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Introdução

A disrupção é a nova realidade dos negócios 

A disrupção é o nome do jogo no atual universo de negócios. A inovação 
disruptiva está acontecendo em todos os setores e afetando tudo: do 
varejo às finanças e à fabricação. Empresas ágeis e de ritmo acelerado estão 
inovando ao mudarem seus modelos de negócios – o que afeta muitas das 
empresas com datacenters corporativos tradicionais e modelos de negócios 
pouco dinâmicos. As empresas não podem evitar as transformações oriundas 
desse fenômeno: organizações de todos os portes no mundo todo estão 
vivenciando os efeitos da inovação disruptiva. 

Uma pesquisa de 2017 com mais de 4.000 CIOs globais feita pela KPMG 
[“Navigating Economic Uncertainty”] revelou que mais de 60% dos 
entrevistados disseram que estão sentindo os efeitos drásticos da incerteza 
econômica e nos negócios. Esses executivos de tecnologia deixaram claro 
que estão em busca de plataformas de sistemas consistentes e confiáveis que 
possam comportar novos aplicativos e uma infraestrutura de TI flexível. Mais 
de 50% dos respondentes desejam que a TI seja mais inovadora – e quase 
metade quer encontrar maneiras de cumprir essas metas com as atuais 
restrições orçamentárias.

Alguns líderes de negócios temem a disrupção. No entanto, novas 
tecnologias e plataformas de entrega possibilitam que as organizações 
estabelecidas se fundamentem no respectivo IP e cresçam a taxas 
explosivas. As empresas que transformam a infraestrutura de TI conseguem 
ajudar a acelerar a inovação e criar um ambiente subjacente que pode 
ser dimensionado com os negócios. O hardware deve apoiar a demanda 
crescente dos negócios por lógica analítica detalhada e insights acionáveis 
baseados em dados. Os aplicativos devem possibilitar o dimensionamento 
vertical, adicionando mais recursos de computação e armazenamento. 
As empresas devem ter soluções de gerenciamento de TI que assegurem 
uma visão unificada em toda a organização.

Este artigo apresenta uma visão geral das dinâmicas no universo de negócios 
que exigem uma nova abordagem para a infraestrutura de TI. Ele traz 
uma perspectiva para gerentes e executivos de negócios que procuram 
uma solução para alinhar os negócios e a TI, enfrentando os desafios da 
disrupção a fim de obter resultados melhores para os negócios. Vamos 
analisar a infraestrutura cinética da Dell EMC, que foi projetada para apoiar 
a flexibilidade e a agilidade nos negócios. Além disso, vamos descrever 
a primeira implementação da infraestrutura cinética no sistema Dell EMC 
PowerEdge MX. Este artigo explicará como a Dell EMC está ajudando as 
empresas a repensar a respectiva arquitetura do datacenter e acelerar 
o caminho rumo aos ganhos de agilidade. 

Organizações de todos 
os portes no mundo todo 
estão vivenciando os efeitos 
da inovação disruptiva.

https://www.hnkpmgciosurvey.com/
https://www.hnkpmgciosurvey.com/
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Para responder às rápidas 
mudanças, as empresas 
estabelecidas devem 
repensar a maneira 
de implementar seus 
sistemas de TI.

Eliminando silos de TI que desaceleram o ritmo das mudanças nos 
negócios

As start-ups ágeis e nascidas na Web estão conquistando setores estabelecidos 
em todo o mundo. Essas empresas estão redefinindo as regras segundo as quais 
os negócios são conduzidos. Para responder às rápidas mudanças, as empresas 
estabelecidas devem repensar a maneira de implementar seus sistemas de 
TI. Cada silo de tecnologia tem seu próprio hardware e software, juntamente 
com o próprio software de gerenciamento. Para muitas organizações, 
é difícil implementar uma nova infraestrutura que possa conectar as 
estruturas isoladas – e dimensionar com rapidez e facilidade a computação 
e o armazenamento.

Gastos de TI reativos e não planejados geram complexidade no datacenter. 
Os custos associados às operações ineficientes podem aumentar drasticamente. 
É difícil criar plataformas de hardware e software que possam ajudar a empresa 
a crescer e inovar quando as equipes estão continuamente respondendo a crises. 
Para crescer e criar ofertas, as organizações buscam sistemas de TI flexíveis que 
possibilitem mais agilidade nos negócios. Essas empresas precisam de uma 
visão unificada de todos os sistemas gerenciados – e de maneiras simplificadas 
de monitorar e controlar os sistemas, reduzindo a necessidade de treinamento 
especializado para gerenciá-los.

