
Possibilitando a transformação digital dos negócios 

Resumo executivo
Uma nova revolução industrial está se aproximando, impulsionada pela Internet de Tudo, mídia social e computação 
em nuvem – o que traz mudanças fundamentais na maneira em que vivemos e agimos. Os atuais CIOs (Chief 
Information Officer) ocupam uma posição exclusiva para utilizar a tecnologia a fim de criar retorno comercial 
e oportunidades de negócios. Isso exige um equilíbrio cuidadoso das habilidades tradicionais do CIO, que deve 
gerenciar a infraestrutura do datacenter e, ao mesmo tempo, impulsionar a estratégia de negócios e influenciar 
a experiência do cliente.

Os sistemas de servidores Dell EMC PowerEdge 
são as principais ferramentas do CIO nessa 
transformação. Eles são a base do datacenter 
moderno e oferecem arquiteturas de sistema 
dimensionáveis que asseguram o controle do ciclo de 
vida de TI e proporcionam um ambiente cibernético 
resiliente. Os CIOs modernos estão aproveitando 
os sistemas de servidores PowerEdge para criar 
vantagem competitiva e impulsionar a transformação 
dos negócios.

O CIO MODERNO: 

WHITE PAPER

“O ‘CIO criativo’ não deve ser apenas um 
estrategista de tecnologia, mas também um 

estrategista e inovador empresarial.”

Harvey Nash/KPMG 
Pesquisa com CIOs, 2016



O CIO tradicional 
Atualmente, muitas organizações buscam 
a “transformação digital” para criar oportunidades de 
crescimento dos negócios. No entanto, a digitalização 
não é um novo conceito para os negócios. A introdução 
da digitalização começou décadas atrás quando as 
empresas começaram a incorporar a computação 
nas operações de negócios. O gerente de TI daquele 
momento era principalmente um tecnólogo com a 
responsabilidade dupla de entregar novos sistemas 
de TI dentro do orçamento e manter a execução dos 
sistemas atuais em um alto nível de confiabilidade. 
Conforme o escopo dos projetos aumentou para aplicar 
tecnologia aos processos de negócios de maior escala, 
como finanças e ERP, ficou clara a necessidade de 
um profissional para gerenciar a TI que não fosse 
exclusivamente um tecnólogo, mas que tivesse também 
um forte tino para os negócios e capacidade de se 
comunicar com eficiência em toda a organização. 
Foi nesse cenário que surgiu o “CIO”. 

Desafios para o CIO tradicional
Nos últimos anos, houve uma onda de inovação digital 
totalmente inédita. Essa inovação digital está causando 
um impacto profundo na função do CIO moderno. 
Os diversos desafios centrais enfrentados pelo CIO 
moderno nessa nova era envolvem o gerenciamento 
de dados, nuvem, segurança e habilidades.

Proliferação de dados
Duas tendências que surgiram geraram uma explosão 
de imensos volumes de dados. Em primeiro lugar, 
com o rápido crescimento da mobilidade, as previsões 
indicam que haverá 7,3 bilhões de dispositivos 
pessoais até 2020. Em conjunto com o crescimento da Internet das Coisas (IoT), as projeções somam 30 bilhões de 
pontos de extremidade de IoT até 2020.1 Com o rápido crescimento dos pontos de extremidade que geram dados, 
acredita-se que haverá 163 ZB de dados criados até o ano 2025.2 Para ter uma perspectiva sobre a magnitude de tais 
dados volumosos, todas as palavras já ditas na Terra podem ser armazenadas em 5 “exabytes” (um exabyte é igual 
a 10 à potência 18).3 Um zettabyte é igual a 10 à potência 21 (ou 1.000 exabytes).

Essa explosão de dados com o surgimento da IoT e da mobilidade contribui para o que está sendo chamado 
de 4ª revolução industrial. Essa 4ª revolução industrial é “caracterizada por uma fusão de tecnologias que está 
rompendo os limites entre as esferas biológica, física e digital”.4 Ela está possibilitando que bilhões de pessoas 
se conectem por meio de dispositivos móveis ou pontos de extremidade de IoT, redefinindo as fronteiras entre as 
realidades física e virtual e os universos digital e não digital. Além disso, as mídias sociais evoluíram para permitir 
uma interação mais direta com os clientes, fornecendo grandes volumes de dados na forma de percepções sobre 
os clientes em tempo real. Gerenciar esses dados para obter o máximo de benefício e valor é um desafio exclusivo 
do CIO moderno.

