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Computação avançada na velocidade da inovação
Vivemos em um era empolgante. Avanços na capacidade de processamento e na 
conectividade combinados com novas fontes de informações em tempo real estão 
impulsionando a próxima revolução industrial e o próximo salto quântico no progresso 
humano. Os catalisadores para essa mudança, a lógica de dados, a computação de 
alto desempenho (HPC) e a inteligência artificial (IA) oferecem a você o poder de romper 
paradigmas, realizar descobertas e resolver alguns dos desafios mais importantes de 
nosso tempo. 

Essas tecnologias estão rapidamente se convergindo e se expandindo em novos casos 
de uso empolgantes em um número crescente de setores. E, obviamente, existem 
sempre perguntas e conjuntos de dados maiores no horizonte, exigindo uma HPC 
para acompanhar a velocidade da detecção e da inovação.

Esse ritmo rápido de mudança abre um mundo de oportunidades para acelerar os 
resultados e a inovação e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos em uma escala global. 
No entanto, muito precisa acontecer para levá-lo de onde está hoje para onde você 
quer estar amanhã.

É aí que a Dell EMC entra. Oferecemos não apenas soluções de tecnologia de nível 
mundial, mas também expertise de nível mundial, à medida que você traça seu caminho 
em direção à transformação digital. Em nossa rede de Centros de Excelência da Dell EMC 
em todo o mundo, é possível desenvolver soluções para seu ambiente, testar tecnologias 
de ponta e colaborar com especialistas. Estaremos lá contigo em todas as etapas de 
sua jornada para se tornar uma empresa orientada por dados, no qual a combinação 
certa de lógica de dados e IA pode ser otimizada para suas cargas de trabalho e seus 
objetivos comerciais.

Transforme seu futuro digital em realidade
A Dell Technologies pode firmar parceria com você, colaborar e ajudar a transformar 
sua visão em valor. Você pode optar por participar de um evento de relacionamento 
executivo personalizado ou agendar um horário conosco em um de nossos Centros 
de solução ao cliente mundiais.

Centros de Eventos de Relacionamento Executivo da Dell
Desenvolver, planejar e aprender
Nosso Programa de Relacionamento Executivo pode ajudá-lo a criar uma estratégia digital 
para garantir que você prospere agora e no futuro. Todos os eventos de relacionamento 
são exclusivamente planejados pensando em suas necessidades, seus desafios, suas 
oportunidades e suas metas. Oferecemos a oportunidade de colaborar pessoalmente com 
nossos executivos e especialistas (SMEs) de toda a família Dell Technologies, de participar 
de conversas francas e elaborar um plano que tornará sua transformação em realidade. 
Você pode optar por participar de uma breve reunião em um escritório da Dell ou em sua 
empresa. Podemos nos aprofundar ainda mais com uma reunião focada, ou você pode 
parar para interagir com as nossas tecnologias em primeira mão.

Para saber mais, acesse delltechnologies.com/ebp, ou entre em contato com  
seu representante de vendas para agendar um horário.

http://www.delltechnologies.com/ebp
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales


3

Centros de soluções ao cliente da Dell EMC
Projetar, construir e testar
Nossos Centros de solução ao cliente podem ajudá-lo a planejar e implementar 
sua transformação digital e transformar suas ideias em realidade. Experimente uma 
integração personalizada criada para ajudá-lo a enfrentar os desafios dos negócios 
ou inovar para alcançar o sucesso. Você trabalhará com especialistas em laboratórios 
exclusivos equipados com as melhores e mais recentes demonstrações de produtos 
e soluções. Uma conexão à distância permite que você inclua membros de equipes 
globais ou trabalhe conosco de onde você estiver. Alguns dos serviços são:

• Validar: Prova de conceito — os arquitetos de soluções possibilitam uma 
implementação prática e direta com base em seus casos de teste. Comprove 
e otimize soluções. Aproveite as práticas recomendadas e as recomendações 
de nossos especialistas.

