
Proteção avançada.  
Grandes possibilidades.
Equipamentos Dell EMC PowerProtect



Sua escolha definitiva 
para proteção de dados 
na nuvem
A economia digital de hoje exige que as organizações procurem novas formas de acelerar a 
transformação da TI para gerar melhores resultados para os negócios, sejam eles criar novos 
fluxos de receita, aumentar a eficiência operacional ou tornar os produtos mais competitivos. 
Para isso, é preciso proteger a empresa com uma base sólida de proteção de dados, que 
acompanhe o constante crescimento de dados, o surgimento de novas cargas de trabalho e 
a distribuição de dados na borda, no núcleo e na nuvem, sem deixar de garantir a segurança 
dos aplicativos essenciais e da infraestrutura em uso.

Estamos ajudando a atender 

às necessidades de proteção 

de dados de clientes de 

todo o mundo com uma 

combinação de recursos 

comprovados e modernos, 

que transformaram a Dell 

Technologies na empresa nº 1 

em equipamentos e software 

de proteção de dados.1

 +  Custo de menos de US$ 0,01 por GB ao 
mês para proteger2

 +  Redução de 22% nos custos 
administrativos da proteção de dados2

 +  Redução de 84% nos custos de recursos 
e serviços em nuvem2

 +  Redução de 98% nos recursos de 
armazenamento consumidos2

 +  Tempo de recuperação 85% mais rápido 
em caso de desastre2
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Equipamentos para  
proteção de dados
Os equipamentos de proteção de dados estão no mercado 
há mais de uma década. Desde que foram lançados, a 
popularidade deles entre organizações que buscam maior 
confiabilidade, velocidade e eficiência de processos de 
backup e recuperação aumentou. Com o passar dos 
anos, esses equipamentos continuaram otimizando o 
armazenamento e o processamento para oferecer níveis cada 
vez mais altos de desempenho, eficiência e dimensionamento 
enquanto ampliavam os casos de uso da proteção de dados. 

Em 2010, a IDC começou a monitorar este mercado na 
categoria Equipamentos de backup de uso específico, que, 
segundo a instituição, representava um mercado de US$ 4 
bilhões em 20193. O mercado de equipamentos de backup de 
uso específico é formado por dois tipos de sistemas: sistemas 
de destino, que exigem um software de backup independente 
ou a integração do aplicativo, e sistemas integrados, que 
oferecem armazenamento e software de proteção all in one 
em um único aplicativo.
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Equipamentos de proteção de dados  
Dell EMC PowerProtect

A Dell Technologies é a nº 1 em equipamentos 
de backup de uso específico desde que a 
IDC começou a monitorar esse mercado. Na 
verdade, cerca de 50 centavos de cada dólar 
gasto em um equipamento de backup de uso 
específico vão para uma solução da Dell EMC3, 
um sinal claro da confiança dos clientes na 
Dell Technologies para a proteção de dados. 

Os equipamentos Dell EMC PowerProtect 
representam a mais nova geração de sistemas 
simples, eficientes e ágeis para atender 
aos requisitos de proteção de dados mais 
desafiadores.

Cerca de 50 centavos de cada 
dólar gastos em um equipamento 
de backup de uso específico vão 
para uma solução da Dell EMC3
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Soluções para todas as 
suas necessidades de 
proteção de dados em 
um só lugar
Simplificamos a escolha da solução certa para se adequar ao seu 

ambiente e atender às suas necessidades. Só a Dell Technologies 

oferece sistemas integrados e de destino, edições virtuais e 

software de proteção de dados, o serviço completo com o 

portfólio mais amplo de soluções para proteger seus dados. Gaste 

menos tempo procurando por soluções de vários vendedores, 

processo que pode aumentar sua exposição à perda de dados e 

riscos financeiros.4 

Também facilitamos a aquisição de soluções com opções de 

consumo e pagamento flexíveis da Dell Technologies On 

Demand. Além disso, nosso programa Future-Proof foi 

desenvolvido para que você otimize os investimentos e tenha os 

melhores resultados possíveis.

