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A próxima grande inovação 
Todos os dias ouvimos falar na “próxima grande novidade.” 
Nenhum de nós na Dell Technologies acredita que sabemos 
com certeza o que o futuro reserva. Mas sabemos que as 
tecnologias “emergentes”, a Internet das Coisas, o 5G, 
a inteligência artificial etc., estão sendo apontadas como 
a “próxima grande novidade” que resolverá todos os problemas. 

Estamos usando nossos recursos consideráveis para estudar 
as partes desse enigma em nossa área de especialização: as 
tecnologias transformadoras. Este relatório apresenta nossa 
compreensão sobre as principais tecnologias emergentes que 
transformarão nosso mundo, as organizações e nossas vidas. 
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As taxas de adoção de 
tecnologia emergentes 

entre as grandes 
empresas são até  

10 vezes maiores  
do que em pequenas 

empresas.1 



Geração de valor na borda
Cada empresa e organização possui um conjunto 
exclusivo das necessidades de negócios que 
orientam suas iniciativas estratégicas de TI. Mas 
existem alguns pontos em comum. Todos querem 
reduzir custos e aumentar a agilidade. Todo CIO 
quer gerar novo valor, seja em termos de receita 
ou de novos serviços. 

A tecnologia está no centro de cada um desses 
requisitos, e a borda é o ponto de partida. A borda 
está transformando a maneira como pessoas 
e máquinas interagem com serviços digitais.

Ao agir com dados mais próximos da fonte, 
a borda está permitindo experiências totalmente 
novas, aprimora a eficiência e melhora o controle 
nos negócios. Na borda você encontra a maior 
oportunidade de gerar novo valor para seus 
negócios, especialmente à medida que o mundo 
se torna mais móvel e a IoT se torna mais 
proeminente e prática. 
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“A combinação dessas (novas) tecnologias abre uma 
incrível oportunidade de conectar tudo de uma nova 

maneira, e está transformando dramaticamente 
a maneira como vivemos e trabalhamos.” 

—MARC BENIHOFF, DIRETOR EXECUTIVO, SALESFORCE3

Até 2023, mais de 50%
da nova infraestrutura 
de TI implementada na 
empresa estará na borda 
em vez de data centers 
corporativos, acima 
do valor de 10% atual. 
E, até 2024, o número 
de aplicativos na borda 
aumentará em 800%.2 



A transformação não 
é mais opcional
Na última década, todos os 
setores do setor e do governo, 
independentemente de tamanho 
ou localização, passaram por uma 
transformação digital. Hoje em 
dia, toda organização precisa ser 
uma organização digital habilitada 
por dados e operar em um mundo 
de várias nuvens. O futuro digital 
é agora e só tende a se intensificar.

Apenas 5% das 
empresas podem ser 
classificadas como 
líderes digitais, 
o mesmo que quando 
a Dell Technologies 
estudou esse mesmo 
grupo pela primeira 
vez em 2016.4

“Os dados têm o potencial 
de gerar melhores 

resultados, processos 
e, é claro, novas tecnologias 
que podem ser a próxima 

grande mudança 
e inovação do setor.” 

—JOHN ROESE, PRESIDENTE 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DE P&O, 

DELL TECHNOLOGIES
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Índice de transformação digital: 2016 a 2018

45%  
afirmaram que estavam 

preocupados com 
a obsolescência em 
apenas 3 a 5 anos

51%  
acreditam que terão 

dificuldade em 
atender às mudanças 

nas demandas dos 
clientes nos próximos 

cinco anos

1 em 3  
ainda acreditam 

que vão ficar 
para trás
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As organizações estão preparadas? 
Para medir isso e determinar o estado de transformação globalmente, o Índice de transformação digital 
da Dell Technologies5 estudou mais de 4.600 responsáveis por decisões seniores em 12 setores de mais 
de 40 países. Descobrimos que a resposta a essa pergunta foi um retumbante “nem tanto.” Existe um 
grande abismo entre perceber a necessidade de transformação e agir para que isso aconteça hoje. 
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Prioridades com base no valor esperado
O índice de transformação digital mostrou que as organizações líderes investem 
em tecnologias emergentes para possibilitar a transformação dos negócios. 

Planos de investimento em tecnologia nos próximos três anos
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A tecnologia emergente é importante 
Um estudo de 2019 do Enterprise Strategy Group7 mostrou que a maioria das organizações 
líderes já compreende a natureza essencial das tecnologias emergentes. 82% das organizações 
concordam ou concordam totalmente que, sem a tecnologia emergente, elas não serão capazes 
de se transformar. E, se não se transformarem, um concorrente interromperá seus negócios. 