• Inovação: Workshop de projeto — a utilização de utilizar lousas eletrônicas e a 
discussão de soluções com nossos especialistas ajudam-no a explorar seu ambiente 
atual, seus objetivos futuros e as soluções mais adequadas disponíveis para dar 
atenção a ambos.

• Colaborar Aprofundamento técnico — saiba mais sobre como as soluções 
propostas funcionam através de demonstrações e discussões focadas em soluções 
com nossos especialistas.

Para saber mais, acesse dell.com/csc, ou entre em contato com seu representante 
de vendas para agendar um horário.

Centros de excelência em HPC e IA da Dell EMC
Hubs para inovação e expertise
À medida que a lógica de dados, a IA e a HPC convergem e a tecnologia evolui, os 
centros de inovação em HPC e IA da Dell EMC no mundo inteiro oferecem liderança de 
ideias, testam novas tecnologias e compartilham práticas recomendadas. Eles mantêm 
as parcerias do setor local e têm acesso direto à Dell EMC e outros criadores de 
tecnologia para incorporar seu feedback e suas necessidades aos roteiros. Por meio de 
colaboração, os centros de excelência em HPC e IA da Dell EMC oferecem uma rede 
de recursos com base na experiência e no conhecimento abrangentes da comunidade.

Os centros de excelência em HPC e IA da Dell EMC

Centre for High Performance 
Computing in South Africa

CSIRO

Dell EMC HPC and AI 
Innovation Lab

Monash University 
eResearch Centre

Chinese Academy of 
Sciences Institute 
of Automation

University of Pisa 
Competence Centre

Cambridge 
Dell Intel Centre

Texas Advanced 
Computing Center 
(TACC)

San Diego 
Supercomputer 
Center

Zonas de  
experiência em IA
Experimente a inteligência da 
máquina
Tem curiosidade sobre a IA e o que ela 
pode fazer por sua empresa? Execute 
demonstrações, experimente as provas 
de conceito e o software piloto em 
Cingapura, Seul, Sydney e Bangalore.
Os especialistas da Dell EMC 
colaboram e compartilham práticas 
recomendadas à medida que 
exploram a tecnologia de ponta e 
obtêm as informações e a experiência 
prática de que você precisa para suas 
cargas de trabalho de computação 
avançada. Entre em contato com seu 
representante de vendas para agendar 
um horário.

Centros de soluções 
ao cliente da Dell

http://www.dell.com/csc
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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A Dell EMC os centros de excelência em HPC e IA oferecem expertise colaborativa, 
incluindo:
• A lógica de dados de alta velocidade ajuda a descobrir novas maneiras de 

processar, visualizar e prever necessidades futuras.
• Expertise em inteligência artificial, aprendizagem automática e deep learning, 

práticas recomendadas, testes e ajustes em uma ampla variedade das tecnologias 
mais recentes para otimizar os resultados.

• Visualização, modelagem e simulação de conjuntos de dados complexos usando 
uma variedade de soluções de computação visual de alta potência em vários locais.

• A análise de desempenho, a otimização e o comparativo ajudam a indicar a 
tecnologia certa para o aplicativo certo e para otimizar o desempenho do aplicativo.

• O projeto, a implementação e a operação do sistema, em conjunto com 
o monitoramento e comparativo de E/S, ajudam a evitar gargalos de desempenho, 
diminuir as necessidades de energia e refrigeração e solucionar problemas de 
confiabilidade e resiliência.

Laboratório de Inovação em IA e HPC da Dell EMC
Desenvolvimento de soluções inovadoras e de nível internacional por meio da 
colaboração da comunidade
O Laboratório de Inovação em IA e HPC da Dell EMC em Austin, Texas, é o principal 
centro de inovação. Contando com um data center de 1.200 metros quadrados, esse 
local proporciona acesso a milhares de servidores da Dell EMC, dois poderosos clusters 
de HPC, e armazenamento e sistemas de rede sofisticados. Ele é composto por um 
grupo dedicado de cientistas da computação, engenheiros e doutores especialistas 
no assunto que têm parcerias ativas e colaboram com clientes e outros membros da 
comunidade de HPC. Os engenheiros da equipe de soluções em HPC e IA testam 
tecnologias novas e emergentes e compartilham expertise, incluindo resultados 
sobre desempenho e práticas recomendadas.
• Zenith — um sistema classificado nos TOP500 criado em parceria com a Intel®, 

o Zenith mostra as tecnologias mais modernas da Intel em computação, fabricação, 
memória, armazenamento e software.