Adoção da nuvem
As organizações atuais contam com uma variedade de opções de nuvem pública e privada e estão descobrindo 
que, com a adoção da nuvem híbrida (gerenciamento de nuvens públicas e privadas), elas conseguem reduzir em 
até 24% os custos operacionais gerais de TI e têm o triplo de chances de alcançar as metas dos negócios digitais.5 
Vários exemplos notáveis de empresas habilitadas pela nuvem, como Salesforce.com, Uber e AirBnB, geraram 
inovações arrebatadoras nos negócios de seus respectivos setores. A computação em nuvem pode oferecer 
oportunidades de economia e crescimento inédito dos negócios (veja a Figura 1).

1 Apresentação da Gartner: The Infrastructure and Operations Scenario – @ the Core of Change, Gartner, dezembro de 2016
2 White paper da IDC encomendado pela Seagate, Data Age 2025, abril de 2017 
3 Globally Interconnected Object Databases, Julian Bunn, setembro de 1997
4 Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, 2016
5 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016

Os CIOs observam

23%  
de inovação digital devido às novas formas de 
envolvimento com o cliente

63%  
da própria função concentrados em gerar receita

65%  
dos CIOs relatam falta de habilidades

67%  
esperam que a própria influência estratégica cresça 
na organização

Os servidores Dell EMC PowerEdge 
possibilitam

99%  
mais velocidade na tomada de decisões de  
negócios orientada por dados

85%  
de automatização da implementação de  
aplicativos por meio do “trabalho digital” 

80%  
de redução no tempo de gerenciamento de TI,  
o que aumenta a segurança do ambiente de TI
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Preocupações de privacidade e segurança cibernética
Na 4a revolução industrial, a fusão da tecnologia com a realidade física também se tornou um veículo em rápido 
crescimento de ganhos mal-intencionados. Cerca de um milhão de ataques cibernéticos são lançados todos os 
dias, e, nos últimos dois anos, 28% dos CIOs já tiveram que responder a uma grande ameaça de segurança de TI 
ou a um ataque cibernético.6 Os últimos anos testemunharam vários casos notáveis de dados de empresas sendo 
comprometidos por hackers que obtêm acesso às informações pessoais de até 145 milhões de pessoas.7 Os ataques 
de segurança em forma de guerra cibernética e a espionagem corporativa e governamental também são cada vez 
mais predominantes. O gerenciamento da segurança precisa evoluir para além dos tradicionais firewalls e programas 
antivírus para oferecer a proteção necessária.

Falta de habilidades
No meio de todas essas mudanças, a capacidade de localizar e manter uma equipe de TI qualificada para lidar com 
esses desafios tem se tornado um grande obstáculo para os atuais CIOs. Dentre eles, 65% relatam que a escassez 
de habilidades impede a execução das iniciativas atuais.8 Além de localizar os talentos com as novas habilidades 
necessárias para enfrentar os desafios do datacenter moderno, 89% dos CIOs também estão preocupados em 
reter os talentos de TI que compõem as atuais equipes.9 As empresas precisam investir em treinamento para os 
profissionais de TI, mas isso ainda está muito aquém do que é necessário para enfrentar a complexidade crescente. 

O CIO moderno – tradicional e transformador
Mantendo as funções tradicionais de TI de gerenciar custos e dar suporte aos negócios, o CIO moderno também 
é responsável por criar valor para e empresa e gerar mais receita. 67% dos CIOs esperam que a respectiva influência 
estratégica continue a crescer, sendo que 34% deles se reportam diretamente ao CEO (Chief Executive Officer) 
e 57% integram agora o conselho executivo.10 O CIO deve gerenciar e otimizar os aplicativos e as infraestruturas 
tradicionais e, ao mesmo tempo, atuar também como estrategista de negócios, impulsionando a inovação e criando 
valor (veja a Figura 2). Os componentes modulares de TI que utilizam o Dell EMC PowerEdge são pontos de 
alavancagem importantes para os componentes tradicionais e transformadores do sucesso do CIO moderno.

