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O que está acontecendo na borda chega ao âmago de todas 
as empresas: uma transformação de como as pessoas e os 
computadores interagem com os serviços digitais. Ao permitir 
novos tipos de interações com esses serviços, essa tecnologia 
pode criar novas oportunidades, o que gera novo valor 
e vantagens competitivas. 

Assim como o termo nuvem em seus primeiros dias, a “borda” não 
está definida claramente. Alguns o definem pelos tipos de máquinas 
encontradas nos chamados ambientes de borda: computador ou 
dispositivo. Outros analisam a arquitetura em questão: nuvem 
e borda. Outros ainda pensam que é uma pilha de tecnologia: 
borda “thin” (gateway + software) ou “thick”(servidor + software). 
O fato é que não existe um tipo único de tecnologia de borda; 
dependendo do caso de uso, das tecnologias e dos padrões 
são diferentes.

Embora todas essas definições sejam corretas, existe um cenário 
maior: em vez de definir a borda pelo que é, acreditamos que 
é melhor defini-la pelo que faz. Ao permitir novos tipos de 
interações com serviços digitais, a borda pode usar dados para 
criar novas oportunidades para pessoas e máquinas. 

A borda está crescendo. Nos próximos 3 a 4 anos, o tráfego de 
dados móveis deverá aumentar em 800%. Desses dados, 45% 
serão armazenados, analisados e usados na borda.1

A borda é um dos primeiros passos importantes que você pode 
tomar para aproveitar as tecnologias emergentes. Mas por que 
a borda é tão importante? Essa é uma questão de dados. Para 
simplificar, a borda viabiliza os dados, o que melhora os serviços 
digitais e, por sua vez, fornece uma vantagem às organizações 
que a utilizam corretamente.

Esse folheto explica o papel crítico da borda e como ela pode criar 
uma vantagem competitiva para as organizações.
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Computação de borda:  
A peça essencial do 
quebra-cabeça
A tecnologia emergente deve estar no âmago de 
todos os negócios digitais e a computação de borda 
é um ponto de partida. Anteriormente, a computação 
de borda era usada principalmente para ingerir, 
armazenar, filtrar e enviar dados para sistemas em 
nuvem. No entanto, enquanto a tecnologia continua 
evoluindo, os sistemas de computação de borda agora 
podem processar mais recursos de computação, 
armazenamento e análise para consumir e agir sobre 
os dados no local da máquina. Esse aumento de 
capacidade significa que a computação de borda 
permitirá que as organizações se diferenciem 
melhorando sua velocidade de comercialização 
nas principais tendências. 

A borda transformará a maneira como as pessoas e as 
máquinas interagem com os serviços digitais. A IoT 
conecta bilhões de pequenas coisas para fornecer algo 
maior: retorno comercial. Com uma quantidade cada 
vez maior de dados, a borda é a peça do quebra-cabeça 
que falta para agregar valor aos dados. A computação 
de borda aumenta a IoT, aprimorando nossa capacidade 
de analisar dados da IoT e agir em tempo real. Isso 
ajudará os computadores a compartilhar dados, reagir 
mais rapidamente e fazer otimizações com novos 
serviços baseado no que está funcionando melhor.

No dilúvio de dados atual, o futuro pertence às 
organizações que podem transformar dados coletados 
da IoT em informações repletas de insights, estimulando 
a tomada de decisões mais rápida, precisa e econômica 
em relação aos concorrentes. O que os líderes da 
organização precisam saber sobre a borda?
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Histórico e tendências 
Assim como em todas as tendências tecnológicas, a borda está cheia de exageros, mas os especialistas 
preveem que será essencial para praticamente todas as organizações. Até 2023, mais de 50% da nova 
infraestrutura de TI corporativa implementada estará na borda em vez de data centers corporativos, 
um valor acima dos 10% atuais. Até 2024, o número de aplicativos na borda aumentará em 800%.2 
De acordo com a Forrester3, os principais fatores que promovem a adoção da borda são:

Principais benefícios

A largura de banda 
e a conectividade limitam 
o desempenho. Não há largura 
de banda suficiente para enviar 
dados de e para nuvens públicas 
e privadas, muito menos bilhões 
de dispositivos conectados.

O trânsito dos dados é caro.  
A quantidade de dados que os 
produtos conectados geram pode 
ser enorme, exigindo grandes 
quantidades de largura de banda 
para transportar. 

A latência pode limitar 
o desempenho do equipamento.  
O tempo entre a borda e os sistemas 
de computação baseados na nuvem 
é aceitável para muitos aplicativos, 
mas intolerável para outros, mesmo 
considerando um data center na 
mesma área metropolitana. 

