Whitepaper

Encontre seu diferencial
Crie valor aproveitando os dados no ponto de criação

Informações x tecnologia
Um novo paradigma para responder melhor às prioridades dos
negócios
Não há dúvidas de que a era orientada por dados basicamente
mudou o mundo. O ritmo dos negócios mudou. As expectativas
dos consumidores também. A demanda por ricas experiências
digitais e acesso instantâneo a informações — orientada
por aplicativos em tempo real — mudou as prioridades
empresariais. Agora, as demandas dos negócios impulsionam a
TI e a equipe de operações (OT).
Mas parece que a TI não consegue ser rápida o suficiente para
acompanhar o ritmo dos negócios. Os recursos são utilizados
de forma insuficiente ou não são ágeis o bastante para atender
às necessidades dos negócios. Essa lacuna entre as demandas
dos negócios e os recursos de TI são um ponto de atrito cada
vez maior.
Por isso, a modernização e a transformação da TI estão se
tornando processos imprescindíveis para os negócios e a
TI. Estamos em um ponto de virada fundamental, que está
redefinindo a TI como nós a conhecemos porque a empresa não
precisa de tecnologia, ela precisa de informações.
Mas nada acontece em um vácuo. As prioridades dos negócios
impulsionam as prioridades de TI. E os recursos de TI reforçam
os recursos dos negócios, que limitam ou expandem as futuras
prioridades em um ciclo sem fim. Tornar esse ciclo virtuoso ou
vicioso dependerá do nível de alinhamento entre as prioridades
de TI e dos negócios.
À medida que os dados vêm cada vez mais de fora do data
center principal, explorar todas essas informações exigirá que
você expanda sua imaginação até a borda.
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Os aplicativos definem a empresa moderna
Apps
define
digital
business

Apps
create and
consume
data

Apps
run on
technology

Crie uma onda de inovações que impulsione os negócios

Em uma empresa de sucesso, a TI opera os sistemas que gerenciam
informações usando aplicativos para apresentar insights e criar novos
aplicativos em um ciclo virtuoso. Quando os aplicativos, a tecnologia e
as informações trabalham juntos em sincronia, eles criam uma onda que
propulsiona os negócios.
•
•

The flywheel of innovation
•

Aplicativos: geralmente, há um conjunto de aplicativos que define os
negócios. As ideias se tornam códigos à medida que novos aplicativos são
criados e implementados pelos desenvolvedores.
Tecnologia: os aplicativos são executados em tecnologias gerenciadas
pela equipe de operações de TI, que precisa equilibrar a demanda com os
recursos atualmente disponíveis, visando a se preparar para o futuro de
constantes mudanças.
Informações: os aplicativos consomem dados e criam informações e
insights que geram novas ideias e novos aplicativos.

No entanto, há um novo imprevisto; hoje, os aplicativos não são executados
apenas nos PCs do escritório e os dados não residem na tecnologia do data
center principal, esperando para serem transformados em insights. Boa parte
dos dados estão fora dos data centers centralizados tradicionais, e os líderes
em tecnologia precisam inventar novas formas de explorá-los.

“Até 2023, mais
de 500 milhões
de aplicativos e
serviços digitais
serão desenvolvidos
e implementados.
A maioria deles será
direcionada a casos de
uso de transformação
digital específicos do
setor. Essa explosão
de novos aplicativos
e serviços digitais
definirá os novos
requisitos mínimos
para a competitividade
em todos os setores.”

Entendendo a borda
O data center moderno — com seus corredores com controle climático,
reluzentes racks de equipamentos e exércitos de administradores — se supera
no processamento de dados. Os dados que estão em um lugar e que chegam
durante períodos previsíveis podem ser aproveitados, armazenados, protegidos
e controlados de forma civilizada.
Mas os dados não são mais criados, consumidos e armazenados no
data center tradicional — nem mesmo na nuvem. Os dados atuais não
se concentram em apenas um ponto do mapa. Eles são transmitidos
constantemente de várias fontes e localizações — muitos deles sem fio e sem
origem específica. Alguns dados têm uma vida útil de apenas alguns segundos.
Já outros são mais valiosos quando combinados com dados históricos e
analisados em busca de insights mais detalhados.
O local desvinculado e efêmero em que os mundos físico e digital se cruzam e
em que os dados são coletados, gerados e processados com segurança para
criar novos valores se chama “a borda”.
Os clientes estão exigindo experiências e interações digitais, imersivas e em
tempo real, e as empresas estão respondendo repensando seus aplicativos e o
posicionamento de sua infraestrutura, e trazendo-os para o mais perto possível
do ponto de criação e de consumo. Isso proporciona os insights em tempo real
que informam a tomada de decisões competitivas.

