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PRINCIPAIS MOTIVOS 
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1 | Um só local 
Por que usar um único fornecedor para todas as suas necessidades de proteção de dados? Porque há um aumento de 66% 

na perda de dados em organizações que usam vários fornecedores de proteção de dados em comparação com as que usam 

um único fornecedor.1 Com um abrangente software de proteção de dados e equipamentos direcionados, integrados 

e definidos por software, a Dell garante que todos os seus dados e aplicativos, como cargas de trabalho novas e essenciais 

aos negócios, estejam protegidos. A proteção de dados da Dell oferece desempenho, economia, proteção do investimento 

e flexibilidade de consumo, além de inovação líder em multicloud, VMware e recuperação cibernética. 
 

2 | Comprovada... 
Por mais de uma década, os comprovados recursos de proteção de dados da Dell se tornaram o pilar do valor que oferecemos 

aos clientes. Ajudamos você com os principais casos de uso de proteção de dados para fins de backup e recuperação, 

recuperação de desastres, recuperação cibernética e proteção de dados na nuvem. Obtenha flexibilidade para atender a todas 

as suas necessidades de proteção de dados da borda ao núcleo e à nuvem, eficiência com redução de dados altamente 

diferenciada ao menor custo para a proteção de dados, desempenho para acelerar o backup e a recuperação de dados 

essenciais sem afetar o desempenho dos aplicativos e dimensionamento (em uma escala gigantesca!) para acompanhar 

o crescimento exponencial dos dados. 
 

3 | E moderna 
Ao mesmo tempo, o ambiente de proteção de dados continua a mudar, impulsionado por novas tendências tecnológicas, 

como o valor dos dados, a transformação dos aplicativos, os dados distribuídos e IA/ML, que estão moldando um conjunto 

diferente de requisitos para as organizações no futuro. A Dell cuida de tudo para você! Proteja os dados na nuvem pública 

e híbrida e na multicloud. Garanta a proteção das cargas de trabalho de última geração, como contêineres do Kubernetes, 

cargas de trabalho nativas da nuvem e integração entre VMware Tanzu, RedHat, OpenShift e muito mais. Proteja e isole 

os dados essenciais contra ransomware e outras ameaças sofisticadas, tudo com armazenamento de dados imutável 

e aprendizado de máquina para identificar as atividades suspeitas e fazer recuperações a partir de dados confiáveis 

e conhecidos. Além disso, com acesso a APIs avançadas de proteção de dados, plug-ins e ferramentas de terceiros 

compatíveis com ecossistemas orientados por desenvolvedores, você poderá automatizar o gerenciamento de dados. 

Como resultado, a proteção de dados da Dell combina recursos operacionais comprovados com inovações modernas para 

ajudar você a agregar os recursos de que precisa hoje com os requisitos que terá no futuro. 
 

4 | Inovação definida por software 
Não importa se você se concentra em AIOps, DevOps, multicloud ou segurança, pois as inovações de software ideais 
ajudarão você a acelerar seu ritmo e fazer mais com menos. É por esse motivo que trazemos esses avanços de modo 
ambicioso para a nossa oferta de proteção de dados, também conhecida como PowerProtect. 
Inovações como arquiteturas de software altamente adaptáveis, resiliência cibernética abrangente e flexibilidade do 
ecossistema multicloud. Na verdade, 85% dos engenheiros do ISG são engenheiros de software... que trabalham 
arduamente.2 Isso porque a capacidade e o desempenho não são mais as únicas prioridades. 
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Faça grandes inovações de TI com uma experiência continuamente moderna de proteção de dados, ou seja, software por design. 

Por que os clientes escolhem nosso moderno e comprovado portfólio de proteção de dados? Continue lendo! 
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5 | Arquiteturas de software adaptáveis 
Nossas arquiteturas de software têm inteligência integrada. IA e automação integradas. Elas se adaptam a você para 

mudar. Software que pode ser dimensionado! Obtenha ainda mais proteção de dados em escala. Comece com pouco 

e faça o scale-up para até 1,5 PB de capacidade útil em um só rack e agregue recursos em >3 EB de capacidade lógica!3 

Aumente o desempenho e a capacidade de modo independente — basta conectar e usar quando você precisar. 

