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A Killing reduz o risco de interrupção de faturamento
e economiza aproximadamente R$ 200.000,00 anuais 
com a solução blade da Dell com base na Intel

PERFIL DO CLIENTE
PAÍS: Brasil
ÁREA DE ATUAÇÃO:  
Fabricação e logística
FUNDADA: 1962
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 500
ENDEREÇO NA WEB:  
www.killing.com.br

DESAFIO 
A Killing S.A precisava substituir 
seu antigo hardware com sistema 
operacional proprietário, que tinha 
funcionamento e manutenção 
dispendiosos colocando a empresa em 
risco de interromper o faturamento.

SOLUÇÃO 
A empresa queria uma solução 
com processador Intel® para obter 
independência de plataforma. A 
Killing S.A. comprou servidores Dell™ 
PowerEdge™ blade com tecnologia 
de processadores Intel Xeon® com 
quatro servidores, com um servidor 
virtualizado com software VMware 
Infrastructure 3 em projeto piloto.

VANTAGENS
MAIOR RAPIDEZ

•	 A	Dell	fez	as	preparações	internas	
de ambiente e migrou a Killing para 
a nova plataforma durante o final de 
semana.

MELHOR FUNCIONAMENTO

•	 Conseguimos	eliminar	o	risco	da	
interrupção do faturamento em 
função de parada operacional 
de servidores que estavam fora 
da garantia, com peças difíceis 
de encontrar e sem contrato de 
manutenção. 

•	 Aumentamos	a	segurança,	a	
estabilidade e o desempenho do 
sistema	para	as	aplicações	de	banco	
de dados e ERP.

•	 Reduzimos	a	carga	de	trabalho	
dos funcionários administrativos 
com	aplicações	que	são	fáceis	de	
gerenciar.

•		Maior	facilidade	de	contratação	de	
profissionais capazes para gerenciar 
os servidores, sistemas operacionais 
e	as	aplicações.

•		O	desempenho	melhorado	do	
sistema ERP reduz o tempo de 
planejamento

CRESCIMENTO INTELIGENTE

•		É	a	solução	ideal	para	centros	
de	dados	com	restrições	de	
espaço

•		Importante	economia	de	
energia em função do uso 
de processadores Intel e da 

diminuição da necessidade de 
resfriamento

SOLUÇÕES
•	 ENERGIA	E	RESFRIAMENTO		
•	 VIRTUALIZAÇÃO

http://www.dell.com
http://www.killing.com.br
http://www.killing.com.br


No entanto, internamente, a Killing 
estava tendo dificuldades com a 
sua infraestrutura de servidores de 
plataforma proprietária. Já com oito 
anos de uso, os servidores executavam 
aplicações	críticas	da	empresa	como	o	
sistema de gestão empresarial ERP e 
o processamento do banco de dados 
acarretando risco de interrupção da 
operação. Através de uma análise 
detalhada do caso a empresa descobriu 
que os servidores apresentavam 
problemas de desempenho e que 
consumiam aproximadamente 4 vezes 
mais energia que a solução da Dell. 

O RISCO DE INTERRUPÇÃO NO 
FLUXO DE RECEITA
Como	os	servidores	antigos	já	estavam	
fora da garantia e sem contrato de 
manutenção, qualquer incidente traria 
o potencial de uma indisponibilidade 
de vários dias e perdas consideráveis 
para a empresa, incluindo uma 
interrupção temporária de receita. Uma 

interrupção no funcionamento de longo 
prazo também poderia ter um impacto 
negativo sobre a imagem da empresa. 

Para atender enfrentar esses desafios, 
a Killing S.A. comprou servidores 
blade Dell PowerEdge M610 com 
processadores Intel Xeon série 5500 
em um gabinete blade modular Dell 
PowerEdge M1000e, um sistema de 
armazenamento	SAN	e	Comutador	
de canal de fibra Brocade M4424. A 
solução proporciona à Killing melhor 
desempenho com operação mais 
segura, garantia de cinco anos com 
assistência Dell ProSupport com 
janela de quatro horas de resposta, 
24 horas por dia, 7 dias por semana 
e redução dos custos de energia. A 
Killing implementou um ambiente 
virtual em dois servidores blade com 
VMware	Infrastructure	3.	“Compramos	
quatro servidores blade em um 
gabinete,” comentou Luís Antonio 
Zucco, líder de projeto da Killing S.A. 

“ OS PROCESSADORES INTEL 
XEON qUAD-CORE NOS 
NOSSOS SERVIDORES DELL 
BLADE USAM 2 kVA EM 
COMPARAÇÃO A 8 kVA DA 
SOLUÇÃO ANTERIOR. ISSO 
TRAZ UMA IMPORTANTE 
ECONOMIA DE ENERGIA.”

