Com a crescente adoção
da nuvem, a segurança
e a conformidade são mais
importantes que nunca.
Perguntamos a 1.200 tomadores de decisões sobre segurança
na nuvem de oito países quais são seus maiores desafios
e prioridades. Veja o que eles tinham a compartilhar.

As corporações não perdem tempo
em migrar para a nuvem.

80%

43

dos orçamentos
de TI irão para
serviços de
computação na
nuvem no prazo
de 16 meses.

serviços
de nuvem
diferentes
são utilizados,
em média.

79%

das empresas
planejam investir
em soluções
Security-as-a-Service.

Conforme dados confidenciais vão
para a nuvem, novas considerações
sobre segurança se impõem.

40%

já processam ou
armazenam dados
confidenciais na nuvem.*

72%
58%

apontam a conformidade
da nuvem como sua
maior preocupação.*
citam a falta de visibilidade
como principal problema
operacional.*

A maioria dos executivos de nível C não
compreende as implicações de segurança.

66%

acreditam que a gerência sênior não
compreende plenamente os riscos
de se armazenar dados confidenciais
na nuvem.

No entanto, a confiança na nuvem
está crescendo.

77%

das organizações
confiam mais na
nuvem do que
um ano atrás.

As corporações entendem a necessidade
de soluções Security-as-a-Service.

41%

planejam investir
em proteção
da Web.

38%

farão assinatura
de uma solução
antimalware.

Obtenha a segurança na nuvem necessária
de um nome em que você confia: Intel Security.
Com vantagens como maior agilidade, rápida inovação
e eficiência de custos, a adoção da nuvem está chegando
rapidamente a um ponto crítico. Consequentemente, os
profissionais de segurança estão procurando conscientizar
os executivos de nível C quanto às ameaças, reforçar
a conformidade e investir em uma proteção melhor.

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

* SANS Orchestrating Security in the Cloud (Orquestrando a segurança na nuvem).
http://www.mcafee.com/br/resources/white-papers/wp-sans-orchestrating-security-in-the-cloud.pdf.
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