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Este Destaque de tecnologia examina como os provedores de serviços de data center podem assistir 
a organização de TI a melhorar o desempenho geral do data center e, ao mesmo tempo, aprimorar a 
alocação de recursos e o consumo no ambiente de TI, de modo que a TI possa contribuir de forma 
mais vital para a transformação digital. Este texto também examina o papel da Hewlett Packard 
Enterprise (HPE) no mercado estratégico de serviços de suporte ao data center.  

Introdução 

Os líderes empresariais enfrentam o desafio de mover suas empresas para o próximo nível, o da 

transformação digital dos negócios, ao empregar tecnologias em conjunto com inovações 

organizacionais e operacionais para criar novos modelos de negócios e gerar oportunidades. A IDC 

acredita que as empresas ou irão se tornar adeptas da transformação digital e terão êxito no 

mercado ou não conseguirão dominar as disciplinas necessárias e terão dificuldades para 

sobreviver.  

Para conseguir alcançar essa transformação, a organização de TI precisa dedicar mais tempo 

contribuindo para os negócios. No entanto, por volta de 80% do tempo da equipe de TI é despendido 

em operações de TI, ou seja, em “levantamento de peso indiferenciado”, em vez de na habilitação de 

inovações que permitam à empresa diferenciar-se da concorrência.  Para piorar a situação, a maioria 

das empresas pede que os departamentos de TI gerenciem as operações de TI atuais com menos 

recursos.  

O gerenciamento dos custos de data center no local continua a ser uma tarefa difícil para muitas 

empresas. Mas os líderes em tecnologia precisam levar em consideração mais do que apenas os 

custos de data center: eles também precisam examinar modelos diferentes de consumo para a TI. 

Os data centers precisam provisionar a TI de forma precisa e acessar nova capacidade em minutos, 

e não meses, como tem sido o caso no modelo típico de data center. A abordagem tradicional de 

custeamento da TI com grandes despesas de capital (Capex) e sobre-provisionamento significativo 

como justificativa de crescimento é tanto cara quanto inflexível. Ao mesmo tempo, muitas empresas 

também querem simplificar a implantação e a utilização de cargas de trabalho de aplicativos e 

melhorar a agilidade.  

O desenvolvimento da nuvem pública oferece uma nova maneira para a TI e a empresa alcançarem 

essas metas. Ao utilizar um modelo como o de “TI como serviço” não apenas por meio da nuvem 

pública mas também no local, a fim de criar um ambiente de TI híbrido flexível, é possível que a TI 

passe a consumir os recursos necessários da forma necessária para manter e impulsionar a inovação 

nos negócios. Esse modelo permite que uma organização pague o que usar e também faça 
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pagamentos mensais, o que significa que a empresa dá valor a um ciclo recorrente. Com a tecnologia 

mudando rapidamente, faz sentido financeiro que as empresas procurem utilizar um “modelo como 

serviço” para otimizar fluxos de caixa e ganhar a agilidade que um modelo flexível pode proporcionar.  

 

Tendências de mercado 

A velocidade dos negócios digitais  

A economia digital se baseia em velocidade e as empresas precisam inovar com mais rapidez do 

que nunca para serem bem-sucedidas nesse ambiente disruptivo e de alta velocidade. Os negócios 

exigem que a TI agora acelere o fornecimento de novos processos, aplicativos e serviços para 

alcançar essa meta. No entanto, os líderes em tecnologia também devem fornecer previsibilidade, 

confiabilidade e excelência operacional ao mesmo tempo que satisfazem a nova necessidade de 

inovação nos negócios. Ao trabalhar com um provedor externo de serviços de data center para 

aumentar capacidades, a TI pode conseguir manter as operações impecáveis e liberar recursos para 

inovações.  

Recursos de TI alocados principalmente para tarefas rotineiras  

As pesquisas dos últimos cinco anos mostram que a TI ainda está focando tarefas rotineiras, 

deixando pouco tempo para trabalhar com linhas de negócios em inovações. As empresas que 

adotam novas tecnologias e serviços proporcionados por fornecedores e parceiros estão procurando 

reduzir o tempo gasto com tarefas rotineiras e aumentar o trabalho de inovação nos próximos anos. 