6 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016
7 Here’s who’s been hacked in the past two years, Fortune, 2015
8 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016
9 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016
10 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016
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Figura 1. A TI se torna a empresa
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Gerenciar custos versus criar valor
Tradicionalmente, a equipe de TI se reporta ao departamento financeiro/CFO (Chief Financial Officer) – em parte 
porque os primeiros aplicativos de TI eram aplicativos financeiros. Com o foco da TI em planos, projetos e despesas, 
era preciso ter uma justificativa de custo e um controle regular para essas atividades com medições claras de ROI. 
O CIO tradicional tem se concentrado expressivamente no gerenciamento de custos, sendo que o TCO (Total Cost of 
Ownership, custo total de propriedade) é uma métrica essencial para a eficácia do gerenciamento de TI.
Nos últimos anos, os “gastos de TI” estão cada vez mais fora do departamento de TI formal. A Gartner reconheceu 
que, pelo menos, 29% dos gastos de TI estão fora do departamento de TI (veja a Figura 3).11 Há agora uma divisão no 
orçamento de TI entre a tecnologia de suporte aos geradores de 
negócios e a tecnologia de suporte aos próprios negócios, com 
a nova TI concentrada na criação de receita e valor.
Com a nova onda de transformação digital, as bases do 
departamento de TI foram diretamente transferidas de um 
centro de custos para um lucrativo centro de estratégias de 
negócios que geram receita. Atualmente, 37% dos CIOs ainda 
mantêm o foco central em economizar dinheiro, mas 63% 
tiveram uma mudança nesse foco central e trabalham agora 
para fazer dinheiro.12 Para o CIO moderno, a TI continuará a 
gerenciar grandes compras de capital e o gerenciamento de 
custos continuará a ser uma função importante. No entanto, os 
CIOs devem utilizar a tecnologia para gerar resultados para os 
negócios que criem valor e novas receitas. 

Migre do gerenciamento de processos de negócios  
para a orientação de decisões de negócios
A explosão de dados se transformou em uma mina de ouro para as empresas que conseguem usar esses dados 
a fim de tomar decisões rápidas de negócios. A chave não se resume a habilitar um sistema de gerenciamento de 
Big Data, mas, mais do que nunca, a conhecer os principais problemas da empresa e responder a eles com a rápida 
tomada de decisões fundamentada em dados quantitativos. Isso foi descrito por Bill Gates no livro A Empresa na 

Velocidade do Pensamento, no qual ele descreve 
o entrelaçamento de tecnologias e negócios 
que forma um “sistema nervoso digital”. Desse 
modo, as organizações poderiam “tomar decisões 
melhores – pensar, agir, responder e se adaptar”.13 
Atualmente, com os servidores Dell EMC 
PowerEdge de alto desempenho com recurso de 
memória em linha otimizada, grandes quantidades 
de dados podem ser analisadas rapidamente e as 
decisões, automatizadas para que ocorram em 
tempo real. O CIO é responsável por utilizar os 
dados para orientar as decisões e os resultados 
dos negócios em tempo hábil (veja a Figura 4). 
Isso pode ser comprovado com um pesquisador 
que utiliza o Big Data para criar modelos de 
padrões de clima para um varejista on-line que usa 
dados específicos do cliente de modo a oferecer 
o produto ou a experiência adequada enquanto 
o cliente está “na loja”.

11 Top 10 Technology Trends and Their Impact on Infrastructure & Operations, apresentação da Gartner , David Cappuccio, dezembro de 2016
12 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016
13 A Empresa na Velocidade do Pensamento, Bill Gates, 2009
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Assim como as informações em tempo hábil podem ser essenciais para as decisões de negócios, na quarta onda, 
os dados têm valor temporal e esse valor pode cair rapidamente. Demorar demais para reunir os dados de um cliente 
que está fazendo uma transação on-line pode resultar na perda da venda. O CIO moderno deve gerenciar grandes 
volumes de dados não estruturados e, ao mesmo tempo, obter percepções profundas desses dados. Utilizando 
as soluções de servidor Dell EMC PowerEdge para o gerenciamento de Big Data, a Sensus, uma empresa 
de energia e serviços públicos, implementou uma solução de Big Data com base nos servidores Dell EMC 
PowerEdge R730 e R730xd para gerenciar enormes conjuntos de dados com informações de produção e do cliente 
em tempo real a fim de obter percepções acionáveis dos negócios em tempo hábil. A Sensus, com a ajuda da 
Dell EMC, criou um “data lake” e usou a solução da Dell EMC para tomar decisões mais rápidas sobre alterações 
ou novos projetos de dispositivos específicos em campo com base na respectiva utilização a qualquer momento 
específico. Como resultado para os negócios, a empresa conseguiu “moldar o próximo conjunto de requisitos dos 
produtos que desejava desenvolver para os clientes” com base em fatos concretos. Sua equipe também percebeu 
que “ter esses dados ao alcance nos torna muito mais rápidos no tempo de resposta e nos permite oferecer resultados 
mais rápidos e precisos... para a empresa de modo que tomemos decisões excelentes com dados reais”. Como 
resultado, a Sensus é capaz de capturar mais de 200 terabytes de dados em tempo real e processá-los em menos 
de um minuto. Isso representa uma redução de até 99% no tempo, o que possibilita a tomada de decisões essenciais 
aos negócios e a obtenção do valor máximo dos dados.