Os produtos da Killing S.A. ajudam a criar beleza em edifícios 
de todos os tamanhos. Uma empresa brasileira com mais de 
2.500 produtos, a Killing S.A. fabrica tintas para o mercado 
imobiliário, indústria e adesivos industriais. Com 500 funcionári-
os no Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia, a empresa tem uma 
receita anual de 218 milhões de reais (108 milhões de dólares). 

FUNCIONAMENTO

HARDWARE
•	Servidores	blade	Dell™	
PowerEdge™	M610	com	
processadores Intel® Xeon® série 
5500 

•	Gabinete	modular	para	o	blade	
Dell	PowerEdge	M1000e	

•	Comutador	de	canal	de	fibra	
Brocade	M4424	

SOFTWARE
•	VMware	Infrastructure	3		
•	Oracle	10g	Database	
•	Baan	ERP	IV

SERVIÇOS
•	Dell	ProSupport	com	resposta	
24	horas	por	dia,	sete	dias	por	
semana 

•	Serviços	Dell	de	instalação	de	
hardware e software

Luís Antonio Zucco, líder de projeto da Killing S.A.



“Dois para o ambiente de virtualização, 
outro	para	executar	Oracle	em	Linux	e	
o último para a aplicação ERP BAAN 
IV. Recentemente expandimos o 
modelo de virtualização com mais um 
servidor BLADE.”

ECONOMIA PRÓXIMA DE 200 MIL 
REAIS POR ANO
“Os	processadores	Intel	Xeon	quadcore	
em nossos servidores Dell Blade usam 2 
kVA em comparação a 8 kVA da solução 
anterior,” comenta Zucco. “Além disso, 
economizamos aproximadamente 200 

mil reais anuais em manutenção, na 
administração técnica do sistema e 
com	custos	de	aquisição.”	O	gabinete	
fornecido pela Dell já tinha incluído 
a solução de rede para alimentação 
redundante e sistemas de resfriamento. 

“A solução da Dell provou ser ideal 
em virtude do pequeno espaço 
alocado para a instalação do servidor”, 
comentou Zucco. “A razão mais 
importante de termos escolhido a 
Dell foi seu modelo de vendas diretas. 
Anteriormente, havíamos terceirizado 
com um revendedor que não respondia 
prontamente.		O	modo	como	a	Dell	
abordou o problema nos convenceu 
de que a Dell se concentra na solução, 
não no produto. Primeiramente, a Dell 
analisou qual solução necessitávamos e, 
então, recomendou o produto.”

REDUÇÃO DO TEMPO DE 
PLANEJAMENTO
Os	servidores	Blade	que	rodam	o	
Baan ERP aumentaram o desempenho 
da aplicação. “’Aumentamos a 
eficiência do nosso processo pela 
redução do tempo de planejamento 
de produção necessário”, comentou 

“ MIGRAMOS DE UMA 
PLATAFORMA PROPRIETÁRIA 
COM FUNCIONAMENTO E 
MANUTENÇÃO DISPENDIOSOS. 
ESTAMOS ANSIOSOS 
PARA AUMENTAR NOSSA 
INFRAESTRUTURA DE 
SERVIDOR BLADE DELL NO 
FUTURO PRÓXIMO.”
Luís Antonio Zucco, líder de projeto da Killing S.A.



SIMPLIFIQUE	A	SUA	SOLUÇÃO	NA DELL.COM/Simplify

Zucco.	Com	o	banco	de	dados	da	
Oracle	centralizado,	aumentamos	
a segurança, a estabilidade e o 
desempenho do sistema. “Esperamos 
diminuir a complexidade das 
tarefas administrativas de TI com 
aplicações	mais	fáceis	de	gerenciar”,	
comentou Zucco. “Antes tínhamos 
muita dificuldade em achar 
profissionais capacitados. Migramos 
de uma plataforma proprietária com 
funcionamento e administração 
dispendiosos, para um ambiente 
INTEL que é mais fácil de encontrar 
profissionais capacitados. Estamos 
ansiosos para aumentar nossa 
infraestrutura de servidor Blade Dell no 
futuro próximo.”

“A solução veio de encontro a 
estratégia da Killing que é de 
operar com estrutura de TI de alta 
performance. Essa condição garante 
um diferencial competitivo para nossos 
negócios”, comentou o diretor ADM/
FIN José Dewes.

Para ler outros casos estudados, visite: 
DELL.COM/casestudies
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Intel	 e	 Intel	Xeon	 são	marcas	 registradas	da	 Intel	Corporation	nos	Estados	Unidos	e	em	outros	
países.	Este	caso	está	sendo	divulgado	apenas	com	o	objetivo	informativo.	A	DELL	NÃO	OFERECE	
GARANTIAS,	EXPRESSAS	OU	IMPLÍCITAS	NESTE	CASO.
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