(Ver Figura 1).  
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É importante que se faça uma análise séria das capacidades internas da organização, incluindo 

pessoal, processos e recursos, a fim de determinar onde a sua organização se encontra no caminho 

para a transformação digital. Todas as linhas de negócios e a liderança executiva precisam estar 

alinhadas na avaliação do estado “atual”, bem como quanto à definição do estado "futuro", a fim de 

assegurar a progressão bem-sucedida de um estágio de maturidade ao próximo. A utilização de 

recursos externos permite que a TI seja liberada para poder trabalhar com donos de linhas de 

negócios de forma a se encarregar da transformação digital.  

O impacto do custo de suporte a data centers  

Atualmente, as organizações têm dificuldades em lidar com os custos associados à manutenção e à 

atualização de ativos de hardware.  Os orçamentos de TI são extremamente limitados em termos de 

como os recursos financeiros devem ser alocados. Além disso, as organizações estão sempre sendo 

assediadas pelo fornecedores que procuram convencê-las a atualizar o hardware para novas versões 

ao invés de utilizar seus orçamentos para lidar com iniciativas de negócios. E, como a TI está ligada a 

um ciclo de Capex, adições a infraestrutura podem levar de três a seis meses para serem implantadas.  

Devido a essa longa espera, alguns donos de linhas de negócios evitam a TI e utilizam tecnologias de 

nuvem pública (TI falsa).   

Compras de capital são investimentos de longo prazo, ou seja, as empresas precisam pagar por tudo 

antecipadamente e utilizar um prazo de amortização derivado financeiramente no período de três a 

cinco anos, dependendo dos ativos. Este pode ser, às vezes, o modelo certo para as organizações, 

especialmente se tiverem uma política de padrões definida com programas rigorosos de atualização. 

Entretanto, a maioria das organizações não contam com essas políticas de padrões rigorosas definidas, 

nem aderem a um ciclo de atualização de melhores práticas. Com o surgimento de novas tecnologias, o 

adiamento desses ciclos de atualização pode fazer com que o sistema fique para trás em termos de 

desempenho e conformidade. As organizações geralmente tentam adiar a utilização de mais Capex 

para atualizações de hardware, o que, por sua vez, pode colocar as empresas em risco. A operação de 

ativos de TI desta forma pode não ser a melhor maneira de utilizar o orçamento para TI. Uma maneira 

pela qual uma organização de TI pode aliviar a pressão orçamentária seria mudar de um modelo Capex 

para um modelo Opex a fim de fazer tais investimentos cruciais em TI. 

Mudança para TI como serviço para criar ambientes de data center 
flexíveis  

A IDC observou, nos últimos anos, uma grande aceitação de modelos de consumo como serviço, 

como é caso da nuvem pública. Um dos benefícios mais óbvios para o usuário deste modelo é que 

ele é apresentado como uma solução completa, "turnkey”: o cliente pode acessar a oferta sem 

precisar adquirir, gerenciar ou compreender quaisquer recursos subjacentes necessários para 

suportá-la. O provedor de serviços carrega tal peso, o que torna essa solução muito mais simples e 

rápida para o cliente adotar.  

Uma implicação importante desses serviços serem tecnologicamente "fáceis" é que muitas 

organizações de linhas de negócios sem habilidades de TI podem alavancar capacidade 

diretamente. Esses serviços permitem que os clientes possuam a capacidade de autosserviço no 

fornecimento e administração de serviços. No mundo de serviços de TI na nuvem, a gama de 

capacidades de autosserviço varia muito. 

Esse tipo de envolvimento permite que as organizações mantenham um orçamento previsível e 

consistente com uma taxa fixa cobrindo o contrato de manutenção inteiro. Isso também coloca a 

responsabilidade no fornecedor de assegurar que os ativos estejam funcionando como devido, o que 

inclui o seguinte: 
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 que os ativos tenham o firmware mais recente e atualizações de patches;   

 que os sistemas estejam desempenhando como devido;  

 que os ativos de TI estejam seguros e em conformidade com especificações governamentais e 

empresariais enquanto os ativos estiverem sob seu controle (seu data center); 

 que a solução esteja em conformidade com o Acordo de Nível de Serviço (ANS) de tempo de 

atividade associado às diretrizes do contrato; 

 que os ativos estejam sendo atualizados ou adicionados em tempo hábil para o rápido 

dimensionamento à escala empresarial.  