"Ter servidores, máquinas 
virtuais, storage arrays e 
proteção de dados em um 
só lugar é de grande valor. 
Assim, não preciso manter 
negócios com vários 
fornecedores."
Kevin Pritchard, diretor de TI e sistemas corporativos  

     da JANA Investment Advisers
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https://www.delltechnologies.com/pt-br/solutions/dell-technologies-on-demand.htm
https://www.delltechnologies.com/pt-br/solutions/dell-technologies-on-demand.htm
https://www.delltechnologies.com/pt-br/products/future-proof-program.htm


Os equipamentos de proteção de dados da Dell EMC têm estabelecido 

os padrões de desempenho, eficiência e dimensionamento com 

consistência. Hoje, a arquitetura é ainda mais importante quando o 

assunto é ajudar organizações a atender à demanda por TCO mais 

baixo, crescimento de dados exponencial e níveis de serviço mais 

rigorosos. Os equipamentos PowerProtect continuam desenvolvendo 

esse legado ao oferecer ainda mais valor.

◆ Até 30% mais capacidade lógica5

◆ Até 65 vezes mais desduplicação6

◆ Backup até 38% mais rápido e restauração 45% mais rápida7

◆  Acesso/restauração instantâneos de até 60.000 IOPS e acesso 
imediato a até 64 VMs8

Gere mais eficiência 
com custos menores, 
acompanhe o 
crescimento de dados 
e supere os SLAs 
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À medida que o ritmo da transformação da TI aumenta, a proteção 

de dados também passa por mudanças. Os equipamentos e 

software PowerProtect proporcionam a agilidade necessária para 

que você garanta a proteção de dados. Eles não apenas se adaptam 

a novas cargas de trabalho, mas também ajudam a promover sua 

transformação.

◆  Migre para a nuvem para ter retenção a longo prazo e gerencie 
uma capacidade útil até 2 vezes maior

◆  Aproveite a nuvem para a recuperação de desastres orquestrada 
com failover de três cliques e failback de dois cliques

◆  Faça backup de dados e aplicativos na nuvem

◆  Solução de armazenamento de dados em cofre PowerProtect 
Cyber Recovery para a Sheltered Harbor

◆  Proteja ambientes avançados da VMware e cargas de trabalho 
em ascensão, como Kubernetes

Tenha agilidade 
aproveitando a nuvem, 
VMware e Cyber Recovery 

 "Ao pesquisar provedores 
de serviços em nuvem, 
no fim das contas foi 
a solução Dell Data 
Protection que se 
destacou para mim porque 
incluía a recuperação no 
local e na nuvem."
Kevin Pritchard, diretor de TI e sistemas corporativos  

     da JANA Investment Advisers

Mais de 1.100 clientes confiam na 
Dell Technologies para proteger 
seus dados na nuvem. São mais de  
4.0 EB protegidos9
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Equipamentos 
PowerProtect Série DP
Software de proteção e armazenamento de dados all in 
one em um único equipamento para oferecer backup, 
replicação, recuperação, pesquisa, lógica analítica e muito 
mais. A maneira mais rápida de transformar a proteção 
de dados para o futuro. Sistema fácil de implementar e 
gerenciar que ajuda a consolidar a proteção de dados em 
organizações de todos os tamanhos.

 +  Sistemas de 8 TB a 1 PB de 
capacidade útil

 +  Opções de consumo e de 
pagamento flexíveis

 +  Retenção a longo prazo na nuvem 
e prontidão para recuperação de 
desastres na nuvem

 + Integração à VMware

 + Integração ao Cyber Recovery

"Os equipamentos 
integrados da Dell são 
uma solução completa 
que tem sido bem-
sucedida para nós." 
Clifton Dorsey, vice-presidente da Warrell Corporation

8Equipamentos Dell EMC PowerProtect



Equipamentos 
PowerProtect Série DD
A última geração de equipamentos de backup de Data 
Domain, que proporcionam desempenho, eficiência e 
dimensionamento para a empresa. Desenvolvidos para 
atender às necessidades de backup, arquivamento, 
recuperação cibernética e de desastres de organizações 
de todos os tamanhos. Integração fácil a produtos de 
software de backup da Dell EMC e de terceiros.

 + De 1 TB a 1,5 PB de capacidade útil

 +  Opções de consumo e de pagamento flexíveis

 +  Versão definida por software para ROBO, nível 

inicial e ambientes de nuvem de até 256 TB

 +  Recuperação de desastres e retenção a longo 

prazo com prontidão à nuvem

 + Integração ao Cyber Recovery 
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A união faz a força
Dell EMC PowerProtect Data Manager, plataforma 
de software de última geração para proteção de 
dados na nuvem moderna e comprovada. 

