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Muitas organizações de médio porte se esforçam para oferecer a segurança e a confiabilidade do data center exigidas nesse segmento 
altamente competitivo do mercado. As partes interessadas da linha de negócios e da TI sabem que é possível melhorar: 

Ao priorizar a segurança e a confiabilidade de seus ambientes de TI acima de tudo, as organizações de médio porte com data 
centers confiáveis observam resultados de negócios e tecnologia muito reais e quantificáveis, que proporcionam a vantagem 
e a agilidade para ter sucesso no atual mercado altamente competitivo.

Este eBook é fundamentado em uma pesquisa de mercado primária com empresas semelhantes e tem como objetivo destacar 
os comportamentos e o desempenho das organizações que lideram o mercado em termos de confiabilidade do data center, 
especificamente em relação ao uso da infraestrutura hiperconvergente (HCI): uma plataforma definida por software que combina 
computação, armazenamento e sistema de rede em um só equipamento, no qual um cluster de vários equipamentos forma um pool 
de recursos compartilhados e possibilita a alta disponibilidade, a mobilidade da carga de trabalho, assim como o dimensionamento 
do desempenho e da capacidade.

O risco para o data center tem o potencial de prejudicar as organizações em relação aos concorrentes: 

• As falhas podem interromper o serviço de atendimento ao cliente, resultando em falta de fidelização ou avaliações negativas por 
parte dos clientes.

• O tempo de inatividade também tem implicações financeiras diretas. A pesquisa do ESG revela que o custo médio por hora do 
tempo de inatividade das empresas pesquisadas está entre US$ 30.000 (média) e US$ 38.000 (média).

• Violações de conformidade frequentemente têm consequências financeiras diretas. Por exemplo, uma violação de GDPR pode 
resultar em uma multa de até 4% sobre a receita anual de uma organização.

Quando a segurança está em foco, tudo se encaixa:  
o modelo de maturidade do data center confiável 

Por que a liderança em confiabilidade de data center é importante?

38% 46%
dos executivos da linha de negócios têm preocupações 
graves sobre os recursos e os controles de segurança de TI.  
Esse é o problema mais frequentemente citado pelos 
entrevistados da linha de negócios na área de TI. 

dos profissionais de TI acreditam que têm uma escassez 
problemática de habilidades de segurança cibernética.  
Essa é a escassez de habilidades mais citada pelos 
entrevistados da área de TI. 
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A Dell Technologies, a Intel Corporation e o ESG concluíram recentemente uma pesquisa com 1.650 executivos e estrategistas da área 
de TI em organizações com menos de 1.000 funcionários. A pesquisa mostrou que apenas 7% das organizações de médio porte podem 
ser categorizadas como Líderes em data center confiável alinhadas a um amplo conjunto de práticas recomendadas, abrangendo 
diferentes aspectos de infraestrutura. segurança e proteção de dados. Por outro lado, 33% das organizações de médio porte foram 
categorizadas como Defasadas em data center confiável alinhadas com metade ou menos das práticas recomendadas avaliadas.

Faça download do relatório completo para obter mais informações

O que significa ser Líder em data center confiável

Práticas recomendadas de data center confiável:

Atualizar/desativar regularmente a 
infraestrutura do data center

Acreditar que as tecnologias 
confiáveis são importantes

Agir de acordo com as convicções 
usando tecnologias confiáveis

• A idade média do servidor é inferior 
a 3 anos em todas as organizações Líderes

• A idade média do sistema de 
armazenamento é inferior a 3 anos  
em todas as organizações Líderes

• Todas as organizações Líderes acreditam 
que é importante criptografar os dados 
confidenciais

• Todas as organizações Líderes acreditam 
que a infraestrutura segura “integrada” 
é importante

• Todas as organizações Líderes  
criptografam dados confidenciais

• Todas as organizações Líderes replicam 
a maioria/todos os dados confidenciais 
em sistemas secundários

BAIXAR RELATÓRIO

http://www.dellemc.com/pt-br/midmarket-solutions/index.htm#cobrand=intel&overlay=/collaterals/unauth/whitepapers/solutions/esg_research_insights_dell_tech_trusted_data_center.pdf
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As Líderes têm mais chances de relatar benefícios do que as Defasadas:

As Líderes têm 1,3 vezes mais chances do que as Defasadas de ter 
simplificado o gerenciamento de infraestrutura com o uso da HCI. 

As Líderes têm 1,2 vezes mais chances do que as Defasadas de ter melhorado 
a eficiência do provisionamento da infraestrutura por meio da implementação da HCI.

GERENCIAMENTO SIMPLIFICADO

IMPLEMENTAÇÃO MAIS RÁPIDA DA INFRAESTRUTURA

As Líderes têm 1,5 vezes mais chances de ter reduzido os problemas  
de interoperabilidade devido ao uso da HCI.

REDUÇÃO DOS PROBLEMAS DE INTEROPERABILIDADE

Capitalizando a promessa da HCI

A magnitude dos benefícios associados à HCI também difere 
entre Líderes e Defasadas. 

