99% das organizações de serviços
financeiros adotaram a nuvem,
nem sempre com o aval do
departamento de TI.
A confiança na nuvem continua crescendo. As dúvidas permanecem.

Quase 300 profissionais de TI em serviços financeiros ao
redor do mundo afirmam que 87% de suas organizações têm
uma filosofia de “nuvem em primeiro lugar” para a TI.

Os serviços financeiros globais adotam
soluções de nuvem com mais rapidez do que
a maioria, mas seu avanço ainda sofre atrasos.

99%

Usam serviços de
nuvem privada,
pública ou híbrida.

Atrasaram a adoção da
nuvem devido à falta de
pessoal qualificado em
segurança cibernética.

48%

Enquanto a adoção da nuvem acelera,
a visibilidade e o controle diminuem.
A TI oculta compromete a segurança dos serviços financeiros.

39%

45%

De serviços de nuvem
contratados sem
envolvimento da TI.

72%

De visibilidade da TI
sobre os serviços
de nuvem ocultos.

De profissionais de TI de serviços financeiros
que afirmam que a TI oculta compromete
a segurança.

A confiança na nuvem pública cresce entre as organizações
de serviços financeiros, mas será que deveria?
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64%

Das organizações
de serviços financeiros
confiam na
nuvem pública.

Propensas a armazenar
dados confidenciais de
clientes em
nuvens públicas.

54%

Das instituições financeiras rastrearam
malware até um aplicativo SaaS.

O data center evolui enquanto o uso da
nuvem híbrida pública/privada cresce.
Conforme os serviços financeiros migram de modelos
exclusivamente privados para modelos de nuvem híbrida,
a necessidade de segurança integrada aumenta.

57%

55%
De virtualização de
servidores de data center,
com 80% usando contêineres.

Das organizações
distribuindo uma combinação
híbrida de soluções de nuvem
pública e privada.

73%
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Planejam migrar para um data center totalmente
definido por software dentro de dois anos.

Conforme a adoção da nuvem aumenta, torna-se
mais importante mitigar os riscos, aumentar
a visibilidade e implementar controles sobre
todas as ofertas de nuvem através de uma
solução de segurança integrada.

Para saber mais, faça download do resumo executivo
“Construção de confiança em
um céu nebuloso: visão geral
das organizações de serviços financeiros”.
www.mcafee.com/cloudsecurityreportfinserv

Em 2016, a Intel Security entrevistou 1.400 profissionais de TI, dos quais quase 300 pertencem ao setor de serviços financeiros.
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