◆				Faça a orquestração direta da proteção em uma 
interface intuitiva ou capacite proprietários de dados por 
seus aplicativos nativos

◆				Otimize a proteção de dados diretamente para 
aplicativos ou contêineres do Kubernetes 

◆				Aumente a resiliência da empresa com os recursos do 
PowerProtect Cyber Recovery 

◆				Aproveite a experiência com equipamentos da série DD 
ou DP
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"Fica evidente que o 
PowerProtect Data 
Manager e os equipamentos 
PowerProtect foram 
desenvolvidos para trabalhar 
juntos… Eles funcionam 
perfeitamente."  
Drew Hills, analista de infraestrutura da USC Australia
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A Dell Technologies On Demand inclui uma seleção completa de 
soluções de pagamento flexíveis e baseadas no consumo e modelos 
de prestação de serviço que podem ser combinados para atender a 
uma ampla variedade de requisitos. Assim, organizações podem pagar 
pelos equipamentos Dell EMC PowerProtect antecipadamente ou 
conforme o uso, além de obtê-los como serviço. Isso permite que os 
clientes façam o orçamento de TI com mais eficiência e paguem pela 
tecnologia e pelos serviços somente conforme necessário e conforme 
fizer mais sentido para eles.

◆  Pagamento antecipado: Faça pagamentos previstos em um 
ciclo combinado e cresça com o passar do tempo dentro de 
uma taxa predeterminada 

◆  Pagamento conforme o uso: Avalie o uso real e defina 
as necessidades de capacidade da linha de base com a 
flexibilidade para ajustar o dimensionamento de maneira 
elástica sob demanda 

Consuma a TI da 
maneira que melhor 
se adapta ao seu 
orçamento e suas 
necessidades
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Proteção avançada.  
Grandes possibilidades.
Os equipamentos e software PowerProtect oferecem os 
recursos modernos e comprovados necessários para gerar 
simplicidade, eficiência e agilidade para a proteção de dados. 
Coloque a força do portfólio abrangente de proteção de 
dados da Dell Technologies para trabalhar ao seu lado. 
Aprenda conosco como a proteção de dados avançada pode 
gerar grandes possibilidades para sua empresa.

OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE 
DADOS DA DELL EMC CUMPREM TODOS OS 
REQUISITOS 

◆		  Ganhe agilidade com tecnologias modernas, 
como recuperação de desastres na nuvem e 
recuperação cibernética 

◆		  Reduza os custos de armazenamento com 
desduplicação de origem e de destino

◆		  Diminua as janelas de backup com processos 
rápidos, confiáveis e requisitos de largura de 
banda reduzidos

◆		  Reduza o tempo de gerenciamento com um 
painel de indicadores em um console único 
com equipamentos integrados

◆		  Garanta a conformidade com backup e 
recuperação comprovados e confiáveis 
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1 Com base no IDC WW Purpose-Built Backup Appliance Systems Tracker, 2º trimestre de 2019 (receita), setembro de 2019.

2 Relatório "Analyzing the Economic and Operational Benefits of the Dell EMC Data Protection Portfolio",  
  Enterprise Strategy Group, setembro de 2020

3 IDC Market Spotlight. Resultados do mercado de equipamentos de backup de uso específico em 2019. Abril de 2020

4 Resumo do Índice Global de Proteção de Dados 2020 da Vanson Bourne encomendado pela Dell Technologies

5  Com base em uma análise de telemetria de campo da Dell EMC a respeito dos equipamentos PowerProtect Série DD, outubro de 
2020. Resultados aplicados aos equipamentos PowerProtect séries DD e DP.  Os resultados podem variar. 

6 Com base em uma análise de telemetria de campo da Dell a respeito dos equipamentos PowerProtect Série DD, outubro de 2020. 
  Resultados aplicados aos equipamentos PowerProtect Séries DD e DP.  Os resultados podem variar.

7  Com base em testes internos da Dell EMC com o protocolo DD Boost no DD9900 dentro do DP8900 com DDOS 7.2 em 
comparação com DD9800 dentro do DP8800 com DDOS 7.2, abril de 2020. Os resultados reais devem variar. 

8  Com base em testes internos da Dell EMC usando 8 KB 100% lidos para medir o pico de IOPS, realizados no PowerProtect 
DD9900 e DDOS 7.2, julho de 2020. Novos testes realizados no DD9900 dentro do DP8900, setembro de 2020. Os resultados 
reais devem variar.

9 Com base em pesquisas e análises internas da Dell, outubro de 2020

Proteção de dados avançada da 
Dell Technologies = 
grandes possibilidades para sua 
empresa
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