Tecnologias emergentes são vitais para a transformação digital

A falha na adoção de tecnologias emergentes prejudicará 
os negócios

concordam ou concordam totalmente7

82%

concordam ou concordam totalmente7

77%

Se minha organização de TI não adotar tecnologias emergentes, 
a organização não cumprirá suas metas de transformação digita

Se minha organização não atingir seus objetivos de transformação 
digital, seremos prejudicados por um concorrente inovador

“O que me empolga é como seremos capazes de transformar. 
A aprendizagem automática, a inteligência artificial e o big data 

nos permitirão fazer uma mudança fundamental na OTAN.”

—DR. GREGORY EDWARD, DIRETOR DE OPERAÇÕES DE SERVIÇO, NATO6



IoT

Lógica  
analítica  

e IA

Multinuvem

Borda

Conectividade de 
última geração

Computação 
de borda

Geração de valor com tecnologias emergentes 
O que ficou claro em nossa pesquisa é que a implementação e o uso de tecnologias emergentes será crítico 
na próxima década. Eles serão promovidos pela computação de borda e uma estratégia de várias nuvens. 
Por si só, cada tecnologia tem o potencial de obter grandes alterações. Em conjunto, eles redefinirão como 
as organizações criam e implementam software, como modernizam e simplificam sua infraestrutura, como 
inspiram sua força de trabalho e protegem seus ativos mais críticos.

O objetivo da tecnologia emergente 
Os dados se tornaram a base de tudo. Como resultado, a jornada de tecnologia emergente das 
organizações, independentemente do setor ou da localização, depende da capacidade de:

Começar na borda 
Enquanto a “borda” é definida de várias 
maneiras, uma coisa é clara: a borda é melhor 
definida pelo que faz. A borda transforma como 
as pessoas e as máquinas interagem com os 
serviços digitais. Ao permitir novos tipos de 
interações com serviços digitais, a borda pode 
ajudar você a usar dados para criar novas 
oportunidades para pessoas e máquinas. Isso 
ajuda os computadores a compartilhar dados, 
reagir mais rapidamente e fazer otimizações 
com novos serviços baseado no que está 
funcionando melhor. 
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Barreiras de adoção  
Tecnologias emergentes
No momento, a clara maioria (91%) das empresas 
está lutando para superar barreiras persistentes 
de transformação.8

A pesquisa do Enterprise Strategy Group revela 
desafios ainda maiores de implementação das 
tecnologias emergentes.

A pesquisa também identificou 
quais tecnologias emergentes 
apresentam uma escassez 
problemática de habilidades 
técnicas existentes.

A implementação 
da infraestrutura 
de TI para oferecer 
suporte à tecnologia 
emergente 
é complicada

Gaps de habilidades 
apresentam problemas

Uma organização digital 
é aquela que apostou na suas 
transformações digitais para 
obter o máximo de valor de 

seus investimentos e, ao mesmo 
tempo, com foco no futuro. 



Nosso ponto de vista:  
Geração de valor com  
tecnologias emergentes
Tem havido muita empolgação com as novas tecnologias 
emergentes. Com todo esse barulho, fica cada vez mais 
difícil determinar o retorno comercial real de cada uma, 
as prioridades e, mais importante, quais terão os melhores 
resultados para a sua organização. E cada uma está em 
uma etapa diferente de tendência versus realidade. 

É claro que, na próxima década, as tecnologias 
emergentes vão amadurecer e proliferar, variando 
de 5G a avanços em IA, computação de borda, Internet 
das Coisas, aprendizagem automática e outros. Elas 
vão permitir mudanças em larga escala em nossa 
economia e transformar setores inteiros.

Uma organização digital é aquela 
que apostou na suas transformações 
digitais para obter o máximo de valor 
de seus investimentos e, ao mesmo 

tempo, com foco no futuro. 
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Acreditamos que a implementação das tecnologias da Internet das Coisas requer quatro 
ações principais: 

Arquitetura para 
flexibilidade em 
escala, para que 
você possa inovar 
mais rapidamente. 
Ao implementar as 
soluções de borda e da 
IoT, você sempre deve 
começar pequeno, ter 
um objetivo final em 
mente e se preparar 
para fazer mais. 

Proteção das operações 
para que você possa 
manter a produtividade. 
A IoT pode expor sua 
tecnologia operacional 
(OT) e seus processos 
a interrupções caras, até 
mesmo fatais. Seja uma 
atualização de software 
com tempo insuficiente 
ou uma invasão de 
malware, a IoT apresenta 
um risco muito real. 
Assim, acreditamos 
que as implementações 
bem-sucedidas da IoT 
devem ser devem ser 
confiáveis para a OT 
e aprovados pela TI. 

