossos níveis de maturidade em diferentes 
setores da cibersegurança.” 
-Harri Kivimaa, Head of End User Services, VTT

Sabe quantos ataques de phishing sua organização recebeu? Se 
os funcionários estão usando o protocolo de senha certo? Se os 
dados pessoais estão sendo expostos? Em suma, o ambiente de 
nuvem da sua organização é tão seguro quanto você pensa que é?

Melhore sua postura de segurança com um 
Workshop de Proteção contra Ameaças da 
Microsoft 
As organizações hoje estão gerenciando um volume crescente de 
dados e alertas enquanto lidam com orçamentos apertados e  
sistemas legados vulneráveis. Obtenha ajuda para alcançar seus 
objetivos de segurança mais amplos —e identifique ameaças 
atuais e reais — agendando um Workshop de Proteção contra 
Ameaças da Microsoft.

Podemos ajudá-lo a desenvolver um plano estratégico  
personalizado para sua organização e baseado nas  
recomendações de especialistas em segurança cibernética da 
Microsoft. Você ganhará visibilidade sobre ameaças imediatas por 
e-mail, identidade e dados, além de clareza e suporte sobre 
como melhorar sua postura de segurança a longo prazo.

Por que você deve participar
Dado o volume e a complexidade de identidades, dados, aplicativos,  
dispositivos e infraestrutura, é essencial aprender o quão segura sua  
organização está agora e como mitigar e proteger contra ameaças que  
avançam. Ao participar deste workshop, você pode:

Identifique riscos atuais e 
contínuos para o  
ambiente de nuvem

Saia com os próximos 
passos acionáveis com 
base em suas 
necessidades e objetivos 
específicos

Documente sua 
estratégia de segurança 
em benefício dos  
principais stakeholders

Entenda melhor como 
acelerar sua jornada de 
segurança usando as  
ferramentas mais recentes



O que esperar:
Durante este workshop, faremos uma parceria com você para fortalecer a abordagem da sua organização para a 
segurança cibernética. Nós vamos ajudá-lo a entender melhor como priorizar e mitigar potenciais ataques, com: 

•   Análise profunda do Threat Check de ameaças de ataque cibernético encontradas visando sua organização
•   Recomendações acionáveis para ajudar a mitigar imediatamente as ameaças identificadas
•   Uma avaliação detalhada de suas prioridades e iniciativas de TI e segurança, diretamente dos profissionais de  
     cibersegurança
•   Um olhar interno sobre aabordagem holística da Microsoft para a segurança, e como ela se relaciona com sua  
     organização
•   Demonstrações de segurança integrada, incluindo as mais recentes ferramentas e métodos
•   Recomendações de longo prazo de especialistas da Microsoft sobre sua estratégia de segurança, com  
     iniciativas-chave e próximos passos táticos

Chamada de  
pré-engajamento

Reunião de  
pontapé inicial

Coleção de log 
de descoberta de 

nuvem

Exploração de 
Ameaças

Apresentação 
de resultados de 

ameaças

Descomissionamento 
de  

engajamento

•  Director of Information Security (CISO) 
•  Chief Information Officer (CIO) 
•  Chief Security Officer (CSO) 
•  Oficial de Proteção de Dados 
•  Data Governance Officer 
•  ITSecurity, IT Compliance, and/or IT Operations 
•  Data Governance

Quem deve comparecer
O workshop é destinado a tomadores de decisão de segurança como:

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.