Foco no cliente e na tecnologia 
Para oferecer retorno comercial por meio da transformação digital, os atuais CIOs reconhecem que o envolvimento 
direto e regular com o cliente é essencial. 23% das inovações digitais que estão sendo aplicadas na transformação 
bem-sucedida dos negócios resultam de novas formas de engajamento com o cliente.14 Os CIOs reconhecem que 
a melhoria do envolvimento com os clientes é uma prioridade central, sendo que 40% dos CIOs dedicam pelo menos 
um dia da semana para atividades fora do escopo da TI.15 Aproximar-se do cliente e poder aplicar tecnologias na 
oferta de negócios geram um verdadeiro valor competitivo. Migrar o engajamento com o cliente para a nuvem, utilizar 
a lógica analítica de dados em memória para otimizar o atendimento ao cliente, aproveitar as mídias sociais para 
o marketing direcionado – tudo isso exige que o CIO moderno dedique um tempo regular e contínuo diante do cliente 
para entender melhor como aplicar efetivamente novas tecnologias a fim de obter vantagem competitiva.

Para obter vantagem competitiva no setor de centrais de contato, a empresa Anana migrou para uma arquitetura 
Dell EMC FX a fim de desenvolver uma plataforma de contato e aprimorar a experiência do cliente final. 
Utilizando a tecnologia de servidor Dell EMC, foi implantada na empresa uma solução de nuvem com uma sólida 
plataforma de mídia social utilizada por operadores de aproximadamente 2.000 centrais de contato. Isso acelerou 
a migração para as mídias sociais, o bate-papo na web e os aplicativos móveis, em comparação à telefonia 
tradicional como um modo de atender os clientes. A nova arquitetura Dell EMC FX para a nuvem conferiu à Anana 
mais velocidade e agilidade a fim de melhorar a experiência do cliente. A solução da Dell EMC também é 30% mais 
econômica do que a solução anterior. 

Proteger o perímetro para proteger a arquitetura 
Com a menor distinção entre as infraestruturas física e virtual na empresa, a batalha real contra os ataques 
cibernéticos foi além do foco no perímetro (firewall) da infraestrutura de TI para criar um ambiente confiável ao tráfego 
interno. Com a implementação generalizada da virtualização e da nuvem híbrida, o tráfego precisa ser verificado 
no local em que o usuário ou aplicativo existe. As necessidades modernas de segurança ultrapassam as respostas 
reativas e exigem ambientes seguros e proativos. A segurança deve ser integrada ao DNA de uma arquitetura de TI 
moderna. A tecnologia de servidor Dell EMC pode fornecer o DNA seguro para uma base de segurança corporativa 
livre de preocupações. A incorporação do Dell EMC iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) em cada 
servidor PowerEdge permite o acesso remoto e seguro ao servidor. Ele garante o gerenciamento seguro durante 
todo o ciclo de vida do servidor – implementação, realocação, monitoramento, upgrade e desativação. A Dell EMC 
minimiza as vulnerabilidades de segurança no datacenter ao oferecer proteção incorporada em todos os pontos do 
ciclo de vida do hardware de servidor. Por meio da automatização da função de segurança, o recurso de configuração 
automatizada sem interferência humana da Dell EMC seguramente reduz em 99% o tempo de configuração.

A Dell EMC também desenvolveu os meios Dell SDL (Security Development Lifecycle, ciclo de vida de desenvolvimento 
da segurança) para proteger dados de dentro da infraestrutura, independentemente de onde eles residam. Com o SDL, 
a Dell EMC faz um levantamento proativo do panorama de segurança, prevendo a evolução de ameaças e vetores de 
exploração e disponibilizando atualizações frequentes e seguras de software e microcódigo para manter o ambiente 
de TI seguro. A Dell EMC usa o SDL durante o desenvolvimento do microcódigo de servidor para impedir a injeção 
de códigos mal-intencionados durante o ciclo de vida de desenvolvimento dos produtos (veja a Figura 5).

14 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016
15 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016 
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Oportunidades de automatização inteligente
Na quarta revolução industrial, a automatização inteligente é uma 
área promissora para aliviar a falta de habilidades por meio do 
“trabalho digital”, utilizando tecnologias digitais para ampliar ou 
automatizar as tarefas.16 Por meio da automatização, espera-
se que 24,7 milhões de trabalhos sejam substituídos até 2027,17 
possivelmente compensando uma parcela significativa da falta 
de habilidades.