—IDC FutureScape1

1

IDC, “IDC FutureScape Outlines the Impact ‘Digital Supremacy’ Will Have on Enterprise Transformation and the IT Industry”, outubro de 2019.

3 | Encontre seu diferencial
© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias.

O que está levando a TI para a borda

Desafios de dados

Os dados atuais são...
Na borda:
Até 2024, o número
de aplicativos na
borda aumentará

800%.

4

Desvinculados e
efêmeros:

33%

das empresas
processam dados de
inteligência artificial
(IA) em tempo real.5
Móveis e sem fio:

52,2%

de todo o tráfego
de sites no mundo
todo são gerados por
telefones celulares.6

Distância física

Proliferação de dados

Preocupações práticas

O sistema de rede tem
um limite de velocidade.
Quanto maior a distância,
maior a latência.

Tudo e todos são
instrumentados e medidos,
criando dados 24/7.

Mover enormes conjuntos
de dados para dentro e
fora da nuvem ou do data
center é um processo caro,
complexo e impraticável.

Requisitos de latência de
1 ms para aplicativos de
borda de varejo e produção.

90 ZB de dados serão
criados por dispositivos de
Internet das Coisas (IoT)
em 2025.2

75% dos dados
empresariais serão gerados
fora do data center ou da
nuvem até 2025.3

Impacto sobre a infraestrutura
Deixar a infraestrutura
mais próxima do ponto de
criação e de consumo de
dados.

Adicionar mais
infraestrutura no data
center principal e na borda.

Colocar recursos de
inclusão, lógica analítica e
armazenamento mais perto
da fonte de dados.

A borda é o “como”, não “onde”

Quando os líderes em tecnologia decidem seguir em direção à borda, eles
precisam saber onde estão indo. Ou melhor, como vão até ela. Isso porque a
borda não é um objeto, um lugar ou uma tecnologia única.
Na Dell Technologies, entendemos que as empresas enfrentam várias
restrições, que influenciam qual deve ser a solução ideal de TI de borda.
Desafios na borda
• De localização: a largura de banda e a conectividade de rede são
limitadas
• Ambientais: exposto a intempéries ou alojado em ambientes empoeirados
• Espaciais: precisa caber em espaços apertados
• Energia: sujeito a condições de alimentação e refrigeração abaixo do ideal
• Operacional: distante da equipe qualificada
• Largura de banda: restrita, imprevisível ou esporádica
• Segurança: a TI precisa controlar e monitorar a segurança fora dos limites
do data center
A computação de borda tem tudo a ver com a forma como as empresas podem
superar essas restrições, com produtos projetados para a borda.

IDC, “The Digitization of the World from Edge to Core”, novembro de 2018.
Smarter with Gartner, “What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders”, outubro de 2018.
4
IDC, “IDC FutureScape Outlines the Impact “Digital Supremacy” Will Have on Enterprise Transformation and the IT Industry”, outubro de 2019.
5
TechRepublic, “Data streaming on the rise according to developers”, maio de 2019.
6
Statista, “Percentage of all global web pages served to mobile phones from 2009 to 2018”, julho de 2019.
2
3
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O ponto de vista da Dell Technologies
Gerar retorno comercial com os dados da borda requer aproveitá-los,
analisando-os e obtendo insights a partir deles, independentemente de sua
localização — de forma rápida, segura e econômica. A capacidade de agregar,
analisar e organizar dados na borda ajuda a empresa a se mover mais
rapidamente, tomar melhores decisões e, em última análise, surpreender e
agradar mais clientes.
A empresa precisa conduzir a tarefa, colaborando com a TI para oferecer
soluções que sejam:
• Abrangentes para todo o sistema: eliminem as implementações isoladas,
reduzam a TI invisível e evitem a necessidade de oferecer suporte a
soluções depois que elas já foram adotadas pelas linhas de negócios.
• Prescritivas: as soluções iguais para todos os casos não funcionam. A TI
precisa enfrentar os desafios da borda com uma combinação organizada
de soluções cuidadosamente projetadas para a borda.
• Ativadoras da aceleração de valor: a TI deve fazer a transição de reativa
para proativa, tomando decisões visando a gerar valor rapidamente para os
negócios.
O resultado é uma abordagem consistente de implementação de aplicativos,
operação da infraestrutura e gerenciamento de dados em todo o seu conjunto
de dados.

