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Pesquisa com CXOs: Desafios, Custos
e Benefícios da Proteção de Dados Moderna
Mais de 1.500 líderes de empresas e de TI compartilharam sua abordagem de proteção
de dados e seu papel na transformação dos negócios. Embora, atualmente, práticas
ruins criam problemas críticos, um gerenciamento de dados na nuvem mais sofisticado
pode gerar grandes benefícios comerciais.
O gerenciamento de dados na nuvem é uma parte inerente da proteção de dados
moderna, o que significa que os dados estão disponíveis para o negócio, gerenciados
e controlados centralmente e situados onde oferecerão o maior valor para a empresa.

O impacto de uma proteção de dados
ruim nos negócios é grande

Uma média de

U$ 485 mil
são gastos pelas organizações
na proteção de dados

73%

44%

51%

é incapaz de atender
as demandas de
acesso ininterrupto
a aplicações e dados

dizem que o tempo
de inatividade prejudicou
a integridade de sua marca

sofreram perda de
confiança dos clientes
como consequência

Mas as empresas ainda enfrentam esses
desafios de prioridade

Ransomware e ameaças cibernéticas
O maior desafio enfrentado por todas as
empresas atualmente. Um ataque de
ransomware comum custa mais de U$ 80
mil para restaurar os dados, se possível.

Falta de qualificação devido a sistemas legados
É o segundo maior desafio enfrentado atualmente.
As qualificações da empresa ficam estritas ao
gerenciamento de plataformas legadas, criando
barreiras significativas para a inovação.

Gerenciamento de Dados na Nuvem — além do backup
Gerenciamento de dados na nuvem vai além do backup. Esta é a próxima etapa
na transformação digital, trazendo às empresas a modernização de backup,
a aceleração em nuvem híbrida e a governança e segurança de dados.

Backup
Moderno

Aceleração
de nuvem híbrida
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mais eficaz em backup
de dados e tempos
de recuperação

de economia
na proteção de dados
em nuvem híbrida

Segurança
de dados

U 95%
tiveram pouco
ou NENHUM impacto
financeiro por ransomware

Os grandes benefícios da proteção de dados
moderna para os negócios

208%

Recuperação de VM

de retorno do investimento

mais rápida

de melhoria na confiança

Sem atrasos na implementação
e ROI imediato

Acesse seus dados
de qualquer lugar,
a qualquer momento

Tenha a confiança de que você
sempre terá proteção, mesmo
enquanto o seu ambiente evolui

9x

53%

A nuvem é uma proteção de dados
em constante mudança
A proteção de dados moderna está rapidamente acelerando por
meio da adoção de nuvens. Empresas globais estão aproveitando
o backup na nuvem para todo o portfólio de proteção de dados.
Em 2022, uma grande quantidade de empresas estará usando
backups na nuvem inovadores. Qual a sua posição?
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Você está gerenciando seus dados na nuvem?

Faça o download
do relatório
completo aqui

veeam.com

Com o gerenciamento de dados ruim impactando não apenas
a receita, mas também a marca e a satisfação de clientes
e funcionários, gerenciar os dados do negócio de maneira
bem-sucedida não é mais questão de luxo — é essencial.
Com o gerenciamento de dados na nuvem, as organizações
podem implementar a próxima etapa de sua estratégia de
transformação digital, com a confiança de conseguir uma
empresa mais inteligente e mais bem-sucedida.
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