Para as empresas de médio porte com apenas alguns 
FTIs de TI totalmente sobrecarregados, essa economia 
de produtividade pode ser um divisor de águas.

Economia de pessoas-horas por semana

As Líderes têm 2 vezes mais 
chances do que as Defasadas 
de afirmar que a HCI ajudou 
a economizar mais de 
20 pessoas-hora por semana 
para a implementação e o 
gerenciamento da infraestrutura. 
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As Líderes usam a HCI para otimizar os ambientes no local. As soluções de HCI são intrinsecamente mais fáceis 
de implementar, dimensionar e gerenciar em comparação aos componentes integrados separadamente. 

Como se tornar Líder: adotar a HCI para aplicativos no local

As Líderes têm 2,4 vezes mais chances do que as Defasadas de usar 
a HCI na produção, enquanto as Defasadas têm mais chances de estar 
apenas avaliando a tecnologia ou conduzindo provas de conceito. 

Entre as organizações que usam a HCI atualmente, as Líderes têm 
2,1 vezes mais chances do que as Defasadas de implementar 
mais de 30% de seus aplicativos locais na HCI. Com base no 
uso médio estimado, as Líderes executam 49% mais aplicativos 
na HCI em comparação com as Defasadas.

Em geral, as Líderes na curva de maturidade do data center confiável utilizam mais a HCI e migram 
uma porcentagem maior dos aplicativos no local para soluções de HCI.

SOLUÇÕES DE HCI IMPLEMENTADAS EM DATA CENTERS

PORCENTAGEM DE APLICATIVOS IMPLEMENTADOS NA HCI
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À medida que a implementação da HCI se tornou mais predominante, as organizações começaram a perceber seu 
impacto sobre a eficiência e a confiabilidade da infraestrutura de TI. Com a HCI na produção, as organizações podem 
deixar a infraestrutura de TI mais robusta e aprimorar os KPIs comerciais e de tecnologia. 

A economia de mão de obra para a implementação e o gerenciamento da infraestrutura permite que as organizações 
realoquem as equipes para tarefas mais importantes, como o backup de dados críticos. Isso garante que as organizações 
tenham os dados necessários para retomar as atividades de negócios em caso de falha inesperada. 

HCI na produção: mais utilização da HCI resulta em mais benefícios

Por meio da adoção da HCI, as organizações economizam custos relacionados à eficiência dos funcionários e à melhoria 
to tempo de funcionamento geral dos aplicativos e do sistema. 

Economia de FTI = tempo recuperado para se concentrar na proteção de dados importantes  
para a missão

As empresas que usam a HCI economizam, em média, 12,3 pessoas-horas por 
semana em relação à implementação e ao gerenciamento da infraestrutura. 

ECONOMIA DE FTI

As empresas que usam a HCI tinham 2,6 vezes mais chances do que as que não usam 
de fazer backup continuamente de seus dados importantes para a missão.

MAIS TEMPO GASTO NA PROTEÇÃO DOS DADOS IMPORTANTES PARA A MISSÃO
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As organizações que aproveitam a HCI se beneficiam do gerenciamento simplificado e da redução dos problemas de interoperabilidade. 
Essas organizações estão mais aptas a se diferenciar do restante do mercado ao utilizar a economia de FTI e realocar a respectiva equipe 
para se concentrar nas metas de transformação. Os resultados dessas ações são aparentes quando observamos os KPIs de agilidade 
comercial:

O ESG também perguntou aos entrevistados se os investimentos em tecnologias de infraestrutura para maximizar o tempo 
de funcionamento e a disponibilidade e minimizar o risco de segurança atingiram ou excederam as previsões de ROI. 

Em última análise, os benefícios de ter a HCI na produção podem ser observados no desempenho financeiro de uma empresa. 
Em média, as organizações com HCI na produção esperam aumentar em 21% a receita a cada ano no futuro. Isso se 
compara aos 12% de crescimento de receita esperados pelas organizações que não utilizam a HCI.

HCI na produção: desempenho do KPI de negócios

As organizações que usam HCI têm 3 vezes mais chances 
de alcançar o sucesso no desenvolvimento e lançamento 
de novos produtos e serviços em relação às que não usam HCI. 

As organizações que usam a HCI tinham 2,6 vezes mais chances 
do que as que não usam de relatar que o ROI desses investimentos 
excedeu as previsões. 

Obter vantagem sobre a concorrência

Crescimento de receita bruta e ROI
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Quantificando o valor da implementação da HCI

Devido, em parte, à melhor eficiência de TI e à estabilidade possibilitada pela 
tecnologia, as Líderes que implementaram a HCI observam menos falhas de 
aplicativos — que são resolvidas mais rapidamente. Ao combinar esses dados 
com o custo médio do tempo de inatividade relatado, as Líderes que usam 
HCI economizam até US$ 16,5 milhões/ano em tempo de inatividade 
evitado em comparação com as Defasadas que não usam HCI.

