
Pesquisa diz que cloud e big data são principais preocupações de segurança 
 
De acordo com uma nova pesquisa realizada a pedido da HP, problemas de segurança 
relacionados a serviços em nuvem e big data são a principal preocupação de quase dois terços 
dos executivos de negócios e de tecnologia. De acordo com o estudo realizado pela Coleman 
Parkes Research, empresa contratada pela HP,(1) as organizações estão se tornando cada vez 
mais proativas nas abordagens de segurança, focando em estratégia, governança e 
inteligência de segurança. 
  
Quase 71% dos executivos de negócios e tecnologia que foram entrevistados disseram que a 
liderança de segurança de suas organizações participam de reuniões com outros executivos de 
nível C. Além disso, a inteligência de segurança está em crescimento, com 82% dos 
entrevistados indicando que estão explorando medidas de Gerenciamento de Eventos e 
Informações de Segurança (SIEM). 
  
Segundo a pesquisa, 73% dos entrevistados indicaram dificuldades em relação ao 
gerenciamento seguro de dispositivos móveis, 66% dos entrevistados citaram dificuldades na 
proteção de big datas. Pensando nisso, a HP desenvolve soluções de segurança específicos e 
eficientes para os principais pontos críticos de segurança. “A HP ajuda os clientes a proteger o 
que há de mais importante em suas organizações, fornecendo soluções inteligentes de 
segurança que priorizam recursos de segurança para ajudar a identificar ameaças com mais 
antecedência e viabilizar tempos de resposta menores”, explicou Mike Nefkens, vice-presidente 
executivo da HP Enterprise Services. 
  
No caso das empresas do setor público, as ameaças à segurança continuam a aumentar, 
regulamentações se tornam cada vez mais complexas e os orçamentos menores. A solução HP 
Security para o setor público reflete a amplitude e a profundidade dos serviços de segurança 
da HP para atender aos padrões exigentes dessas organizações em todo o mundo. 
  
A HP também apresenta novos produtos e serviços que oferecerem transparência e controle 
sobre toda a organização. O serviço HP Data Center Protection analisa as práticas de 
segurança em vigor na organização e fornecem recomendações úteis para ajudar a otimizar a 
infraestrutura e melhorar o gerenciamento de programas em todo o data center. Já o HP 
ArcSight Enterprise Security Manager 6.0c é uma solução de conformidade e monitoramento 
de segurança poderosa e expansível, que identifica e corrige ameaças cibernéticas com uma 
velocidade sem precedentes. 
  
O HP ArcSight Enterprise Security Manager identifica rapidamente ameaças à segurança em 
toda a infraestrutura da organização e prioriza os problemas críticos para reduzir os potenciais 
danos. Para dispositivos de rede, a HP oferece o HP TippingPoint NX Platform Next Generation 
Intrusion Prevention Systems (NGIPS), que garante proteção para dispositivos de rede, 
máquinas virtuais, sistemas operacionais e aplicativos essenciais aos negócios ao acrescentar 
capacidade significativa para inspeção detalhada do tráfego de pacotes. A nova arquitetura 
modular foi projetada para se adaptar automaticamente às ameaças conforme são detectadas, 
ao mesmo tempo que permite às organizações economizar espaço em rack e manter os custos 
de energia e refrigeração consistentes. 
  
A HP anuncia também que, pela primeira vez na indústria, ultrapassou os 2,5 bilhões de linhas 
de código sob assinatura, como parte de sua solução HP Fortify on Demand (FoD) de 
segurança de aplicativos fornecida segundo o modelo de Software-as-a-Service (SaaS). O HP 
Fortify lidera a indústria com a capacidade de fortalecer a superfície de ataque a aplicativos 
com o teste de aplicativos estático e dinâmico para 21 linguagens, superando qualquer outro 
fornecedor. Além disso, na área de segurança para computação móvel, o HP Fortify oferece 
serviços de teste segundo o modelo de SaaS para sistemas iOS e Android. 

 
(1) “Security and Risk Management” (Segurança e Gerenciamento de Riscos), Coleman Parkes 
Research, Ltd., de julho de 2012. 
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