Dois requisitos fundamentais: estabilidade da TI e agilidade nos 
negócios 

As prioridades de TI devem se alinhar mais diretamente às prioridades dos 
negócios. A TI modernizada deve garantir estabilidade e confiabilidade para uma 
ampla variedade de cargas de trabalho – tradicionais e novas. Os tradicionais 
aplicativos corporativos precisarão ser transferidos, mas deverão ser executados 
com mais rapidez nas plataformas que possibilitam a flexibilidade da TI. E mais 
importante ainda: os aplicativos e dados devem ser protegidos e operar 
consistentemente para evitar o custoso tempo de inatividade que poderia 
prejudicar o resultado financeiro e afetar a reputação da empresa perante 
clientes e parceiros.

Ao mesmo tempo, um novo conjunto de cargas de trabalho transformacionais 
inspiradas na nuvem está mudando a dinâmica de negócios das organizações. 
As cargas de trabalho que exigem muitos dados, como AI (Artificial Intelligence, 
inteligência artificial), ML (Machine Learning, aprendizagem automática) 
e aprendizagem aprofundada, consomem recursos de computação 
e armazenamento de maneiras inéditas. Essas cargas de trabalho precisarão 
de interconexões mais rápidas, mais memória e mais armazenamento para 
lidar com os grandes conjuntos de dados processados. 

É por isso que os datacenters baseados no princípio da flexibilidade de TI 
permitirão que as empresas se adaptem às condições dinâmicas dos negócios. 
Transformar a infraestrutura de TI traz resultados melhores para muitas empresas 
inovadoras. Essas organizações podem associar rapidamente os recursos 
de hardware às necessidades dos negócios. Essa abordagem possibilita que 
os sistemas sejam dimensionados verticalmente conforme as demandas 
aumentam, permitindo que a empresa se torne mais ágil. 
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Como as empresas estão criando uma infraestrutura mais dinâmica 

Atualmente, a infraestrutura do datacenter – computação, armazenamento 
e sistema de rede – deve ser mais flexível de implementar, mais dimensionável 
para atender às novas demandas e mais eficiente para servir grupos cada vez 
maiores de usuários finais e clientes finais.

Os clientes precisam de uma infraestrutura de TI unificada e gerenciável que 
possibilite: 

• Eliminar as estruturas isoladas para agilizar o ritmo das mudanças. 
Os silos de TI encontrados em vários datacenters devem ser substituídos por 
uma infraestrutura mais flexível que possa fornecer recursos de computação 
e armazenamento, conforme necessário. Combinar recursos de computação 
e armazenamento em um chassi de sistema único aproxima os valiosos 
recursos de TI dos aplicativos que você precisa para conduzir seus negócios. 
Essa abordagem garante uma infraestrutura unificada, que inclui computação, 
armazenamento e sistema de rede.

• Agrupar recursos de computação, armazenamento e sistema de rede 
que possam ser provisionados, conforme necessário, para atender às 
demandas dos negócios. As abordagens mais antigas de planejamento 
de capacidade e as substituições individuais de sistemas isolados levam mais 
tempo para planejar e executar. Os clientes que desejam transformar seus 
negócios podem alcançar objetivos de TI mais eficientes recorrendo a sistemas 
flexíveis e sob demanda. Eles querem recursos mais rápidos de computação, 
armazenamento e sistema de rede para seus sistemas, o que resulta em 
mais eficiência e escalabilidade para o aumento das cargas de trabalho.

• Facilitar e simplificar o gerenciamento da infraestrutura. Muitos clientes 
utilizam dezenas de ferramentas de software para monitorar e gerenciar as 
operações do datacenter. Eles devem conseguir visualizar todos os sistemas 
gerenciados por meio de um só painel – e aproveitar a automatização 
para controlar os recursos do sistema. A automatização e o gerenciamento 
integrado permitem aos administradores gerenciar a computação, 
o armazenamento e o sistema de rede com mais facilidade – e fazer 
alterações mais rapidamente.