• Rattler — resultado de uma parceria entre a Dell EMC, a Mellanox®, a Bright 
Computing® e a NVIDIA®, o Rattler foi desenvolvido para demonstrar escalabilidade 
extrema, além de fornecer caracterizações e comparativos específicos ao aplicativos.

Visite o site | Entre em contato com seu representante de vendas para agendar 
um horário.

San Diego Supercomputer Center
HPC para 99%
O SDSC (San Diego Supercomputer Center) é considerado líder em computação 
intensiva de dados e infraestrutura cibernética, oferecendo recursos, serviços 
e expertise para a comunidade de pesquisa nacional, inclusive o setor industrial 
e acadêmico. Ele oferece uma rede acessível e integrada de recursos baseados 
em computação e expertise com foco na aceleração da investigação e da pesquisa 
científica. O SDSC oferece suporte a centenas de programas multidisciplinares que 
abrangem uma ampla variedade de domínios, desde ciências biomédicas e biologia 
até astrofísica, bioinformática e computação para saúde. O SDSC é um parceiro em 
XSEDE (Extreme Science and Engineering Environment, ou Ambiente de Pesquisa 
em Engenharia Avançada), o conjunto mais avançado de serviços e recursos digitais 
integrados do mundo.
• Comet — um supercomputador em escala peta com quase 2.000 servidores 

DellEMC PowerEdge, o Comet foi desenvolvido para transformar a computação 
científica avançada ao expandir o acesso e a capacidade entre os domínios de 
pesquisa tradicionais e não tradicionais.

Assista ao vídeo | Explore | Entre em contato com seu representante de vendas 
para agendar um horário.

Dell EMC HPC and AI Innovation Lab

San Diego 
Supercomputer Center

https://www.top500.org/lists/top500/
https://www.dellemc.com/pt-br/solutions/high-performance-computing/HPC-AI-Innovation-Lab.htm
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=YPMXpW4HGvY
https://www.sdsc.edu/services/hpc/index.html
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Texas Advanced Computing Center
Alimentando descobertas que mudam o mundo
O Texas Advanced Computing Center (TACC) projeta e opera alguns dos recursos de 
computação mais avançados do mundo. A missão do centro é possibilitar descobertas 
que impulsionem a ciência e a sociedade por meio da aplicação de tecnologias 
avançadas de computação.

• Wrangler — desenvolvido para a transferência de dados, lógica analítica e 
compartilhamento em grande escala, o Wrangler oferece suporte flexível para 
uma ampla variedade de fluxos de trabalho e pilhas de software. Seu projeto 
dimensionável permite o crescimento no número de usuários e aplicativos de dados.

• Stampede2 — um sistema de supercomputação em grande escala que inova em 
recursos computacionais, o Stampede oferece suporte a milhares de pesquisadores, 
aproveitando de 60 a 70 servidores por rack e usando o Intel® Xeon® Phi™ 
e a arquitetura Intel Omni-Path (OPA).

• Frontera — com expectativa de entrar em operação em 2019, o Frontera 
ultrapassará o Stampede2 como o supercomputador de universidade mais 
rápido dos Estados Unidos e um dos sistemas de HPC mais avançados do mundo.1

Assista ao vídeo | Explore | Entre em contato com seu representante de vendas 
para agendar um horário.

Academia Chinesa de Ciências, Instituto de IA de Automação 
e Laboratório Conjunto de Computação Avançada
Promovendo inovações e avanços na vanguarda da ciência
A Dell EMC está colaborando com a Academia Chinesa de Ciências em um laboratório 
conjunto de IA e computação avançada. O laboratório concentra-se na pesquisa 
e nos aplicativos de novas arquiteturas de computação nas áreas de processamento 
de informações cerebrais e IA. As pesquisas realizadas no laboratório abrangem 
simulação da função cognitiva, deep learning, simulação de computação cerebral 
e novos sistemas de computação relacionados. O laboratório também dá suporte 
ao desenvolvimento de pesquisas em tecnologia do intelecto e ciência cerebral.

