
O gerenciamento de 
acesso « essencial 
para a transforma≈¡o 
para a nuvem
Estudo sobre gerenciamento 
de acesso da Thales de 2020 
Edi≈¡o para Brasil/Estados Unidos
Resultados do estudo sobre gerenciamento de 
acesso da Thales de 2020, uma pesquisa com 
300 executivos do Brasil e dos EUA com 
responsabilidade ou influência em TI e segurança 
de dados. Pesquisa, relatório e análise realizados 
pela Vanson Bourne e patrocinados pela Thales.

permitem que seus funcionários acessem recursos 
corporativos usando credenciais de redes sociais

acham que um 
gerenciamento forte de 
autenticação e acesso 
pode facilitar a adoção 
segura da nuvem

O elo mais fraco ainda prevalece
A confian≈a excessiva em senhas continua a comprometer a seguran≈a

58%

acham que as credenciais de redes sociais são uma das melhores 
ferramentas para proteger a autenticação em nuvem e na web

28%

mencionaram preocupações com segurança e/ou a ameaças de 
uma violação em grande escala (84%) como fatores mais 
prováveis de levar as empresas a terem implementado ou 
planejarem implementar uma solução de gerenciamento de acesso
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EquilÀbrio entre seguran≈a e conveni»ncia

O gerenciamento de acesso « essencial 
para a transforma≈¡o para a nuvem

Forte conscientiza≈¡o para 
melhor controle de acesso

#AMI2020

relataram que as violações de 
dados nos últimos 12 meses 
influenciaram as políticas de 
segurança e o gerenciamento 
de acesso da empresa

preveem problemas para a 
a empresa se os programas 
em nuvem usados não 
forem protegidos de 
maneira apropriada

Saiba mais e baixe o relatório em
cpl.thalesgroup.com/us-access-management-index

acreditam que uma infraestrutura 
desprotegida é o maior alvos de 
ataques cibernéticos

65%41%

dos entrevistados acredita que 
nomes de usuários e senhas são 
ferramentas eficazes para o 
gerenciamento de acesso, apesar 
de suas deficiências conhecidas

Name

adotaram a 
tecnologia delogin único 
inteligente (Smart SSO), e

59%

85%
usam essa 
tecnologia ou planejam ampliar 
seu uso no próximo ano

relataram que
implementaram a autenticação 
multifator, mas apenas

95%

15%
dizem que usam 
uma solução
multifator especial
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