Os clientes esperam usar seus novos sistemas por muitos anos. É por isso que os 
sistemas que se dimensionam para atender às demandas dos negócios devem 
possibilitar muitos anos de vida útil para atualizações de processadores e recursos 
de armazenamento integrados. Essa abordagem aos ciclos de vida de sistemas 
com várias gerações ajuda as organizações a proteger e ampliar os investimentos 
em infraestrutura. 

Infraestrutura cinética

Princípios fundamentais da infraestrutura cinética da Dell EMC
A Dell EMC está lançando uma solução dimensionável e flexível: 
a infraestrutura cinética. Os componentes modulares da abordagem 
da Dell EMC para a infraestrutura cinética – núcleos, DRAM, memória 
de classe de armazenamento, aceleradores, armazenamento 
e sistema de rede – podem ser desagregados e reagregados 
conforme a dinâmica das cargas de trabalho. Ela libera o potencial 
preso dos componentes de TI subutilizados, aprimorando por 
meio da desagregação a utilização da capacidade aprisionada de 
armazenamento e computação. Essa abordagem de dimensionamento 

Os clientes esperam usar 
seus novos sistemas por 
muitos anos. É por isso 
que os sistemas que 
se dimensionam para 
atender às demandas dos 
negócios devem possibilitar 
muitos anos de vida útil 
para atualizações de 
processadores e recursos de 
armazenamento integrados.
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da infraestrutura atende às crescentes demandas dos negócios, 
disponibilizando recursos conforme necessário, em vez de exigir 
substituições onerosas do hardware antigo, que resultam em tempo 
de inatividade. 
A linha diretriz da infraestrutura cinética consiste em viabilizar 
a transformação digital com o uso de sistemas de TI flexíveis. 
Os novos sistemas devem responder dinamicamente às necessidades 
dos negócios em constante transformação por meio de pools 
compartilhados de computação, armazenamento e fabric de rede 
desagregados. E o mais importante: a infraestrutura cinética comporta 
uma combinação dinâmica de cargas de trabalho, o que é vital para as 
empresas modernas transformarem o respectivo modelo de negócios.
Com a adoção da infraestrutura cinética, a complexidade do 
gerenciamento é reduzida, apresentando uma visão unificada dos 
recursos de armazenamento e computação. Facilitar e simplificar 
a operação do gerenciamento trazem vários benefícios: respostas mais 
rápidas da TI às condições dinâmicas dos negócios, menos esforços 
para alterar a infraestrutura e aumento da colaboração e coordenação 
entre a equipe de TI que dá suporte a um grande número de equipes 
de TI que, por sua vez, trabalham nas unidades de negócios.

A infraestrutura cinética da Dell EMC tem três princípios fundamentais:

• Arquitetura flexível: os sistemas computacionais precisam se 
dimensionar horizontalmente conforme crescem, adicionando 
recursos quando os picos do ciclo de negócios atingem 
o datacenter corporativo. A capacidade de adicionar recursos, 
conforme necessário, quando as demandas dos negócios 
aumentam evita a necessidade de reconfigurar continuamente 
os sistemas ou substituí-los. O fabric dimensionável adiciona 
recursos de computação, armazenamento ou sistema de 
rede, conforme necessário – evitando o tempo de inatividade 
associado às substituições de sistemas. A capacidade de adicionar 
armazenamento de modo granular significa que o datacenter 
mantém o tamanho certo — em vez de crescer em excesso para 
lidar com as cargas de pico.

• Gerenciamento ágil: que aumenta a eficiência da equipe 
ao acelerar as operações do datacenter. Ele faz isso fornecendo 
controle unificado, administração simplificada e automatização 
inteligente. Essa abordagem para gerenciar grandes números 
de sistemas, dispositivos de armazenamento e switches de rede 
melhora a produtividade e reduz os requisitos de treinamento para 
a equipe de TI. O gerenciamento ágil melhora a disponibilidade dos 
aplicativos de negócios e dados de negócios – apoiando com mais 
eficiência os processos de negócios.

• Design responsivo: esta abordagem de design do sistema 
aumenta o ciclo de vida útil do produto após a instalação de 
um novo servidor. Com a adição de recursos, ao longo do tempo, 
o sistema acaba composto por várias gerações – estendendo 
o tempo de vida útil de dois ou mais servidores que, de outra 
forma, seriam necessários para atender às mesmas necessidades 
dos negócios. Esse princípio de design prospectivo resulta em 
melhor ROI (Return on Investment, retorno sobre o investimento) 
para a empresa ou organização que conta com os próprios sistemas 
para impulsionar os negócios.