Leia o anúncio | Assista aos vídeos | Explore | Entre em contato com seu representante 
de vendas para agendar um horário.

Monash University eResearch Centre
Pesquisas e descobertas no século XXI por meio de aplicação da computação 
avançada
O Monash eResearch Centre da Monash University dá suporte à pesquisa por meio de 
parcerias com grupos de pesquisa, instalações com instrumentos, empresas de tecnologia 
e prestadores de serviços de TI, fornecendo orientações e acesso a infraestruturas 
de dados e computação avançada. Seu objetivo é acelerar o processo de pesquisa 
e aprimorar a qualidade e o impacto da pesquisa da Monash University por meio de 
expertise em eResearch, tecnologia de ponta e envolvimento com a comunidade. Ao 
colaborar com parceiros líderes globais em tecnologia e provedores de infraestrutura 
de pesquisa nacional, a Monash University oferece aos pesquisadores práticas 
e infraestrutura de última geração para acelerar a capacidade do setor de levar 
novos tecnologias ao mercado.

Assista ao vídeo | Explore | Entre em contato com seu representante de vendas 
para agendar um horário.

1  HPC Wire, “O supercomputador ‘Frontera’ da TACC 
expande o horizonte da ciência em enorme escala”, 
agosto de 2018.

Texas Advanced 
Computing Center

Institute of Automation da Academia 
Chinesa de Ciências

Monash University 
eResearch Centre

https://www.youtube.com/watch?v=2nwojvbtAss
https://www.tacc.utexas.edu/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.businesswire.com/news/home/20150909006789/en/Dell-Announces-New-%E2%80%9CIn-China-China%E2%80%9D-Strategy
https://www.youtube.com/channel/UCUFhIhmQ_Wv4s5gAecNdwTg
http://english.ia.cas.cn/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=KvI3WEaXRj0&list=PLjZkU1vM_0aVoxE9ZzIlvbHpy2aqLxqBP
https://www.monash.edu/researchinfrastructure/eresearch/collaborations
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
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CSIRO
Resolvendo os maiores desafios com base em ciência e tecnologia inovadoras
Por aproximadamente um século, a CSIRO vem ultrapassando os limites do que 
é possível em ciência e tecnologia. Contando com mais de 1.800 patentes, a CSIRO 
é a maior detentora de patentes da Austrália, inventando o Wi-Fi rápido, o Aerogard 
e cédulas de polímero. Este ano, a equipe trabalhou com 1.750 clientes do setor 
privado, que inclui as 400 principais empresas australianas, mais de 1.060 empresas 
australianas de pequeno a médio porte e 280 corporações no exterior. Por exemplo, 
a CSIRO colaborou com a Boeing em mais de 170 projetos que abrangem todos 
os aspectos, desde melhores métodos de produção até ciência especial, e desde 
software de modelagem de aeroportos e como repintar melhor um avião até novos 
processos de fabricação.

• Bracewell — a CSIRO trabalhou com a Dell EMC para criar o Bracewell, seu novo 
sistema de IA. Além da deep learning, o sistema oferece capacidade de pesquisa 
em áreas tão diversas quanto a triagem virtual para tratamentos terapêuticos, 
otimização de tráfego e logística, modelagem de novas estruturas de material 
e composições, aprendizagem automática para reconhecimento de imagens 
e análise de padrões.2

Leia o anúncio | Assista aos vídeos | Explore | Entre em contato com seu representante 
de vendas para agendar um horário.

Centre for High Performance Computing, África do Sul
HPC de classe internacional que permite pesquisa de ponta
O Centre for High Performance Computing (CHPC), na África do Sul, é a maior 
instalação de HPC da África. Os principais objetivos do centro são permitir que 
a África do Sul se torne globalmente competitiva e acelere a ascensão socioeconômica 
da África com a aplicação eficaz de infraestrutura cibernética de alto nível.

