América Latina

2022
Principais tendências em
proteção de dados
Impacto, custos e benefícios
da proteção de dados moderna

No final de 2021, uma empresa independente de consultoria
entrevistou mais de 3.000 tomadores de decisão de TI
e profissionais de TI sobre suas estratégias e fatores de
proteção de dados para 2022.

20%

das empresas vão trocar
suas soluções de backup
por questões de custo,
enquanto 22% buscam
aprimorar os resultados

94%

Principais fatores
e lacunas com
a realidade
É cada vez mais comum a “produção”
crescer a um ritmo mais rápido que
a “proteção”, criando uma lacuna
entre o que as empresas esperam
e o que a TI pode entregar.

dos líderes de TI veem
uma “lacuna de proteção”
entre a perda de dados
tolerável e como a TI
está protegendo seus dados

Produção
e proteção
na nuvem

50%

dos servidores estão dentro do
data center (físicos e virtuais),
enquanto 50% estão hospedados
na nuvem (MSP, IaaS ou SaaS)

68%

A modernização em 2022
geralmente inclui um aumento
nos serviços de nuvem para
produção e proteção.

das empresas usam serviços
de nuvem como parte de sua
estratégia de proteção de
dados (DP)

36%

dos dados globais,
em média, não foram
recuperados após um
ataque de ransomware

Frequência
e impacto do
ransomware
O ransomware é um desastre,
e também uma ameaça quase
garantida, para a qual todas as
empresas devem se preparar.

76%

das empresas
tiveram pelo menos um
ataque de ransomware
no último ano

Corporação
e BC/DR

77%

ainda dependem de
etapas manuais ou scripts
para retomar durante BC/DR

A palavra-chave para
a modernização da
proteção de dados em
2022 é “heterogeneidade”.
As organizações deveriam
estar integrando suas
ferramentas, automatizando
processos e orquestrando
fluxos de trabalho.

42%

dos líderes de TI em todo o mundo
consideram a proteção de cargas
de trabalho em nuvens híbridas
como o aspecto mais importante
do backup corporativo

O melhor backup e recuperação
A Veeam é líder em soluções de backup, recuperação e gerenciamento de
dados que oferecem proteção de dados moderna, fornecendo uma plataforma
única para ambientes físicos, virtuais, na nuvem, SaaS e Kubernetes.

Saiba mais: www.veeam.com/br

Faça o download do resumo executivo aqui