Utilizando o Dell EMC FX2 e o módulo de servidor FC630, 
a Universidade de Liaocheng tem conseguido administrar 
a falta de habilidades ao automatizar 85% da implementação 
de aplicativos. O instituto conseguiu concluir a implementação 
de uma VDI (Virtual Desktop Infrastructure) em um único dia, 
em vez da estimativa inicial de sete dias, utilizando os recursos 
de automatização com o FX2. Ele também obteve bom 
desempenho na modelagem matemática geral, diminuindo em 
66 por cento o projeto do modelo. Com a implementação do 
trabalho digital, foi possível atribuir às equipes atividades mais estratégicas e de mais valor. Yu Bo, diretor do centro 
de informações do China Smart City Research Institute, declarou: “Acreditamos que a TI pode inspirar os profissionais 
para que sejam mais criativos, e a solução completa de VDI da Dell EMC está fazendo exatamente isso”.

A automatização também aumenta significativamente a segurança de uma infraestrutura de TI ao eliminar os erros 
humanos em processos repetitivos. Os erros manuais de configuração relacionados à segurança também fizeram 
com que 48% das organizações enfrentassem uma paralisação de aplicativo e 42%, uma interrupção na rede.18 
O custo médio de uma paralisação do datacenter devido a erros de configuração é US$ 740,357. Além disso, 
é preciso dedicar, em média, de uma a três horas para resolvê-la, sendo que 19% das paralisações exigem um 
dia inteiro de trabalho para a correção.19

A Shelby American buscava uma forma confiável, segura e acessível para conectar redes no local. Aa atualizar 
o ambiente de datacenter, a empresa buscava construir uma infraestrutura que pudesse reduzir o tempo de 
administração como uma forma de diminuir as vulnerabilidades. Foi implementado o Dell EMC OpenManage 
Essentials no ambiente de servidor Dell PowerEdge, o que permitiu reduzir em 80% o tempo de 
gerenciamento de TI. Richard Sparkman, diretor de TI da Shelby American, comentou: “Isso me ajuda a gastar 
menos tempo gerenciando ativamente todos os meus servidores e mais tempo em tarefas estratégicas que podem 
não estar diretamente relacionadas à TI”.

16 Pesquisa com CIOs da Harvey Nash/KPMG, 2016
17 The Future Of Jobs, 2027: Working Side By Side With Robots, Forrester, abril de 2017
18 The State of Automation in Security, Algosec, primeiro semestre de 2016
19 Cost of Data Center Outages Report, Ponemon Institute, 2016 

Figura 5. O ciclo de vida de desenvolvimento  
da segurança da Dell EMC
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ARMAZENAMENTO • SISTEMA DE REDE • SOFTWARE • SERVIÇOS
TRADICIONAL INFRAESTRUTURA MODULAR

PowerEdge série T

Plataformas de 
torre ideais para 
escritórios remotos 
e empresas de 
pequeno e médio 
porte

Otimizado para rack 
a fim de proporcionar 
melhor densidade em 
empresas de médio 
e grande porte

Redefinindo a 
infraestrutura 
modular dos 
datacenters

TI integrada para 
ambientes de 
escritórios remotos 
e filiais

Plataforma blade  
para datacenters  
que precisam  
de densidade e  
eficiência aximizadas

Otimizado para cargas 
de trabalho distribuídas, 
aplicativos com  
scale-out e 
implementação  
de nuvem

PowerEdge série R PowerEdge série M PowerEdge série CPowerEdge FX PowerEdge VRTX

Conclusão: a estratégia do CIO baseada na tecnologia PowerEdge
O CIO moderno tem oportunidades exclusivas em meio à quarta revolução industrial e pode promover uma 
transformação significativa para as organizações e os setores, produzindo resultados excepcionais para os negócios. 
A tecnologia de servidor Dell EMC PowerEdge é a plataforma comprovada para o CIO moderno desenvolver as 
soluções que possibilitarão a nova transformação dos negócios. Com a tecnologia Dell EMC PowerEdge, os CIOs 
podem implementar um projeto consistente e dimensionável para qualquer carga de trabalho. O servidor PowerEdge 
é uma base sólida para as arquiteturas convergentes e de nuvem híbrida. Além disso, a tecnologia Dell EMC 
PowerEdge possibilita que o CIO moderno resolva a falta de habilidades com automatização e gerenciamento 
inteligente, fornecendo também uma infraestrutura segura, descomplicada e integrada à arquitetura. 