Os modelos de consumo “como serviço” são uma excelente alternativa aos modelos Capex. Essas 

novas ofertas financeiras podem incluir diversos recursos de serviços com um dispositivo e podem 

funcionar para uma variedade de ativos de data center diferentes, como servidores, armazenamento, 

redes, além de infraestruturas convergentes ou baseadas na nuvem.  

Até agora, o modelo “como serviço” se originou na nuvem pública…. Mas, e se um modelo de 

consumo “como serviço” de computação na nuvem pudesse ser utilizado no data center local? E se 

a TI aproveitasse a assistência externa para reduzir o levantamento de peso e a orientação na 

inovação da TI?  

Recomendações 

Os benefícios da TI como serviço nos data centers locais  

Os gerentes de TI procuram a assistência de provedores de serviços de data center para o 

aprimoramento do desempenho geral do data center, bem como para a abordagem da organização 

quanto ao consumo da TI.  A IDC acredita que “no local como serviço” (fornecendo capacidade no 

local por demanda combinada com uma oferta de suporte dinâmico) é uma ótima solução para 

ajudar a solucionar esses problemas. Tal abordagem traz agilidade e simplicidade como na nuvem 

para o data center e pode simplificar radicalmente como ele funciona. Isso irá posicionar a TI para se 

transformar de forma mais efetiva, de modo a abordar o direcionamento dos negócios digitais. Os 

benefícios incluem a habilidade de capacitar a TI para: 

 utilizar o capital sabiamente ao mudar de um modelo Capex para uma estrutura de custo variável 

(Opex versus Capex); 

 utilizar a capacidade pague o que usar/crescimento que permitirá o fornecimento da TI “como 

serviço”; 

 proporcionar às linhas de negócios uma experiência semelhante a da nuvem pública, ao mesmo 

tempo mantendo controle ao ter um ambiente de nuvem em seu próprio data center; 

 delegar trabalho rotineiro e manual a um provedor de confiança, ao mesmo tempo mantendo 

controle do data center; 

 otimizar as operações do data center e manter os sistemas em funcionamento; 

 fazer o monitoramento remoto das operações para aperfeiçoar a eficiência e minimizar os custos 

de mão de obra.   

A escolha da TI como serviço para sistemas no local sob seu controle oferece um nível mais alto de 

segurança, o que torna isso ideal para usuários de negócios que precisam armazenar e/ou 

processar dados sensíveis. Esse modelo também oferece outros benefícios para usuários de 
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negócios, incluindo mais controle sobre a TI, o que permite que ela seja customizada de acordo com 

preferências e estilos da empresa. Ao mesmo tempo que mantém opções de escalabilidade, o 

serviço pode oferecer o que é conhecido como “cloud bursting” (nuvem híbrida), significando quando 

dados não-sensíveis são movidos para uma nuvem pública, a fim de liberar recursos locais caso 

haja um pico de demanda significativo, até que a nuvem privada possa ser expandida.  

Os departamentos de TI podem utilizar os modelos “pague o que usar/crescimento” para seus 

usuários internos, o que pode levar esses sistemas integrados e a TI a tomar um passo adiante no 

caminho para se tornar um centro lucrativo em uma organização. As empresas que puderem 

dominar isso com excelência em seus setores talvez possam fornecer recursos para outras 

organizações em suas áreas e, para isso, cobrar uma taxa mensal.  

Com relação à Hewlett Packard Enterprise (HPE)  

Os negócios estão acelerando de todas as maneiras à medida que a economia de informações 

acelera em direção à próxima fase da Revolução Industrial. As disrupções enormes e as inovações 

contínuas estão redefinindo a estratégia e virando setores de cabeça para baixo no mundo todo. 

Mais rapidez no time to market (TTM) é uma necessidade competitiva e as organizações se vêem 

pressionadas para inovar rapidamente.  A HPE acredita que as empresas estão na crista de uma 

disrupção enorme em termos de como fazer negócios, impulsionadas pela habilidade de transformar 

uma ideia em um novo produto ou serviço com mais rapidez do que nunca.  

