
“…nós precisamos dimensionar nosso 
ambiente com muita, muita rapidez 
para acomodar o crescimento, 
e foi tudo uma questão de aumentar 
a capacidade do ambiente Vblock. 
No passado, esse seria um processo 
muito longo e complicado.”

–Cliente da VCE, conforme declarado à IDC

Você está pronto para começar a fornecer mais valor?

MELHORE SEUS RESULTADOS
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de 

 em um período 
de 5 anos.

AS SOLUÇÕES CONVERGENTES MAIS AVANÇADAS DO MUNDO

A Dell EMC é a líder de mercado mundial em infraestrutura convergente e em 
soluções convergentes. Por meio das soluções e da infraestrutura convergente 
da VCE, a Dell EMC acelera a adoção de modelos de infraestrutura convergente e 
de computação com base em nuvem, que reduzem os custos de TI e, ao mesmo 
tempo, diminuem o time-to-market. A Dell EMC oferece os únicos sistemas de 
infraestrutura em nuvem totalmente integrados e virtualizados do setor, que 
permitem que os clientes se concentrem na inovação do negócio em vez da 
integração, da validação e do gerenciamento da infraestrutura de TI. As soluções 
da VCE são disponibilizadas por meio de uma extensa rede de parceiros.

Fonte: White paper da IDC, encomendado pela VCE, “The Business Value of VCE Vblock Systems: Leveraging Convergence to Drive 
Business Agility.” Maio de 2015.

EMC2, EMC, o logotipo da EMC, VCE, VCE Vision, VCE Vscale, Vblock, VxBlock, VxRack, VxRail e o logotipo da VCE são marcas registradas 
ou comerciais da EMC Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais usadas neste documento 
são propriedade de seus respectivos proprietários.
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A EMC considera as informações deste documento exatas na data de sua publicação. 
As informações estão sujeitas a alteração sem aviso.

A EMC agora faz parte do grupo Dell de empresas.

Faça download do white paper da IDC
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4,6 X 
mais aplicativos 
implantados por ano

96% 
menos tempo 
de inatividade

41% 
menos tempo 
mantendo a 
infraestrutura em 
funcionamento 36% 

de redução nos 
custos com 
a equipe e a 
infraestrutura de TI

O IMPACTO DA DELL EMC NOS NEGÓCIOS

VBLOCK

4,4 X 71%

As soluções convergentes da VCE tornam seu ambiente 

de TI simples, robusto e flexível 
para que você possa se concentrar melhor 

nas inovações.

mais rápido na 
entrega de 
aplicativos

mais de eficiência 
no gerenciamento 

do datacenter

O resultado? Os clientes estão 

transformando suas empresas.

E as razões por trás da implantação estão evoluindo.
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ACELERE COM AS SOLUÇÕES 
CONVERGENTES

A adoção dos sistemas convergentes está rapidamente 

ganhando força no mundo todo à medida que a TI 

descobre novos níveis de simplicidade e rapidez.

US$ 10,2 
BILHÕES

Aumento da 
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Redução 
dos custos
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corporativa

Time-to-
market
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Vença o status quo.
Infraestrutura 
do tipo “faça 
você mesmo”

Pools de 
recursos 
inflexíveis

Custo 
operacional 
(OPEX) alto

Acelere 
o ritmo 

das inovações

Forneça flexibilidade 
para atender às 

novas demandas

Reduza os 
custos das 
operações

A Dell EMC libera a equipe de TI e faz 
com que as empresas se movam 

na velocidade da nuvem.

MAIS RÁPIDOS
Saia na frente com as soluções convergentes da VCE

No atual mundo móvel e digital, a velocidade e a agilidade da TI são 
essenciais. Esse é o motivo pelo qual as organizações estão buscando 
soluções de infraestrutura convergente para obter os resultados de que 
precisam para transformar suas empresas.

Um white paper de 2015 da IDC revela como os clientes da VCE ao redor 
do mundo estão aproveitando a convergência para entregar resultados 
de negócios mais rápidos.

RESULTADOS 
DE NEGÓCIOS

Simplifique a TI para 
transformar sua empresa

http://brazil.emc.com/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper.pdf