 

6 | Liderança em multicloud 
Proteja qualquer carga de trabalho em qualquer ambiente de nuvem, desde máquinas virtuais e contêineres até aplicativos 

nativos na nuvem e SaaS. Com soluções de proteção de dados em nuvem até 80% mais econômicas do que a concorrência,4 

as vantagens financeiras de usar a Dell Technologies para a proteção de dados na nuvem são muito claras. Nossas soluções 

comprovadas de proteção de dados multicloud permitem fortalecer a proteção e a resiliência das cargas de trabalho e dos 

dados essenciais na nuvem pública e híbrida e na multicloud para garantir que você consiga se recuperar rapidamente de 

eventos de perda de dados, tempo de inatividade não planejado ou ataques cibernéticos. Não importa se você usa a AWS, 

o Microsoft Azure, a Google Cloud ou uma combinação de provedores, pois nossas tecnologias reduzem a complexidade 

e a proliferação de ferramentas, criam processos confiáveis de backup e melhoram a eficiência dos recursos. Consuma 

facilmente nossa proteção de dados por meio de mercados de nuvem e ofertas de SaaS. 

 

7 | Proteção inigualável contra ransomware e ataques cibernéticos 
Os ataques cibernéticos são criados para destruir, roubar ou comprometer dados valiosos, inclusive os backups. E o possível 

impacto desses ataques é cada vez mais preocupante: 67% dos responsáveis pelas decisões de TI no mundo todo não estão 

muito confiantes de que todos os dados essenciais aos negócios podem ser recuperados diante de um ataque cibernético 

destrutivo.5 Proteger os negócios começa com a proteção dos dados. A Dell Technologies oferece proteção comprovada, 

moderna e inteligente para isolar os dados essenciais, identificar as atividades suspeitas e acelerar a recuperação de dados, 

permitindo retomar rapidamente as operações normais dos negócios. 

 

8 | Fidelidade inspiradora 
Não é à toa que 85% das empresas da Fortune 100 são clientes de proteção de dados da Dell Technologies.6 O programa 

Future-Proof da Dell elimina qualquer preocupação na hora de adquirir a proteção de dados. A aquisição de nossa oferta de 

proteção de dados se qualifica para a garantia de satisfação de três anos, a garantia de desduplicação com proteção de dados 

de até 55:1 e muito mais. A Dell está inovando para definir o futuro da proteção de dados com base nas qualidades que nos 

tornaram a nº 1 em equipamento e software de proteção de dados,7 combinando-as com uma visão de futuro que garante 

a segurança dos dados e impulsiona a transformação dos negócios. A combinação avançada de ofertas modernas 

e comprovadas é uma clara vantagem para nossos clientes de proteção de dados. Você se beneficia dos muitos anos de 

experiência de uma confiável líder de mercado, que oferece valor por meio de soluções comprovadas, assim como rapidez no 

desenvolvimento e na entrega dos recursos modernos necessários para o futuro, tudo isso com os recursos e a escala da Dell. 

Garanta a sua tranquilidade com a proteção de dados moderna e comprovada da Dell Technologies. 

 

Notas finais: 
1. Com base em uma pesquisa da Vanson Bourne encomendada pela Dell Technologies, "Global Data Protection Index 2021 Snapshot", conduzida entre fevereiro e março de 2021. Os resultados foram derivados de um 

total de mil responsáveis pelas decisões de TI em todo o mundo, de organizações públicas e privadas com mais de 250 funcionários. Relatório 
2. Com base em uma análise interna, março de 2022 
3. Com base na desduplicação típica de 65:1. Em comparação com a geração anterior. Com base em testes internos da Dell EMC e dados de telemetria em campo. Abril de 2021. Os resultados reais podem variar. 
4. Com base em uma análise de terceiros encomendada pela Dell Technologies, "Understanding the Economics of In-cloud Data Protection", setembro de 2021. "A Dell EMC Data Protection Solution Designed with Cost 

Optimization in Mind". Os resultados foram derivados da comparação entre o Dell EMC PowerProtect Data Manager com PowerProtect DDVE e quatro concorrentes não denominados. 
5. Com base em uma pesquisa da Vanson Bourne encomendada pela Dell Technologies, "Global Data Protection Index 2021 Snapshot", conduzida entre fevereiro e março de 2021. Os resultados foram derivados de um 

total de mil responsáveis pelas decisões de TI em todo o mundo, de organizações públicas e privadas com mais de 250 funcionários. 
6. Com base em uma análise interna da Dell Technologies em comparação com a publicação de uma organização global de mídia, setembro de 2021 
7. Com base na receita combinada de hardware do Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker da IDC do 3º trimestre de 2021 e na receita de software de replicação e proteção de dados do Storage Software and  

Cloud Services Tracker do 3º trimestre de 2021. 
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