• Lengau — o CHPC trabalhou com a Dell EMC e a Mellanox para criar o sistema de 
HPC Lengau de um petaFLOPS de 40.000 núcleos. Lançado em 2016, o sistema 
Lengau ainda é o mais rápido no continente africano e o segundo mais rápido no 
hemisfério sul.3

Assista ao vídeo | Explore | Entre em contato com seu representante de vendas 
para agendar um horário.

Cambridge Dell Intel Centre
Reduzindo barreiras. Acelerando a pesquisa.
A Cambridge Dell Intel Centre combina a expertise operacional comprovada 
da Universidade de Cambridge em fornecer serviços de HPC a suas instituições 
líderes mundiais de ensino e pesquisa com a expertise técnica da Dell EMC e uma 
rede de parceiros cuidadosamente selecionada. O serviço de computação para 
pesquisa da universidade oferece computação e pesquisa de ponta às disciplinas 
acadêmicas e, no âmbito mais amplo, à comunidade científica e industrial do Reino 
Unido. Atualmente, para ajudar seus clientes a se manterem na vanguarda da IA 
e da pesquisa científica, o serviço de computação para pesquisa lançou o maior 
supercomputador acadêmico do Reino Unido: o Cumulus-UK Science Cloud.4

• Cumulus — contando com mais de dois petaFLOPS de desempenho e habilitado 
pelos servidores Dell EMC PowerEdge, processadores Intel Xeon e o Intel Opa, o 
Cumulus-UK Science Cloud tem o software OpenStack® incorporado para controlar 
os pools de recursos de computação, armazenamento e sistema de rede e torná-los 
imediatamente acessíveis aos usuários por meio de uma interface em nuvem.

Leia o anúncio | Leia o estudo de caso | Explore | Entre em contato com seu 
representante de vendas para agendar um horário.

CSIRO

Centre for High Performance 
Computing, África do Sul

Cambridge Dell Intel Centre

2  CSIRO, “A CSIRO escolheu a Dell EMC 
para criar um novo recurso de computação 
científica, inaugurando uma nova geração 
de pesquisas”, julho de 2017.

3  CHPC, “O cluster Lengau do CHPC continua 
na lista deTOP500”, junho de 2018.

4  University of Cambridge Research 
Computing Services.

https://brazil.emc.com/about/news/press/2017/20170717.htm
https://www.youtube.com/user/csiro
https://research.csiro.au/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=jftbx472OjE
https://www.chpc.ac.za/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellemc.com/pt-br/en-emea/solutions/high-performance-computing/centre_of_excellence.htm
https://www.dellemc.com/resources/pt-br/asset/customer-profiles-case-studies/products/servers/cambridge_case_study.pdf
https://www.hpc.cam.ac.uk/cambridge-dell-intel-centre
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.hpc.cam.ac.uk/
https://www.hpc.cam.ac.uk/
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Centro de Competências em Nuvem e HPC da Universidade de Pisa
Liderança por meio de colaboração
O Centro de Competências da Universidade de Pisa foi criado para responder 
à necessidade de crescimento rápido das soluções de infraestrutura de ponta, 
permitindo que os pesquisadores da universidade compartilhem e potencializem 
seus trabalhos, e que os visitantes obtenham percepções sobre as tecnologias em 
infraestrutura mais modernas e eficientes. Da computação em nuvem (privada) mais 
moderna até as soluções de HPC, soluções de armazenamento e rede definidas por 
software e benchmark de sistema, o Centro poderá ajudar as organizações a alcançar 
desempenho e objetivos estratégicos importantes. O centro também é líder em 
tecnologias de estado sólido que envolvem NVMe e NVMe por meio de tecnologias 
de fabric.

A Universidade de Pisa está usando tecnologias de deep learning e sistemas da 
Dell EMC para vários aplicativos a fim de capacitar a pesquisa e contribuir para 
um avanço de ponta em relação à disciplina.

