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Ransomware 
Threats are Real

Take control with Veritas Backup Exec™.

O Veritas NetBackup garante a recuperação de dados essenciais para os negócios em 
qualquer escala com a solução que protege a maior quantidade de exabytes de dados no 

mundo inteiro. O NetBackup lidera a concorrência com novos recursos modernos para ajudar 
as empresas a fechar as lacunas em sua estratégia de resiliência contra ransomware. 
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O RANSOMWARE 
TEME A 
RESILIÊNCIA

A PREOCUPAÇÃO COM RANSOMWARE
É UMA DAS MAIS IMPORTANTES
A resiliência contra ransomware também é onde as lacunas parecem 
ser maiores.

As empresas serão vítimas de
ATAQUES DE RANSOMWARE
A CADA 2 SEGUNDOS ATÉ 2031¹

O ransomware custará
às suas vítimas mais de
US$ 265 BILHÕES POR ANO¹

64%
dos executivos sêniores de TI 

dizem que as medidas de 
segurança NÃO acompanharam a 

complexidade da TI.² 

66%
NÃO seguem o processo de 

backup 3-2-1.² 

38%
dos executivos sêniores de TI 

relatam que ficaram 5 ou mais dias 
inativos após um ataque.² 

SEM PRECEDENTES
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A pandemia teve consequências 
trágicas para milhões de pessoas em 
todo o mundo... e a crise também 
impulsionou uma tremenda 
aceleração na transformação digital 
da economia global." 
Dejan Ljustina, CEE TMT Industry Leader, PWC

Fomos obrigados a acelerar nossos 
esforços de transformação digital para 
sobreviver. Nossa estratégia de 
transformação de 3 anos foi espremida 
em um período de 3 meses. Foi difícil, 
mas conseguimos." 
Empresa da Fortune 2000, cliente da Veritas

25%+
A localização não importa.
A pesquisa revela que os ataques de 
ransomware acontecem em todas as 
infraestruturas, inclusive na nuvem.  

das empresas informaram ter 
sido vítimas de ataques de 
ransomware mais de uma vez.² 

96%+
E ainda assim, as equipes não estão alinhadas.
A lacuna entre a percepção dos executivos das 
empresas e de suas equipes de TI sobre a 
prontidão para ransomware é significativa. 

dos líderes de negócios 
classificam o ransomware 
como um ameaça crítica às 
suas empresas.² 

SEJA RESILIENTE CONTRA O RANSOMWARE

PROTEGER
Proteção proativa em camadas

Suporte para armazenamento 
imutável no AWS S3 garante a 

conformidade e impede que seus 
dados sejam comprometidos. 

DETECTAR
Detecção ativa completa

A detecção de anomalias com 
IA/AM faz parte de uma 

estratégia abrangente que 
garante que os dados sejam 

sempre recuperáveis. 

RECUPERAR
Orquestração de recuperação automatizada

Backup CDP de baixo impacto e recursos de 
reversão instantânea para VMware fornecem 

proteção integrada com tempo de 
inatividade zero. 

PAY

1. https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-250-billion-usd-by-2031/
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