Encontre seu diferencial com a Dell Technologies
A Dell Technologies é um dos poucos fornecedores com um portfólio completo
de tecnologias de nível empresarial que podem ajudar você a estender um
modelo operacional consistente para sua organização, do núcleo à nuvem e à
borda.
Isso inclui:
• A Dell Technologies Cloud combina o poder da infraestrutura da Dell EMC
e da VMware® para simplificar a implementação e o gerenciamento de
ambientes de nuvem híbrida. Melhore sua experiência na nuvem com um
modelo operacional consistente e gerenciamento simplificado em nuvens
privadas, nuvens públicas e localizações de borda.
• As soluções Dell EMC SD-WAN combinam o software SD-WAN líder do
setor com os equipamentos Dell EMC disponíveis em várias configurações
para oferecer acesso de filiais a serviços em nuvem, data centers privados
e aplicativos empresariais com base em software como serviço.
• Os Dell Edge Gateways são dispositivos robustos e inteligentes que
agregam dados e oferecem suporte à lógica analítica na borda da rede. Os
Dell Embedded Box PCs são PCs robustos, configuráveis e sem ventoinha
criados para ambientes de produção e outros ambientes difíceis.
• O Dell Data Protection protege com facilidade e rapidez os dados críticos
de negócios em desktops, unidades USB, dispositivos de armazenamento
externo e mídias ópticas.
• As ofertas de infraestrutura convergente da Dell simplificam a TI e
transformam operações reunindo computação, armazenamento, sistema
de rede e proteção de dados em sistemas projetados e designs validados.
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Como parte desse extenso portfólio, a Dell Technologies está permitindo que
as empresas enfrentem os desafios da computação de borda com soluções
inovadoras. Essas soluções complementam e expandem nosso portfólio
existente de soluções projetadas da borda ao núcleo e à nuvem.

Novo servidor Dell EMC PowerEdge XE2420

Computação densa, gerenciamento simplificado e segurança sólida para
ambientes difíceis
O novo Dell EMC PowerEdge XE2420 é um servidor de alto desempenho e
meia profundidade que foi reformulado para computação de borda.
• Criado para proporcionar desempenho: avançado desempenho de 2U e
dois soquetes com flexibilidade para adicionar até quatro aceleradores e 92
TB de armazenamento por servidor.
• Projetado para ambientes difíceis: um sistema de baixa latência e curta
profundidade que foi testado para as diretrizes do Network Equipment
Building System (NEBS), com tolerância estendida à temperatura
operacional e uma borda filtrada opcional para oferecer proteção contra
poeira.
• Segurança integrada e gerenciamento consistente na borda:
segurança sólida e integrada com arquitetura de resiliência cibernética e a
experiência de gerenciamento do novo iDRAC9 com a opção Datacenter. É
acessível pela parte frontal e a manutenção pode ser facilmente realizada
nos corredores de ar frio.
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Servidor atualizado Dell EMC PowerEdge XR2
Trazendo a computação para a origem

Desenvolvido desde o início para ambientes difíceis, o compacto Dell EMC
PowerEdge XR2 foi projetado para expandir sua computação para fora do data
center.
• Resiliente à temperatura: opera em temperaturas de até 45 °C e pode
suportar até 55 °C por até oito horas. Certificado para aplicações militares
e de telecomunicações fora de ambientes controlados.
• Resistente a choques: supera as certificações em choque, vibração,
poeira, umidade e interferência eletromagnética (EMI) para aplicações
militares e marítimas.
• Espaço ocupado mínimo: nosso primeiro servidor robusto de 1U e
curta profundidade que usa armazenamento definido por software em
instalações com espaço restrito, reunindo uma potente computação em
uma menor área ocupada.