Leia o anúncio | Leia o estudo de caso | Explore | Entre em contato com seu 
representante de vendas para agendar um horário.

Participe da comunidade
A Dell EMC tem o compromisso de promover a troca de ideias para o avanço das 
soluções inovadoras e avançadas de lógica de dados, HPC e IA. Entre em contato 
com seu representante de vendas da Dell EMC ou do parceiro autorizado e pergunte 
como obter acesso aos recursos da Dell Technologies. Participe da Comunidade de 
HPC da Dell EMC, visite dellemc.com/pt-br/hpc ou dellemc.com/pt-br/ai para saber 
mais.

Por que escolher a Dell EMC para lógica analítica 
de dados, HPC e IA
O diferencial da Dell EMC
Estamos comprometidos em aprimorar a lógica de dados, HPC e IA, e nos dedicamos 
a uma grande quantidade de recursos para esse fim.
• Participe de um evento de relacionamento executivo, e colabore para alcançar seus 

objetivos de negócios.
• Os Centros de solução ao cliente da Dell EMC possuem especialistas em uma 

variedade de áreas.
• Estamos comprometidos em proporcionar possibilidades. Queremos que você obtenha 

o que precisa e tenha uma ótima experiência trabalhando conosco. Se não tivermos 
o que você precisa, contaremos quem tem. Acreditamos na transparência e publicamos 
nossos resultados de desempenho.

• A Dell EMC é a única empresa no mundo com um portfólio que abrange desde 
a Alienware até supercomputadores, inclusive estações de trabalho, servidores, 
sistema de rede, armazenamento, software e serviços.

• Como a Dell EMC oferece uma ampla seleção de soluções, podemos agir como 
um consultor de confiança sem tentar vender uma abordagem única para o seu 
problema. Essa variedade de soluções também nos proporcionou a expertise 
para entender uma ampla variedade de desafios e como abordar essas soluções.

Centro de Competências em Nuvem 
e HPC da Universidade de Pisa

https://youtu.be/Gguqu26Dv5k
https://uk.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-univ-of-pisa.pdf
https://www.unipi.it/index.php/english-news/item/2500-a-new-high-performance-computing-cloud-competence-center-is-set-up-in-pisa
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellhpc.org/
https://www.dellhpc.org/
https://www.dellemc.com/pt-br/solutions/high-performance-computing/index.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/solutions/high-performance-computing/index.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/what-we-do/customer-engagement-programs/executive_briefing_program.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/press/open-letter-to-customers-and-partners.htm
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de ideias. 

dellhpc.org

Rack  
virtual

Encontre sistemas de 
HPC selecionados 
no rack virtual em  

esgvr.dell.com

Documentação 
técnica

Veja os resultados 
de desempenho, as 

arquiteturas de referência e 
os blogs da engenharia em  

hpcatdell.com
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dellemc.com/pt-br/
hpcresources
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Entre em contato 
conosco
Para saber mais, visite  
dellemc.com/pt-br/hpc ou  
entre em contato com seu represen-
tante local ou revendedor autorizado.

Resultados comprovados
A Dell EMC mantém posições de liderança em algumas das maiores categorias 
de crescimento no negócio de infraestrutura de TI, e isso significa que você 
pode contratar com confiança todas as suas necessidades de TI com um único 
fornecedor, a Dell EMC.
• Nº 1 em servidores5

• Nº 1 em infraestrutura hiperconvergente (HCI)6

• Nº 1 em armazenamento7

• Nº 1 em infraestrutura de TI na nuvem8

Consulte os Pontos principais da Dell Technologies.

5  IDC WW Quarterly Server Tracker, 
março de 2019, Receita de fornecedores, 
4º trimestre de 2018.

6  IDC WW Quarterly Converged Systems 
Tracker, setembro de 2018, Receita de 
fornecedores, 2º trimestre de 2018.

7  IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker, dezembro de 2018, 
Receita de fornecedores, 4º trimestre 
de 2018.

8  IDC WW Quarterly Cloud IT Infrastructure 
Tracker, junho de 2018, Receita de 
fornecedores, 1º trimestre de 2018.
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