
A maioria das organizações está implementando atualmente ou planeja implementar 
cargas de trabalho essenciais, como ERP, aplicativos de produtividade do escritório, 

sistemas de business intelligence e CRM, nas nuvens pública e privada:

Para fechar a lacuna de proteção de dados nos respectivos ambientes de 
várias nuvens, a maioria das organizações depende de soluções de proteção 

de dados de vários fornecedores, e essa tendência está aumentando...
  

Além do aumento de perda de dados e do tempo de inatividade, 
as organizações que usam vários fornecedores de proteção de dados têm 
quase duas vezes mais chances de ter problemas para recuperar os dados 

após um ataque cibernético em comparação às que usam apenas um 
fornecedor.

das que usam apenas um provedor 
de proteção de dados...

...relatam que não conseguiram recuperar dados com o atual 
método ou produto de proteção de dados nos últimos 12 meses.

Como as organizações podem aprimorar a proteção e a segurança 
de aplicativos e dados críticos em ambientes de várias nuvens?

Proteção de dados em nuvem simplificada
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Além disso, muitas organizações acreditam que as respectivas 
tecnologias atuais de proteção de dados não conseguirão proteger 
as tecnologias novas/emergentes nas quais elas estão investindo:

Para quais tecnologias novas/emergentes as organizações têm 
dificuldade de encontrar soluções de proteção de dados?
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Embora muitas organizações usem a VMware para gerenciar e implementar 
aplicativos, não há uma posição clara em termos de como as organizações estão 
protegendo as cargas de trabalho da VMware nos ambientes de nuvem híbrida:

planejam fazer upgrade da 
respectiva solução de proteção 
de dados para viabilizar o backup 
na nuvem híbrida das cargas de 
trabalho da VMware

28%

não executam nem planejam 
executar cargas de trabalho da 
VMware na nuvem (ou não sabem)

6%

acreditam que o provedor 
de serviços em nuvem 
é responsável por proteger 
as cargas de trabalho

24%
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atualmente e opera no local
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usam ferramentas de backup 
disponíveis no mercado de 
provedores de serviços em nuvem

25%

No entanto, há riscos significativos nessa abordagem.

Em comparação com as que trabalham com um fornecedor único 
de proteção de dados, em média, as organizações que usam vários 

fornecedores de proteção de dados têm chances de observar quase...
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As soluções de proteção de dados em nuvem da Dell Technologies 
simplificam a proteção e a recuperação de cargas de trabalho 
e dados críticos em ambientes de várias nuvens.

Proteção de dados em várias nuvens pronta 
para o futuro

O mecanismo de inovação da Dell Technologies oferece soluções 
comprovadas e modernas de proteção de dados para cargas de 
trabalho tradicionais e nativas da nuvem.

Ativos de dados seguros em várias nuvens

https://www.delltechnologies.com/pt-br/data-protection/cloud.htm#scroll=off

As soluções de proteção de dados em nuvem da Dell Technologies 
permitem que as organizações se recuperem rapidamente de 
ataques cibernéticos por meio de soluções isoladas.

Metodologia

Pesquisa realizada pela Vanson Bourne entre setembro e dezembro 
de 2019. Os respondentes eram responsáveis pelas decisões de 
TI de organizações privadas e públicas com mais de 250 funcionários. 
No total, houve 1.000 respondentes de 4 regiões — 200 das Américas 
(EUA, México e Brasil), 450 da EMEA (Reino Unido, França, Alemanha, 
Itália, África do Sul e Emirados Árabes Unidos), 250 da APJ (Austrália, 
Índia, Japão, Singapura e Coreia do Sul) e 100 da China.

Encomendada pela Dell Technologies.

Sobre a Dell Technologies

A Dell Technologies ajuda organizações e indivíduos a construir o próprio 
futuro digital e transformar a maneira como trabalham, vivem e se 
divertem. A empresa oferece aos clientes o mais amplo e inovador 
portfólio de tecnologias e serviços do setor para a era dos dados.

Escala global na velocidade da nuvem

As soluções de proteção de dados em nuvem da Dell Technologies 
oferecem o desempenho elástico e a capacidade necessários para 
garantir a proteção de cargas de trabalho e dados críticos.
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mais custos por perda de dados3x
mais custos relacionados ao tempo de inatividade2x

Custo médio estimado de

Perda de dados  
nos últimos 12 meses

US$ 1.023.094 US$ 390.000

Custo médio estimado de

Tempo de inatividade 
nos últimos 12 meses

US$ 420.213 US$ 210.000
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Índice global de proteção de dados: resultados nas Américas para infraestrutura em nuvem

Aplicativos de 
produtividade 
(por exemplo, 

Office 365)

Sistema de BI/
lógica analítica

usaram vários 
fornecedores de proteção 

de dados em 2018

usaram vários 
fornecedores de proteção 

de dados em 2019

das que usam vários provedores 
de proteção de dados...

Saiba mais sobre as soluções de proteção de dados em nuvem da Dell Technologies