Aproveitando o dilúvio 
de dados para que você 
possa obter maior valor 
das informações da IoT. 
Com os sistemas certos 
instalados, acreditamos 
que conjuntos de dados 
de IoT massivos podem 
se tornar uma grande 
vantagem. Pesquisas 
comprovaram que quanto 
mais algoritmos de IA de 
dados são expostos, mais 
precisos eles se tornam. 
Você deve trabalhar para 
garantir sua capacidade 
de revelar o valor dos 
dados em qualquer 
escala. 

Confie na experiência 
confiável para que você 
possa avançar com 
confiança e menos riscos. 
O escopo da IoT vai muito 
além do que qualquer 
empresa pode comportar. 
Portanto, as organizações 
devem buscar soluções 
pré-construídas, práticas 
recomendadas e programas 
de parceria para obter 
o resultado desejado.

Internet das Coisas (IoT): transferência da lógica analítica 
para a borda 
A Internet das coisas (IoT) é talvez a mais pura expressão possível de como o mundo está se transformando de 
mecânico para digital. Ao perceber digitalmente o mundo físico, a IoT transforma as coisas materiais em fluxos 
de dados, permitindo que as pessoas percebam e interajam com eles de maneiras totalmente inéditas e acelerem 
o ritmo das inovações. A computação de borda aprimora a IoT ao melhorar nossa capacidade de analisar os dados 
de IoT e tomar decisões em tempo real.

“Ao usar tecnologia como a IoT, somos capazes 
de medir tudo: o uso da 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 tornam isso possível.”
—DAVID ROSENBERG, DIRETOR EXECUTIVO E COFUNDADOR, AEROFARMS9

A IDC prevê que os 
gastos mundiais com 
tecnologia na Internet 
das Coisas atinjam 
1,1 trilhão de dólares 
em 2023.10
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Conectividade de última geração: conectividade em tempo real 
em todos os lugares 
O 5G é uma das tecnologias mais esperadas nos próximos anos, talvez a mais aguardada. É fácil entender 
o porquê. O 5G promete permitir tempos de resposta de latência ultra baixa para conectividade onipresente 
em tempo real, velocidades de banda larga mais rápidas e capacidade de comportar mais de 1000 dispositivos 
a mais que o 4G. Imagine o que esse tipo de desempenho pode significar no futuro digital: downloads de 
vídeo mais rápidos, tempos de resposta quase instantâneos à navegação na Web, compartilhamento fácil 
de arquivos gigantes. 

Acreditamos que a implementação das tecnologias 5G e, por extensão, o Wi-Fi 6, exija três ações principais: 

Aproveitar o poder dos parceiros para chegar lá mais rapidamente. Você precisará de especialistas 
em domínios específicos de uma ampla variedade de provedores de tecnologia e serviços. Isso ajudará 
você a chegar ao mercado mais rapidamente.

Certificar-se de implementar de maneira eficiente em qualquer lugar para melhorar a agilidade. 
O uso de infraestrutura e dispositivos de nível corporativo permitirá que você trabalhe de maneira 
confiável na borda, mesmo em ambientes agressivos. Você também precisará contar com software 
e serviços para desenvolvimento e implementação ágil de aplicativos.

Arquitetura para fazer tudo funcionar em conjunto oferecendo maior satisfação do cliente. 
Os serviços de integração de fornecedores, o centro de dados como serviço (DCaS) e o suporte 
a vários fornecedores na borda e na nuvem fornecerão isso.

Até 2024, as redes 5G devem cobrir 40% do 
mundo e processar 25% do tráfego móvel.11
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Uma estratégia multinuvem: o que conecta a todos 
A pedra angular da liderança digital é uma estratégia clara e definida de várias nuvens. As organizações 
digitais evoluem, assim como suas necessidades. Acreditamos que, em uma jornada multinuvem, há três 
caminhos principais: a nuvem híbrida, a nuvem nativa e a obtenção/gerenciamento de software como 
um serviço. Isso cria a plataforma ágil, eficiente e escalável, necessária para implementar e executar 
tecnologias emergentes. Essas três estratégias podem, e geralmente existem, simultaneamente em 
uma organização. Elas são complementares e igualmente importantes, pois se baseiam em prioridades, 
oportunidades e ofertas de soluções exclusivas. A principal diferença entre retardatários e líderes 
é geralmente uma estratégia abrangente de várias nuvens que gera uma flexibilidade, cria uma 
experiência operacional consistente e visa melhorar continuamente os recursos.

