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Cibersegurança

Tecnologia de Internet das coisas

Ambiente de várias nuvens, onde cada aplicativo é implementado na nuvem mais adequada

Inteligência artificial

Uma abordagem centrada em computação para o projeto do datacenter e a habilitação/otimização de cargas de trabalho

Tecnologia flash para reduzir a latência e aumentar a densidade do armazenamento e o desempenho

Sistemas cognitivos

Aplicação de realidade virtual ou aumentada

Blockchain

Computação quântica

Hardware neuromórfico que pode imitar o cérebro com mais eficiência

UAVs comerciais (drones)

Não estamos pesquisando nenhuma iniciativa tecnológica para viabilizar negócios digitais

Não sei

Alto

Moderada

Baixo

Como os atuais inovadores digitais  
estão usando as tecnologias emergentes 
Atualmente, o potencial de uma empresa só é limitado pela imaginação 
de seus líderes digitais. As tecnologias emergentes são fundamentais 
para que as organizações se tornem digitais, e a maioria das organizações 
líderes já reconhece a relevância delas. Sem essas tecnologias, 82% das 
organizações líderes acreditam que não conseguirão se transformar.1 
E, caso não se transformem, um concorrente poderá causar disrupção 
nos negócios e, talvez, no setor inteiro. 

As tecnologias emergentes estão redefinindo como as organizações 
criam e implementam o software, modernizam e simplificam a 
infraestrutura, inspiram o grupo de trabalho e protegem os ativos mais 
críticos. Essas tecnologias vão promover mudanças em grande escala 
em nossa economia e transformar setores inteiros. Quem conseguir 
entender esse potencial e aplicá-las corretamente terá vantagem 
competitiva e prosperará. 

Quais tecnologias estão na vanguarda? De acordo com a pesquisa da 
Dell e do ESG2, as quatro principais tecnologias emergentes nas quais 
as empresas digitais desejam investir são: segurança cibernética, 
tecnologia de Internet das Coisas (IoT), ambiente multinuvem em 
que cada aplicativo é implementado na nuvem mais adequada e 
inteligência artificial (IA). 

Os líderes digitais sabem que precisam se concentrar nas tecnologias 
certas. Esta série de relatórios, apoiada por pesquisas da Dell 
Technologies e de seus parceiros, descreve como a utilização das 
tecnologias emergentes agrega valor por meio de parcerias entre seres 
humanos e máquinas, cria vantagem competitiva e garante o valor 
máximo dos dados.
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A sinergia das parcerias  
entre humanos e máquinas 
O futuro não será uma disputa entre pessoas 
ou máquinas, e sim uma parceria entre eles. 
As pesquisas recentes sobre as parcerias entre 
humanos e máquinas feitas pela Dell Technologies 
e pelo The Institute for the Future (IFTF)3 
mostram que essas parcerias serão o segredo 
para alcançar o sucesso digital no futuro. 
Surpreendentemente, essa pesquisa demonstrou 
que as tecnologias emergentes, como a IA e a 
lógica analítica prescritiva, permitem parcerias 
entre homem e máquina, podendo gerar novo 
valor na transformação do grupo de trabalho.

Um exemplo de parceria entre humanos e 
máquinas é o uso de tecnologia analítica e sensorial 
patenteada pela Callaway Golf Company4. Exigindo 
alta precisão, sua tecnologia realiza uma análise 
computacional de 12 fatores sobre a tacada de golfe 
de um cliente, o que permite à empresa criar tacos 
personalizados no dia seguinte ao recebimento de 
um pedido. 

Com a ajuda da Dell Technologies, a Callaway Golf 
Company, assim como muitas outras empresas 
digitais líderes podem capturar, analisar e usar 
centenas de gigabytes de dados. Ao construir 
essa parceria entre humanos e máquinas, as 
tecnologias emergentes podem gerar novo valor 
na transformação do grupo de trabalho. 

Gerando valor ao  
impulsionar a vantagem 
competitiva 
Os líderes usam novas tecnologias para se 
reinventar, entender melhor seus negócios e 
competir com as novas empresas digitais de seus 
setores. Mas a adoção de novas tecnologias não 
é suficiente para criar líderes. Você deve começar 
com resultados claros em mente e garantir que as 
pessoas certas estejam envolvidas, tudo com um 
espírito de colaboração.

A Voxeleron, uma empresa que fornece imagens 
detalhadas da degeneração macular causada pelo 
envelhecimento, estabeleceu-se como líder do 
setor por meio da tecnologia e da conectividade. 
A empresa usa algoritmos avançados de IA e 
aprendizado profundo para distinguir anomalias 
em oito camadas de tecido da retina em relação 
ao número máximo anterior de duas camadas. 

Assim como a Voxeleron, outras organizações 
podem obter uma vantagem competitiva e criar 
barreiras às ameaças de novos participantes com 
as estratégias de transformação de TI certas. No 
entanto, assim como a conectividade é crítica, 
o mesmo ocorre com o aproveitamento total 
dos dados. 
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Revelando o valor dos dados 
As empresas devem ser orientadas pelos dados, não apenas para manter a competitividade, mas também 
para continuar no mercado. Uma sólida estratégia de dados é essencial para maximizar o valor dos 
dados. Os inovadores digitais de hoje usam tecnologias emergentes para gerar mais valor a partir de seus 
armazenamentos de dados cada vez maiores. De fato, a IDC estima que, até 2025, os dados do mundo 
chegarão a 175 zettabytes (175 trilhões de gigabytes), aumentando a uma taxa de crescimento anual 
composta de 61%.7 

As três tendências fundamentais para revelar novos valores de dados são a borda, a IoT, além de IA e nuvem.