A linha diretriz da 
infraestrutura cinética 
consiste em viabilizar a 
transformação digital com 
o uso de sistemas de TI 
flexíveis.
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Dell EMC PowerEdge MX
O Dell EMC PowerEdge MX é a primeira implementação da infraestrutura 
cinética da Dell EMC. Os novos sistemas são a concretização da 
infraestrutura cinética, fornecendo uma plataforma para a TI flexível. 
Eles respondem às necessidades dinâmicas com pools compartilhados 
formados pela desagregação de núcleos, DRAM, memória de classe de 
armazenamento, aceleradores, armazenamento e fabric de rede. Esse 
recurso de agrupamento permite que os recursos sejam usados com 
rapidez e facilidade.
Em última análise, os líderes de TI estão buscando novos sistemas 
que possam oferecer a escalabilidade disponível em uma nuvem 
pública com a velocidade, confiabilidade e segurança de recursos 
no local. Os sistemas que não oferecerem capacidade e flexibilidade 
não conseguirão comportar todas as cargas de trabalho – tradicionais 
e novas – que são o backbone do datacenter modernizado.

Expandindo os negócios com a TI flexível

O PowerEdge MX foi projetado para garantir a flexibilidade da TI. Ele 
é hospedado em um chassi de 7U que oferece espaço para a adição 
de processadores mais rápidos e para a capacidade de armazenamento 
denso, conforme a demanda da TI crescer ao longo do tempo. Ele 
tem sleds de computação e armazenamento que deslizam no chassi 
integrado do sistema. Isso torna os upgrades rápidos e eficientes 
e evita o tempo e os custos associados à substituição frequente de 
sistemas mais antigos para obter mais capacidade.

O design do PowerEdge MX permite às organizações estender 
a vida útil de seus sistemas de servidor. Os clientes do PowerEdge MX 
poderão atualizar seus sistemas com novas gerações de processadores 
e memória, que podem ser adicionados por meio dos sleds de 
computação que deslizam no chassi do sistema. Da mesma forma, 
os clientes poderão adicionar armazenamento flash, conforme 
a demanda por capacidade adicional for necessária. Os aplicativos 
poderão dimensionar verticalmente os recursos de computação 
e armazenamento dentro do chassi do PowerEdge MX sem exigir uma 
substituição completa dos sistemas para dar suporte a cada ganho de 
capacidade de processamento. Essa capacidade de adaptar o hardware 
para atender às necessidades futuras de negócios e cargas de trabalho 
permite que o PowerEdge MX seja estendido por vários anos, sem 
reconfigurar nem reinstalar o sistema.

Densidade de armazenamento para aplicativos que exigem muitos dados

A Dell EMC está fornecendo armazenamento de alta densidade no 
chassi integrado do PowerEdge MX. É essencial que esses recursos de 
armazenamento sejam seguros e resilientes para fins de proteção de 
dados e disponibilidade do sistema. O PowerEdge MX tem recursos 
de gerenciamento de armazenamento granular. O armazenamento 
granular associa unidades individuais a servidores individuais – 
e o armazenamento pode ser compartilhado por vários servidores, 
fornecendo a taxa de armazenamento adequada e necessária para 
uma carga de trabalho específica. Adições flexíveis de armazenamento 
permitem que os clientes acrescentem flash de estado sólido ou 
recursos de disco rígido, conforme necessário. 

O design dos sistemas 
Dell EMC PowerEdge MX 
permite que as organizações 
expandam o ciclo de vida 
útil de seus servidores.
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A segurança e a proteção de dados são a grande prioridade para os 
gerentes de negócios e CXOs. Qualquer violação grave de segurança 
poderá manchar a reputação da empresa – e poderá levar anos para 
recuperar a confiança dos clientes após um grande ataque de violação 
ou segurança cibernética. O PowerEdge MX dá suporte à segurança 
no nível da FIPS e ao GDPR (General Data Protection Regulation, 
regulamento geral de proteção de dados) da União Europeia.