A HPE lançou o serviço Flexible Capacity para auxiliar as empresas a trazer novas ideias para o 

mercado com rapidez e, ao mesmo tempo, reduzir a incerteza ao fornecer um ponto único de contato 

experiente para dar suporte ao data center com relação a todos os problemas de sistema. O Flexible 

Capacity ajuda os data centers a obter os seguintes benefícios:  

 escala ambientes com rapidez de forma a não perder uma oportunidade de negócio ou uma 

necessidade de computação;  a capacidade de buffer é colocada no data center sem dispêndio 

de capital, permitindo assim a rápida implantação de recursos; 

 tudo em Opex; elimina investimentos maiores de capital, bem como os custos associados com a 

classificação de cargas máximas ou crescimento futuro, abolindo assim a necessidade de ter 

capacidade não utilizada no balancete;  

 aprimora a integridade dos dados e o tempo de resposta a perguntas; com informações 

residindo bem próximo do usuário final, a velocidade na qual as informações podem ser 

acessadas aumenta drasticamente sem as despesas custosas de linhas de dados;  

 permite melhor gerenciamento de patch e firmware; essas soluções ajudam a reduzir o tempo 

gasto na coordenação, implantação e verificação de patches e upgrades; elas também fornecem 

uma metodologia bem elaborada para manter os sistemas em dia;  

 pontos de dados que podem ser compartilhados com o CFO e o CEO sobre ANS e medidas de 

KPI para cargas de trabalho; os gerentes de data center poderão, com rapidez e eficácia, 

informar ao gerente senior como uma carga de trabalho está desempenhando e a que custo; 

 elimina a TI falsa e recupera o controle de cargas de trabalho; com os donos de linhas de 

negócios colocando todo tipo de informação no cyberspace, essa capacidade permite que a TI 

aja e se comporte como um provedor de nuvem mas também com segurança e governança;  

 maneira eficaz e fácil de criar um ambiente virtual se o seu data center ainda opera com uma 

arquitetura de infraestrutura em silos (servidor único por carga de trabalho). 
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Essas soluções permitem que as organizações de TI se concentrem em impulsionar os negócios 

adiante ao invés de realizar tarefas de TI rotineiras, como patching ou implantação de sistema. Os 

gerentes de data center podem estar seguros de que suas cargas de trabalho estão sendo servidas 

de forma apropriada por essa infraestrutura integrada que libera, então, recursos valiosos de TI para 

outros projetos. 

 

Como funciona o serviço Flexible Capacity da HPE 
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O que o HPE Flexible Capacity fornece
Capacidade elástica e suporte à empresa para a TI híbrida

– Pague apenas o que usar1

– Alinha custos com utilização mensal por meio de medição
avançada

– Capacidade de infraestrutura que nunca termina

– Suporte de qualidade empresarial

– Escalável – adiciona capacidade em minutos, não meses

– Aplicável a servidores, armazenamento tradicional e
definido por software, redes, sistemas convergentes, e
software

– Híbrido-compatível com certos serviços Microsoft Azure

– Suporte da HPE e de diversos fornecedores

– Sem necessidade de capital inicial

Capacidade

prevista

Buffer local
Pague apenas
o que usar

Um pilar do Datacenter Care
Aplicação empresarial

1sujeito a um compromisso mínimo de hardware e software

 

Fonte: HPE 

O serviço Flexible Capacity da HPE, como mostra a Figura 2, é uma oferta de computação escalável 
destinada a fornecer aos clientes benefícios de custo de uma experiência de nuvem pública e os 
benefícios de segurança e controle associados com a TI no local. Dependendo das necessidades de 
gerenciamento e consumo do cliente, o serviço pode incluir servidores HPE, sistemas convergentes 
e hiper-convergentes, armazenamento, redes e software. Ele também pode incluir sistemas legados 
de vários fornecedores, assegurando um retorno adequado do investimento atual, além de serviços 
selecionados Microsoft Azure. O HPE Flexible Capacity fornece a habilidade de pagar o que usar 
utilizando Opex ao invés de Capex.  

Os gerentes de TI têm ANS cruciais com clientes internos e externos que precisam ser cumpridos. 

Assim, é extremamente importante identificar caminhos de suporte e os principais pontos de contato. 

Isso envolve saber quem deve ser contatado quando ocorrem problemas e qual é a melhor maneira 

de engajar os provedores de suporte.  

As empresas e provedores de suporte precisam de soluções de negócios flexíveis que possam 

aprimorar os fluxos de renda e o time to market. De acordo com a HPE, a abordagem Opex do 

Flexible Capacity alinha os custos à utilização mensalmente porque a conta reflete a utilização real 
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que foi medida. Isso dá às empresas a habilidade de expandir ou encolher os custos de acordo com 

a utilização do cliente, sem usar capital.  

