
Workshop sobre Gerenciar e Investigar riscos 
Identifique inteligentemente os riscos internos.

Destaques do workshop liderado por  
parceiros

Descubra riscos internos  
em seu ambiente. 

Monitore o comportamento do  
usuário e as comunicações para  
comportamentos de risco

Avalie seu ambiente contra a  
Linha de Base de Proteção de 
Dados

Receba uma análise e relatório
sobre achados e riscos associados

Conheça ferramentas e 
serviços que possam 
mitigar riscos

Explorar recomendações 
e próximos passos

93% das organizações estão preocupadas 
com riscos internos.*

Para a maioria das organizações, os riscos externos de  
cibersegurança têm sido prioridade por muitos anos. Mas essas  
organizações estão agora considerando os riscos colocados pelos  
insiders confiáveis como uma ameaça igual ou até maior. As  
organizações estão começando a reconhecer a importância de  
estabelecer controles que lhes permitam identificar e gerenciar  
rapidamente os riscos internos.

Investigar inteligentemente e agir sobre riscos internos
Detectar, investigar e agir sobre atividades maliciosas e inadvertidas 
em sua organização é fundamental para garantir a confiança, criar um 
local de trabalho seguro e proteger os ativos da empresa.

Workshop sobre Gerenciar e Investigar Riscos lhe dá os insights 
necessários para entender o risco interno em sua organização.

À medida que seus dados críticos aos negócios se expandem e sua força de trabalho muda para o trabalho remoto, 
ter uma abordagem integrada que pode ajudar a identificar rapidamente, efetuar a triagem e agir sobre atividades 
de usuários de informação privilegiada arriscada é mais importante do que nunca.

Ao participar deste workshop, nossos especialistas trabalharão com você para:

Documente seus  
objetivos e estratégia em 
torno de riscos internos.

Documente seus  
objetivos e estratégia em 
torno de riscos internos.

Mostrar como detectar e 
tomar medidas sobre 
Riscos internos.

Demonstre maneiras de 
acelerar sua jornada
de conformidade com as 
mais recentes 
tecnologias da Microsoft

Forneça os próximos 
passos acionáveis com 
base em suas necessida-
des e objetivos.

Workshop sobre Gerenciar e Investigar riscos

Reuniões Verificação de  
risco do usuário

Avaliação da linha  
de base de proteção 

de dados

Microsoft   
Compliance   
Overview  

Recomendações 
e próximos 

passos
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Workshop sobre Gerenciar e Investigar riscos 
Identificar inteligentemente riscos internos.

Verificação de risco do usuário revela riscos que podem ser prejudiciais à sua organização
A Verificação de Risco do Usuário é a atividade central do Workshop gerenciar e investigar riscos. A atividade está 
espalhada ao longo de várias semanas para permitir que o tempo seja executado em cima de sua infraestrutura de 
nuvem e descubra e identifique riscos internos em sua organização. O User Risk Check aproveita ferramentas e 
serviços automatizados da Microsoft 365 para monitorar o comportamento e a comunicação do usuário para 
descobrir comportamentos inadvertidos ou maliciosos que podem impor riscos à sua organização.

O processo de detecção automatizada monitorará o comportamento e a comunicação do usuário para:

•   Vazamentos de dados, compartilhamento excessivo acidental ou intenção maliciosa
•   Roubo de dados por ex-funcionários
•   Comunicação inadequada e linguagem ofensiva
•   Informações confidenciais
•   Conflito de interesses

Reuniões  
pré-engajamento

Verificação de  
risco do usuário

Módulo  
obrigatório

Módulo  
obrigatório

Avaliação da linha  
de base de proteção 

de dados

Microsoft   
Compliance   
Overview  

Recomendações 
e próximos 

passos

Gestão de risco 
interno

Communication  
Compliance

O que esperar
Até o final deste workshop, especialistas em conformidade com a Microsoft fornecerão a:

Relatório de verificação de risco do usuário que inclui 
descobertas e insights do processo de descoberta 
automatizada

Relatório de avaliação da linha de base de 
proteção de dados com sugestões e 
principais ações de melhoria.

Conjunto de recomendações de longo 
prazo sobre sua estratégia de compliance, 
com iniciativas-chave e próximos passos 
táticos

Uma lista de recomendações e próximos passos acioná-
veis que ajudarão a mitigar os riscos identificados

Veja claramente a abordagem da Microsoft para mitigar 
e controlar riscos internos e regulatórios.

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.