Inteligência Artificial (IA): transformando insights em ação 
A maneira como as organizações se conectam está mudando fundamentalmente, passando 
das interações físicas para as digitais. Como resultado, a jornada de inteligência artificial 
da sua organização, independentemente do setor ou da localização, depende da sua 
capacidade de:

Aproveitar seus sucessos, hoje e amanhã, para acelerar a vantagem competitiva. Acreditamos 
que é importante aproveitar o poder da IA em todos os lugares da organização. A experiência de 
parceiros que não apenas se transformaram, mas têm a experiência e as melhores práticas para 
ajudar os outros a reduzirem riscos e erros para você.

Colocar seus dados para trabalhar em qualquer lugar para que você possa realizar sua visão. Você 
deve aproveitar parceiros com o mais amplo portfólio de software, hardware e serviços modernos que 
suportam ambientes locais, na nuvem ou híbridos à medida que seus dados e necessidades de IA evoluem.

Definir resultados estratégicos da IA para que você possa adotar com confiança suas iniciativas de 
IA. Você faz isso aproveitando as melhores práticas existentes com serviços e soluções comprovadas 
que garantem a escolha do caminho certo para sua jornada de IA, eliminando a confusão onde estiver. 

“Acreditamos que 2020 será o ano em que as empresas se concentrarão no valor da IA, sairão 
do modo de experimentação e se fundamentarão na realidade para acelerar a adoção.”

—SRIVIDYA SRIDHARAN, VP, DIRETOR DE PESQUISA, FORRESTER12



Orientações e práticas 
recomendadas
Nossa pesquisa no mundo inteiro trouxe um 
resultado importante: para liderar em um futuro 
digital, todos em uma organização devem adotar 
a mudança, dos mais altos cargos aos menores, 
passando por todos. Isso exige uma mudança nas 
pessoas, de mentalidade, cultura e habilidades. 
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dos Diretores executivos têm uma iniciativa 
de transformação digital, em comparação 
a 62% em 2018. 

– Gartner13

82%

dos Diretores executivos planejam 
aumentar o investimento em recursos 
digitais e 74% no setor de TI em 2019.  

– Gartner14

77%

A transformação é o trabalho nº 1



O índice de transformação mostrou que as organizações líderes investem 
em tecnologias emergentes para possibilitar a transformação dos negócios. 

Embora possa parecer uma etapa elementar, a preparação para o futuro 
requer várias atividades principais:

• Certifique-se de que os objetivos de liderança, tecnologia 
e corporativos estejam alinhados.

• Entre em contato com um consultor especialista: procure aqueles 
que possam visualizar sua infraestrutura de tecnologia e planos 
futuros de maneira objetiva e holística, com experiência em TI, 
processos de negócios, software, força de trabalho, aplicativos 
e segurança. 

• Use uma abordagem em etapas para planejar: existe uma maneira 
padrão de fazer isso, mas “faça você mesmo” não é a melhor 
abordagem.

Embora cada setor ou área tenha seus próprios imperativos comerciais 
exclusivos, existem quatro necessidades estratégicas que se aplicam 
a praticamente todas as organizações digitais.

• Aumente a agilidade comercial usando uma estratégia de várias nuvens.

• Crie um novo valor por meio da borda. 

• Transforme o engajamento com a modernização do grupo de trabalho. 

• Cumpra as metas de sustentabilidade por meio do descarte 
responsável de ativos de TI.

Investir em tecnologias emergentes é essencial

Saiba abordar o processo de modo inteligente

Uso de uma abordagem comprovada
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“Com mais de US$ 5 bilhões em investimentos de capital de risco nos últimos 
2 anos, a inteligência artificial (IA) está pronta para ter um efeito transformador 

nos mercados de consumo, corporativo e governamental no mundo inteiro.”  

—PWC15



A ação hoje é essencial
Todos estamos em uma jornada digital. Criamos a Dell Technologies para 

fornecer não apenas os produtos e soluções, mas também os serviços 
e conhecimentos para ajudar a tornar a transformação dos negócios em algo 
real para você: um parceiro, criado especificamente para seu futuro digital.

Leia as partes 1 e 2 deste relatório: 

Parte 2 
Oferecimento de valor com tecnologias emergentes: 
a partir da borda

Parte 1 
Geração de valor com tecnologias emergentes: 
o diferencial para inovadores digitais

LEIA 
o Índice de transformação 
digital da Dell Technologies 

DESCUBRA 
nossos recursos
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