O Flexible Capacity inclui o serviço de suporte da HPE para data center e TI híbrida, chamado HPE 

Datacenter Care.  Saber qual provedor de serviço de suporte deve ser chamado é especialmente 

importante para data centers com múltiplas cargas de trabalho espalhadas por muitos sistemas. No 

caso de um incidente, o problema pode residir virtualmente em qualquer lugar da infraestrutura de 

armazenamento, servidor, rede ou software; a incerteza acerca da origem de um problema pode 

aumentar drasticamente o tempo de resolução.  

Uma opção do Datacenter Care que seria importante adicionar é o Operational Support Services 

(DC-OSS). O DC-OSS é um conjunto de serviços subcontratados destacados na Figura 3. O DC-

OSS fornece infraestrutura remota (de hardware a sistema operacional, incluindo um hipervisor que 

suporta produtos HPE e não-HPE), monitoramento (RIM) e serviços operacionais (administração de 

sistema). O suporte inclui uma equipe de conta personalizada no local e uma central de chamadas 

fornecida globalmente e suportada pelos HPE Centers of Expertise. Além disso, o HPE DC-OSS 

inclui uma mistura de serviços proativos e reativos.   

F i g u r a  3  

HPE Datacenter Care – Serviços de suporte operacional

Os Serviços de suporte operacional são um conjunto de serviços subcontratados, desenvolvidos

como extensão do Datacenter Care, que fornecem infraestrutura remota (de hardware a sistema

operacional, incluindo hipervisor – produtos HPE e não-HPE), monitoramento (RIM) e serviços

operacionais (administração de sistema).

Monitoramento e operações remotos

Extensão do Datacenter Care

Monitoramento
Tarefas

operacionais

Governança de TI Relacionamento

DC-OSS

 

 

Fonte: HPE 

Desafios 

As organizações estão se acostumando com o modelo como serviço, tanto no local como fora do 

local. O serviço Flexible Capacity da HPE é realmente um modelo pague o que usar, uma vez que a 

necessidade por capacidade aumenta ou diminui com o tempo. Uma grande dificuldade que a HPE 

enfrenta é a de conquistar o ceticismo entre os clientes em potencial que podem considerar essa 

solução flexível como um contrato de aluguel modificado. A HPE precisará educar o mercado sobre 

esse modelo pague o que usar, que traz o benefício real de capacidade sob demanda. 
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Em uma nuvem privada dedicada, os clientes terão a expectativa de uma visibilidade mais granular 

da carga de trabalho como uma função de “gerenciamento” e um autosserviço real por meio de 

portal quando se trata de provisionar novas cargas de trabalho ou fazer mudanças dentro do 

contrato. Um exemplo seria uma equipe de desenvolvimento de aplicativo que queira um servidor de 

testes por um mês. Em vez de configurar e provisionar a nova instância como um contrato “net-new” 

que requer um novo pedido e a abertura de linha de serviço, a nova instância é configurada dentro 

dos limites mais amplos de um contrato existente (por exemplo, "a empresa XYZ compra um 

conjunto de 10 instâncias computacionais, dentro desses parâmetros, no período de um trimestre.")  

Os clientes estão realmente aceitando esse modelo pague o que usar. 

Conclusão 

Os data centers de hoje precisam ser tanto ágeis como econômicos. Para alcançar essas metas, 

muitos procuram infraestruturas virtualizadas que aceleram o provisionamento e, ao mesmo tempo, 

eliminam a necessidade da compra de capacidade excedente. Para dar suporte a esses ambientes, 

os departamentos de TI com recursos magros procuram provedores terceirizados para fornecer 

suporte ao data center baseado em relacionamentos com diversos fornecedores, bem como 

infraestrutura geral de TI híbrida. Seria ideal que esses provedores habilitassem as organizações a 

aperfeiçoar a solução de problemas, pagar apenas o que usarem, e expandir ou reduzir a 

capacidade e custos, quando necessário. Se a HPE puder abordar os desafios destacados neste 

boletim informativo, a IDC acredita que a empresa terá uma oportunidade significativa de sucesso no 

mercado importante de serviços de suporte ao data center e TI híbrida.  
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