"Ao usar tecnologias como a IoT, conseguimos medir 
tudo — o uso de água, a temperatura, a composição 
do solo, a umidade, as taxas de crescimento e muito 
mais — para controlar e maximizar absolutamente 
todos os aspectos do processo. As tecnologias 

emergentes possibilitam isso." 

DAVID ROSENBERG, DIRETOR EXECUTIVO E COFUNDADOR DA AEROFARMS5

90%  
das organizações 
vão implementar 
cargas de trabalho 
em duas ou  
mais nuvens.6 

Transformação da tecnologia = 
usando a borda para gerar  
valor
A tecnologia está no centro da redução de 
custos, aumentando a agilidade e gerando 
valor, e a borda é o ponto de partida. A borda 
transformará a maneira como as pessoas e as 
máquinas interagem com os serviços digitais. 
Os especialistas preveem que a borda será 
fundamental para praticamente todas as 
organizações. Até 2023, mais de 50% da nova 
infraestrutura de TI corporativa implementada 
estará na borda e não em data centers 
corporativos,
acima dos 10% atuais. Até 2024, o número 
de aplicativos na borda aumentará em 
800%.8 Ao reagir aos dados estando em 
uma posição mais próxima da fonte, a borda 
tem o potencial de permitir experiências 
inteiramente novas, aprimorar a eficiência 
e melhorar o controle nos negócios. 
Essa tecnologia, juntamente com a IA, 
ajudará os computadores a compartilhar 
dados, reagir mais rapidamente e fazer 
otimizações com novos serviços baseado 
no que está funcionando melhor. A borda 
é onde as organizações encontrarão a maior 
oportunidade de gerar novo valor para os 
negócios, especificamente enquanto o mundo 
se torna mais móvel e a IoT se torna mais 
proeminente e prática. 

Para obter informações mais detalhadas sobre 
o uso da borda para gerar valor, clique aqui

Transformação de tecnologia = 
Usar a IoT para agregar valor
A IoT é, talvez, a expressão mais pura possível 
da transformação do mundo de mecânico em 
digital. Ao interconectar sensores e dispositivos 
digitais no mundo físico, a IoT transforma itens 
materiais em fluxos de dados, permitindo que 
as pessoas percebam e interajam com objetos 
de maneiras totalmente novas e acelerando o 
ritmo da inovação. Enquanto o mundo se torna 
cada vez mais digital, o valor da IoT para as 
empresas fica claro. A IDC prevê que os gastos 
mundiais com tecnologia na Internet das Coisas 
alcançarão US$ 1,1 trilhão em 2023.9 

Leia mais aqui sobre o papel das tecnologias 
emergentes.

Usando uma estratégia 
multinuvem  
para gerar valor
A base da liderança digital é uma estratégia 
multinuvem clara e definida. Em uma jornada 
multinuvem, há três caminhos principais: a 
nuvem híbrida, a nuvem nativa e o software 
como um serviço. Isso cria a plataforma 
ágil, eficiente e escalável que é necessária 
para implementar e executar as tecnologias 
emergentes. Essas três estratégias podem 
existir, e geralmente existem, simultaneamente 
em uma organização. Na verdade, a maioria 
das organizações agora gerencia mais de cinco 
plataformas em nuvem diferentes e implementa 
cargas de trabalho em pelo menos duas. Essas 
soluções de nuvem são complementares e 
igualmente importantes, pois se baseiam 
em prioridades, oportunidades e ofertas de 
soluções exclusivas.  E, para simplificar o 
gerenciamento dessas plataformas, elas devem 
trabalhar juntas de forma integrada, mesmo em  
várias nuvens públicas.

Leia mais sobre essas e outras tecnologias 
emergentes
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Escolhendo a tecnologia 
emergente que gera  
o valor máximo 
Na próxima década, as tecnologias emergentes vão 
amadurecer e se proliferar. Com a tecnologia como 
catalisador, as organizações têm a oportunidade de 
interromper e transformar ou ficar para trás.

Embora cada setor ou área tenha seus próprios 
elementos imprescindíveis para os negócios, há 
três elementos estratégicos imprescindíveis que 
se aplicam a praticamente todas as organizações 
digitais: 

O imprescindível para a concorrência  
de hoje é a vantagem competitiva do 
amanhã
Estamos todos em uma jornada digital. E, embora 
estejamos enfrentando os mesmos desafios básicos, 
cada jornada é única. Seu setor, sua equipe e sua cultura 
corporativa afetam consideravelmente o quanto e com 
que rapidez sua organização pode se transformar. A Dell 
Technologies traz os recursos de sete líderes de tecnologia 
comprometidos com sua transformação. Juntos, estamos 
prontos para ajudar você a transformar sua empresa e 
moldar seu futuro.

Leia as partes 2 e 3 deste relatório:  

1
2
3

Com esses três elementos imprescindíveis, 
as organizações podem avançar com 
confiança para a próxima etapa de sua 
jornada digital

Leia "A iniciativa do CIO" para saber mais 
sobre como esses elementos imprescindíveis 
influenciam a liderança no futuro digital.

Aumente a agilidade nos negócios 
usando uma estratégia de várias 
nuvens  

Agregar valor por meio da borda 

Transforme o engajamento com 
a modernização da força de 
trabalho 

CLIQUE
LEIA 
os resultados do estudo Índice 
de Transformação Digital da Dell 
Technologies

Parte 3 
Gerando valor em um mundo digital: 
A função das tecnologias emergentes

Parte 2 
Entregando valor com tecnologias emergentes: 
a partir da borda
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