
Tendências em  
Proteção de Dados em 2023 
No final de 2022, uma empresa de pesquisa independente concluiu um questionário com 4.200 líderes de TI imparciais 
e implementadores sobre uma variedade de fatores, desafios e estratégias de proteção de dados, incluindo 645 
na América Latina. A seguir, temos algumas das principais estatísticas informadas pelos entrevistados em relação 
à proteção de dados na América Latina.

Ransomware e outros eventos de BC/DR continuam sendo prioridades 
conforme as empresas se preparam para 2023

Os fatores primários de mudança são a busca por mais confiabilidade e 
a melhoria da recuperabilidade, em parte devido à insatisfação com suas 
estratégias existentes de proteção de dados

Espera-se que haja uma 
mudança significativa, com 
investimentos incrementais 
na proteção de dados em 2023

As empresas esperam aumentar 
seus orçamentos de proteção  
de dados para 2023 em

das empresas esperam trocar suas 
soluções de backup em 2023

57%

7,3%

esperam usar serviços de nuvem 
como parte de sua solução de 
proteção de dados até 2025

75%
estão buscando sua próxima solução 
de backup corporativo para "proteger 
cargas de trabalho IaaS e SaaS"

15%

das plataformas de produção 
são servidores físicos

das plataformas de produção 
são máquinas virtuais

das plataformas de produção 
são hospedadas na nuvem

26% 26% 49%

das empresas declaram que melhorar  
a confiabilidade/sucesso dos backups é a 
motivação para mudar de solução de backup

39%

89%
tiveram pelo menos um ataque 
de ransomware em 2022

têm uma "lacuna de disponibilidade" 
entre o tempo de atividade necessário 
e o que a TI consegue entregar

83%

acreditam que suas estratégias de 
segurança virtual e BC/DR estão 
completamente integradas, ou quase

82%
acreditam que uma DR com tecnologia da nuvem 
e/ou orquestrada é o aspecto mais importante de 
uma solução de proteção de dados moderna

20%

têm uma "lacuna de proteção" entre  
a perda de dados tolerável e a frequência 
com que a TI protege seus dados

77%

Talvez a tendência mais desafiadora em 2023 para a estratégia de proteção 
de dados seja a amplitude da TI híbrida em empresas de todos os tamanhos

O aumento da utilização da nuvem na produção e na 
proteção também é um fator importante em 2023
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O relatório completo sobre Tendências  
em Proteção de Dados em 2023 está disponível 
em https://vee.am/DPR23.

Perguntas sobre essa pesquisa e insights/ativos  
publicados a partir dela podem ser enviados para  
StrategicResearch@veeam.com

Edição para a América Latina
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