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Segurança pronta para tudo

Perfil

 
Clique aqui para acessar o site do Lefosse

Desafios
• Aumentar a proteção contra ataques 

maliciosos

• Requisitos rigorosos para auditorias  
e conformidade contínuas

• Conectar funcionários, parceiros e 
fornecedores em vários dispositivos,  
de diversas localidades

Soluções
• Netskope NewEdge

• Acesso Zero Trust à Rede (ZTNA)

• Prevenção Contra Perda de Dados (DLP)

• Next Gen Secure Web Gateway

Resultados
• Controle de acesso a dados rápido  

e simplificado

• Latência reduzida em mais de 80%,  
ganhando estabilidade e velocidade

• Compliance em processos de auditoria,  
com mais agilidade e flexibilidade

O Lefosse é um escritório de advocacia full-service, que oferece 
consultoria especializada em todas as práticas do Direito, com  
sólida experiência em serviços jurídicos sofisticados nos cenários 
nacional e internacional. 

Escolheu a Netskope, líder em Secure Access Service Edge (SASE), 
para apoiar suas iniciativas de transformação digital baseadas em 
segurança, agilidade e mobilidade.

Seu repertório e atuação multidisciplinar, com foco na entrega 
das melhores soluções jurídicas, estão entre os diferenciais que 
contribuem para o reconhecimento da excelência da empresa que já 
recebeu premiações como o Chambers Global 2022, Chambers Brazil 
2022, The Legal 500, Escritório Elite 2022 pela Latin Lawyer e ITR.

Solução de nuvem abrangente para  
dados confidenciais e processos
O setor jurídico luta com rigorosos processos de conformidade e auditoria 
enquanto cria, gerencia e compartilha uma enorme quantidade de dados 
altamente confidenciais de funcionários, parceiros e fornecedores que 
acessam a rede através de vários dispositivos, de inúmeras localidades.

Como parte das iniciativas de transformação digital da empresa baseadas 
em segurança, a equipe do Lefosse buscava mais agilidade e mobilidade 
para dar suporte aos processos de auditoria, avaliação de risco e controle 
granular de acesso e aos dados – tudo sem afetar a experiência dos 
usuários.

Com um ambiente híbrido e multinuvem, a equipe de TI precisava conectar 
os usuários remotamente de forma rápida e segura, como se estivessem 
trabalhando em um ambiente on-premises, com a flexibilidade para 
monitorar e gerenciar o acesso granular, ao mesmo tempo em que atendia 
às necessidades dos negócios.

“A Netskope trouxe mais agilidade e flexibilidade 
para nossas operações. Agora, podemos usar 100% 
do potencial de nossas ferramentas para conectar 
diferentes aplicações e sistemas, com escalabilidade 
para expandir o ambiente de TI de acordo com nossas 
necessidades de negócios.”
– Robson Pedrosa, Diretor de Tecnologia da Informação, Lefosse
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Redefinindo segurança e  
agilidade no setor jurídico

https://lefosse.com/en/


A Netskope, líder global em segurança cibernética, está redefinindo a segurança da nuvem, dos dados e da rede para ajudar as organizações a aplicar os 

princípios de Zero Trust para proteger os dados. A plataforma Netskope Intelligent Security Service Edge (SSE) é rápida, fácil de usar e protege pessoas, 

dispositivos e dados em qualquer lugar. Saiba como a Netskope ajuda os clientes a estarem preparados para tudo, acesse netskope.com.
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Conectados à maior rede de segurança  
do mundo de forma ágil

O Lefosse escolheu a Netskope NewEdge, a maior nuvem 
de segurança privada de alto desempenho do mundo. 
Além da adoção da nuvem, a empresa aplica Zero Trust 
Network Access (ZTNA), Data Loss Prevention (DLP) e 
Next Gen Secure Web Gateway (NG-SWG) em suas redes, 
componentes essenciais para complementar  
uma arquitetura de segurança cibernética SASE.

Ao adotar a solução Netskope, o Lefosse detectou uma 
redução de mais de 80% na latência em cada aplicação, 
garantindo maior estabilidade e velocidade nas conexões 
remotas. Além disso, com requisitos específicos para 
auditorias contínuas, devido à sensibilidade dos dados 
no setor jurídico, a equipe de TI reduziu o tempo gasto 
no compartilhamento de evidências para concluir esses 
processos.

Ganhando visibilidade de dados e investimentos       

A visibilidade conquistada por meio do dashboard da 
Netskope torna tudo muito mais simples para a equipe  
de gerenciamento de segurança cibernética, liderada pela 
9net, parceira da Netskope no Brasil . Essa visibilidade 
mostra ao cliente o real valor de seu investimento de forma 
transparente, pois com apenas um clique ele consegue ver 
e entender o que a Netskope está protegendo e como está 
protegendo seus dados e sistemas.

“Estamos focados em dar continuidade ao 
processo de transformação digital para 
acompanhar as necessidades e tendências 
do mercado, bem como as particularidades 
do setor. Ampliar este projeto com a 
Netskope e a 9net está entre nossos planos 
para um futuro próximo.”

–Robson Pedrosa, Information Technology Director, Lefosse
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