Novo iDRAC9 com a opção Datacenter
Segurança e controle para a borda

A nova licença do gerenciamento integrado do iDRAC9 v4.0 com a opção
Datacenter atualiza todos os servidores Dell EMC PowerEdge enviados
atualmente com novas inovações, úteis para automatizar o gerenciamento
remoto da infraestrutura. Essas inovações incluem streaming de telemetria,
implementação remota de SO, gerenciamento térmico aprimorado e segurança.
Agora, a TI pode aproveitar as operações de AI (AIOps) em todos os sistemas
iDRAC9, independentemente do local de implementação — ativando um
gerenciamento de sistemas projetado para a borda e uma experiência
consistente do núcleo à nuvem. Ao transmitir até três milhões de pontos de
dados por dia, o iDRAC9 pode ativar algoritmos sofisticados de lógica analítica
para prever e corrigir mais rapidamente os problemas de servidores distantes,
resultando em maior disponibilidade. O iDRAC9 oferece controle abrangente,
implementação remota e recursos de gerenciamento que permitem que
os sistemas de borda sejam entregues, instalados e conectados com mais
eficiência.
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Dell Technologies Services e financiamento

81%

A Dell Technologies está com você em todas as etapas do caminho, conectando
pessoas, processos e tecnologias para acelerar a inovação e alcançar
resultados ideais para os negócios.
•

das organizações
dos EUA
enfrentaram um
ataque virtual de
IoT.7

•

Encontre seu diferencial
com a Dell Technologies
Um portfólio completo de soluções
tecnológicas de confiança ajuda você
a agregar, analisar e organizar dados
da borda ao núcleo e à nuvem. Com
a Dell Technologies, você pode ser
mais ágil, tomar melhores decisões e
melhorar a experiência do cliente.

•
•

•

DellTechnologies.com/pt-br/Servers

•
•
7

Health Security, "82% IoT Devices of Health
Providers, Vendors Targeted by Cyberattacks",
agosto de 2019.

Encontre seu diferencial
com a Dell Technologies

O Big Data Vision Workshop usa uma metodologia exclusiva para identificar
e priorizar um só caso de uso com uma combinação de viabilidade de
implementação e retorno comercial. Trata-se de um compromisso de três
semanas que aplica pesquisas, entrevistas, conhecimento especializado
em ciência de dados e técnicas na organização, resultando em um
workshop de um dia para sua equipe identificar e acordar o melhor caso
de uso e o caminho a seguir. Esse processo diferencia a abordagem da
Dell da abordagem utilizada por muitos fornecedores, de reunir diversas
tecnologias e determinar como elas podem ajudar.
Os serviços de consultoria são prestados por especialistas certificados para
ajudar você a melhorar o retorno comercial da computação de borda. Os
serviços incluem uma avaliação, workshop, testes, provas de conceito e
implementação de produção. Esses especialistas ajudam você a determinar
se a computação de borda é uma boa opção. Eles também ajudam a
montar uma equipe interna de especialistas por meio da transferência de
conhecimentos em todas as etapas.
A Dell Education Services oferece cursos e certificações em ciência
de dados e lógica analítica avançada, por meio de laboratórios on-line
individuais e workshops ministrados por instrutores.
Os especialistas da Dell em implementação têm a experiência, o
conhecimento especializado e as práticas recomendadas para aprimorar o
sucesso com soluções de Data Analytics, HPC e IA no núcleo ou na borda.
Com um histórico comprovado de sucesso em milhares de contratos em
todo o mundo, você pode contar com a Dell como seu parceiro.
Os especialistas do suporte da Dell podem oferecer suporte completo de
hardware e software colaborativo, 24 horas por dia, sete dias por semana,
para garantir o desempenho ideal do sistema e um menor tempo de
inatividade. O ProSupport inclui serviço no local no próximo dia útil com
opções de resposta de mão de obra e peças de quatro e oito horas, e
gerenciamento de escalas com níveis de severidade definidos pelo cliente.
O ProSupport Plus opcional inclui um gerente de serviços em tecnologia, que
atua como um ponto único de contato para as necessidades de suporte.
A Dell Financial Services oferece muitas opções de leasing e financiamento
para ajudar você a encontrar oportunidades quando enfrentar decisões
referentes a gastos de capital, gastos operacionais e fluxo de caixa.
Nossa rede global de 21 Dell Customer Solution Centers dedicados são
ambientes confiáveis onde especialistas de TI de classe mundial colaboram
com clientes e clientes potenciais para compartilhar práticas recomendadas;
promover discussões detalhadas sobre estratégias eficazes de negócios
usando instruções, workshops ou provas de conceitos; e ajudar você a ter
mais sucesso e a ser mais competitivo. Os Dell Customer Solution Centers
reduzem os riscos associados a novos investimentos tecnológicos e podem
ajudar a aumentar a velocidade de implementação.

Entre em contato com
um especialista da Dell
Technologies

Veja mais recursos
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