A opinião dos CISOs (diretores
de segurança da informação)
sobre segurança na nuvem
Cresce a adoção da nuvem, mas a incerteza continua.

Os CISOs estão investindo pesado
na nuvem e na segurança.
Veja o que nossa pesquisa com 1.200 executivos globais de TI revelou.

80%

dos orçamentos de TI irão
para serviços de computação
na nuvem ainda este ano.

96%

das organizações
aumentarão seus
investimentos
na nuvem.

Soluções na nuvem
As empresas já estão utilizando várias soluções na nuvem.

93%

99%

utilizam uma ou
mais soluções de
nuvem privada.

têm uma ou mais
soluções de
nuvem pública.

70%

empregam
soluções de
nuvem híbrida.

Os CISOs não confiam na nuvem para
manter seus dados seguros.

82%

não confiam totalmente
em nuvens públicas para
manter seus dados seguros.

63%

não confiam totalmente
em nuvens privadas para
manter seus dados seguros.

Talvez por não poderem ver
o que precisam proteger.

SaaS

Somente
45%

de visibilidade estimada
sobre a TI oculta de SaaS.

IaaS

Somente
42%

de visibilidade estimada
sobre a TI oculta de IaaS.

Obtenha a segurança na nuvem necessária de
um nome em que você confia: Intel Security.
Com a inevitável migração de serviços comerciais para vários
tipos de nuvem, é importante que os CISOs explorem soluções
abrangentes e integradas de segurança na nuvem que
proporcionem gerenciamento unificado e maior eficiência.

Faça o download do relatório completo.
Descubra como mais de 1.200 profissionais de
segurança de TI de todo o mundo estão planejando
proteger suas nuvens em Céu azul à frente?
O estado da adoção da nuvem.
www.intelsecurity.com/hybridcloudsecurity
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