Líderes que 
usam HCI

Defasadas que 
não usam HCI

54% de redução  
no custo do tempo 

de inatividade

FALHAS EM TODOS  
OS APLICATIVOS POR MÊS MESES

HORAS  
POR FALHA

CUSTO  
POR HORA

CUSTO ANUAL TOTAL  
DO TEMPO DE INATIVIDADE

8,6

10

12

12

3,6

6,7

US$  
38  
mil

US$  
38  
mil

US$  
14,1 

milhões

US$ 30,6 
milhões
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Os investimentos em tecnologias de infraestrutura, inclusive HCI, são feitos em parte para ajudar as organizações a maximizar 
o tempo de funcionamento e a disponibilidade e minimizar o risco de segurança. Mas as Líderes, que apostam mais em tecnologias 
confiáveis, têm mais retorno sobre o valor investido?

Comprovação do valor de se tornar Líder: o ROI da redução de riscos

92% das Líderes informam que os investimentos em tecnologias 
de infraestrutura para maximizar o tempo de funcionamento 
e a disponibilidade e minimizar o risco de segurança alcançaram 
ou excederam as previsões de ROI.

As Líderes também tiveram 1,6 vezes mais chances do 
que as Defasadas de relatar que o ROI desses investimentos 
ultrapassou as previsões. 

As Líderes têm 2,2 vezes mais chances do que as Defasadas de 
acreditar que seus investimentos em tecnologias de infraestrutura 
para maximizar o tempo de funcionamento e a disponibilidade 
e minimizar o risco de segurança reduziram significativamente 
o risco para a organização.
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Os dados neste eBook resultam de uma pesquisa 
abrangente on-line com responsáveis pelas 
decisões de TI. A pesquisa foi conduzida entre 
13 de junho de 2019 e 8 de julho de 2019. Para 
se qualificar para a pesquisa, os entrevistados 
precisavam estar envolvidos no processo de tomada 
de decisões de compra de tecnologias de data 
center na respectiva organização. Além disso, eles 
deveriam relatar um alto grau de familiaridade com 
as estratégias e prioridades de redução de riscos 
da organização. Por fim, a pesquisa foi exclusiva 
a empresas de médio porte: todos os entrevistados 
deveriam ser funcionários de organizações com 
100 a 999 funcionários no total. 

Depois de filtrar os entrevistados não classificados, 
remover respostas duplicadas e fazer uma triagem 
das respostas restantes (de acordo com diversos 
critérios) para garantir a integridade dos dados, 
restou uma amostra final de 1,650 entrevistados.

Estas figuras detalham os dados firmográficos da 
base de entrevistados, inclusive o país de residência 
e o nível de responsabilidade dos entrevistados, 
o número total de funcionários das organizações  
e o setor da organização.

Metodologia e demografia Entrevistados por país

Entrevistados por tamanho da empresa  
(número de funcionários)

Entrevistados por setor

Entrevistados por cargo/nível
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Sobre a Dell Technologies:

Com o mais amplo portfólio de soluções de proteção de dados 
e infraestrutura confiável, a Dell Technologies oferece especialização 
real para a segurança completa, permitindo que empresas de 
médio porte adotem tecnologias transformadoras para maximizar 
o desempenho, competir e crescer. 

Sobre a Intel®:

As organizações atuais enfrentam desafios estratégicos à medida que modernizam 
os data centers e servidores. A Intel® está promovendo a inovação das plataformas 
e recursos de última geração em todos os domínios da infraestrutura, desde 
a computação e o armazenamento até a memória e as tecnologias acelerador. 
Com as plataformas baseadas na arquitetura Intel®, você tem um caminho 
definido para a era centrada nos dados.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://www.dellemc.com/pt-br/midmarket-solutions/index.htm
https://www.intel.com/


Todas as marcas comerciais são propriedade de suas respectivas empresas. As informações contidas nesta publicação foram obtidas por fontes que o Enterprise Strategy Group (ESG) considera confiáveis, mas não são garantidas pelo ESG. Esta 
publicação pode conter opiniões do ESG que estão sujeitas a alterações de tempos em tempos. Esta publicação é protegida pelos direitos autorais do The Enterprise Strategy Group, Inc. Qualquer reprodução ou redistribuição integral ou parcial 
desta publicação, seja em formato impresso, eletrônico ou qualquer outro formato, para pessoas não autorizadas a recebê-la e sem o consentimento expresso do The Enterprise Strategy Group, Inc. representa uma violação da lei de direitos 
autorais dos EUA e estará sujeita a ação por danos civis e, se aplicável, a processo criminal. Em caso de dúvida, entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente do ESG nos Estados Unidos pelo telefone +1 (508) 482-0188.

O Enterprise Strategy Group é uma empresa de análise, pesquisa, validação e estratégia de TI que oferece percepções e inteligência práticas para a comunidade global de TI. 
© 2019 por The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos os direitos reservados.