Fabric dimensionável e interconexões rápidas do sistema de rede
As novas tecnologias que dão suporte a processadores avançados que, 
por sua vez, processam grandes conjuntos de dados em mídias de 
armazenamento denso precisam de interconexões de alta velocidade 
para transferir os dados com rapidez e eficiência. Isso é especialmente 
verdadeiro para a lógica analítica de dados, que geralmente 
trabalha com grandes conjuntos de dados para produzir insights 
acionáveis com base nesses dados. Por esse motivo e para garantir 
o dimensionamento perfeito, o PowerEdge MX comporta PCI-e Ger 4, 
25/50/100 Gigabit Ethernet, FCoE (Fibre Channel over Ethernet) 
e outras interconexões rápidas de sistema de rede.

Gerenciando sistemas para a agilidade nos negócios
O PowerEdge MX é executado no software de gerenciamento 
Dell EMC OpenManage Enterprise Modular (OME-Modular) Edition, 
que é essencial para a forma na qual o PowerEdge MX é monitorado 
e gerenciado. O OME-Modular apresenta uma visão unificada de todos 
os recursos do sistema sendo gerenciados. O OME-Modular monitora 
e mantém um plano de gerenciamento que alcança os grupos de chassi 
nos datacenters, reduzindo as tarefas repetitivas que podem resultar 
em erros operacionais e tempo de inatividade não planejado. 

Com várias opções de gerenciamento integrado (sem fio, tela LCD 
sensível ao toque e carrinho de emergência tradicional), o OME-
Modular apoia a usabilidade, permitindo que mais funções de 
TI participem do gerenciamento de sistemas. Isso simplifica 
a administração, melhorando a coordenação entre as equipes de TI que 
trabalham com os sistemas. A automatização inteligente incorporada 
ao OME-Modular reduz o tempo e os esforços associados a controlar 
e gerenciar sistemas dimensionáveis e armazenamento de grande 
capacidade.

O gerenciamento flexível possibilita mais agilidade nos negócios. 
Ele aprimora a eficácia das equipes por meio de controles em um 
único painel fácil de usar. Isso melhora as operações diárias de TI, 
garantindo o gerenciamento unificado dos recursos de computação, 
armazenamento, sistema de rede e chassi do PowerEdge MX.

O OpenManage Enterprise 
Modular monitora e 
mantém um plano de 
gerenciamento que alcança 
os datacenters, reduzindo 
as tarefas repetitivas que 
podem resultar em erros 
operacionais e tempo de 
inatividade não planejado. 
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Resumo: implementando sistemas que atendem às demandas dos 
negócios 

As organizações precisam de sistemas que sejam tão dinâmicos e inovadores 
quanto seus negócios. Para maximizar o impacto dos investimentos de 
capital, as organizações precisam de sistemas flexíveis que possam crescer 
com os negócios. Ao adotar uma infraestrutura flexível, a empresa pode 
também reduzir o custo operacional (OPEX), aumentando a disponibilidade 
do sistema e melhorando a produtividade da equipe de TI. 

A Dell EMC está oferecendo uma infraestrutura de TI flexível para 
o datacenter, que permite aos gerentes seniores e CXOs experimentar 
novos modelos de negócios que podem acelerar o crescimento da receita. 
Os princípios fundamentais da infraestrutura cinética – arquitetura flexível, 
gerenciamento ágil e design responsivo – permitem que os sistemas 
adicionem recursos de computação, armazenamento e sistema de rede 
para que a empresa consiga responder rapidamente às condições em 
constante transformação. A infraestrutura cinética da Dell EMC possibilita 
um alinhamento mais unificado da TI e dos negócios em uma infraestrutura 
do datacenter tradicional e isolada. 

A infraestrutura cinética da Dell EMC foi projetada para proteger os 
investimentos em infraestrutura com o uso de uma plataforma de sistema 
expansível e de várias gerações. O PowerEdge MX, a primeira implementação 
da infraestrutura cinética, tem a capacidade integrada de expandir os recursos 
depois que eles são instalados no datacenter. Os clientes poderão manter 
as operações contínuas de TI e melhorar a agilidade nos negócios, evitando 
upgrades caros e complexos do sistema. Os recursos flexíveis do PowerEdge 
MX permitirão que o armazenamento e os processadores incorporados ao 
sistema acompanhem as demandas crescentes dos negócios.

O PowerEdge MX, a primeira 
implementação da 
infraestrutura cinética, tem 
a capacidade integrada de 
expandir os recursos depois 
que eles são instalados no 
datacenter. 
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