O principal benefício da borda é criar novo valor a partir dos dados, atuando sobre eles de 
maneira mais rápida e eficiente. O resultado final são velocidades mais altas para os usuários 
finais, com latência medida em microssegundos em vez de milissegundos.

A Gartner espera que mais de 20 bilhões de dispositivos conectados estejam em funcionando 
em 2020,4. As empresas de todos os setores precisam repensar continuamente a forma de 
coletar, aumentar e usar seus vastos repositórios de dados. A ascensão da computação de borda, 
combinada à uma visão única do cliente, permitirá que as organizações ofereçam a experiência 
digital de última geração e afetem positivamente os resultados das marcas.

Com o processamento de dados ocorrendo mais próximo da fonte, qualquer pessoa que precise 
agir rapidamente com os dados pode tomar decisões melhores.
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Como os líderes digitais estão usando a borda para agregar novo valor

Emerson
A Emerson, uma empresa de produção, precisava desenvolver e implementar rapidamente uma 
solução escalável de automação industrial para coletar dados da IoT e ajudar os clientes a gerenciar 
e solucionar problemas de válvulas de controle. Eles trabalharam com a Dell OEM para desenvolver 
uma nova solução de monitoramento de válvula sem fio. Os resultados foram transformadores: 

• Eles poderiam desenvolver rapidamente soluções em escala global 
• Os clientes receberam uma maneira melhor de gerenciar e solucionar problemas de válvulas 

de controle 
• O time-to-market foi aprimorado para o desenvolvimento de novas soluções de IoT 
• Mais tempo poderia ser gasto em inovação e menos tempo com o gerenciamento da infraestrutura

Olivetti
A Olivetti, uma empresa de tecnologia, queria transformar a produção de empresas de tamanho médio 
e pequeno (PMEs) e procurou trabalhar com a Dell Technologies para fornecer sua solução turnkey. 
Eles conseguiram tornar as máquinas da linha de produção ou do chão de fábrica em “inteligentes 
e conectadas”, obtendo dados da linha de produção ou das máquinas e disponibilizando-os 
imediatamente através de várias interfaces. Os resultados criaram um novo valor: 

• Maior produtividade e eficiência com dados em tempo real 
• Tempo de funcionamento máximo com a ajuda de serviços e suporte
• Evitar atrasos com pedidos concluídos em semanas e não meses 
• Suporte à expansão dos negócios por meio de arquitetura modular
• Criação de uma solução plug and play, totalmente integrada e gerenciada, instalada 

e operacional em poucos minutos
• Ajuda as pequenas e médias empresas a transformarem digitalmente suas linhas de produção

Conserveit
A empresa de automação industrial e de edifícios Conserve IT exigia que um parceiro 
de fabricante de equipamento original (OEM) superasse os desafios existentes, incluindo 
desempenho inconsistente de hardware, gerenciamento de relacionamento demorado e falta 
de certificação em novos mercados. Com a ajuda da Dell Technologies, eles desenvolveram 
o PlantPRO para ajudar os gerentes de construção a otimizar os sistemas de instalação de 
resfriadores, sistemas que circulam água gelada através de equipamentos de ar-condicionado 
e edifícios para reduzir as temperaturas. Ao integrar o PlantPRO a um sistema, os gerentes 
podem ajustar o controle de temperatura, aproveitando as tecnologias da IoT para executar 
continuamente a lógica analítica e diagnósticos diretamente na borda.  
Os resultados foram os seguintes:

• Aumento de vendas no mercado chave para universidades 
• Clientes mais tranquilos com marcas renomadas
• Ajuda na redução do estoque em 20%
• Eliminação de administração cara e demorada 
• Abertura de novos mercados com certificação global de hardware
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A abordagem de borda da Dell Technologies
No mundo atual, os serviços digitais são originários de nuvens e data centers. Segundo a Forrester, 29% das 
empresas pesquisadas já implementaram ou estão expandindo a implementação da borda para lógica analítica. 
O ritmo da IoT de borda para soluções de lógica analítica será acelerado, pois 22% das empresas planejam 
implementar essas soluções nos próximos 12 meses e outras 38% das empresas manifestam interesse.5

Dado esse ambiente, é mais importante do que nunca fornecer às pessoas a tecnologia necessária para 
transformar a maneira como você, e as máquinas com as quais trabalha, interagem com os serviços. 
Acreditamos que nossa abordagem de borda atende a essa necessidade e gera resultados transformadores 
de quatro maneiras principais:

Pensar primeiro nos dados.  
Ao desvincular a borda da nuvem, você pode otimizar cada um de acordo com o caso 
de uso e manter o controle de seus dados. Isso permite identificar e priorizar suas fontes 
de dados para obter o valor máximo e possibilitar a computação em qualquer lugar.

Simplificar ao máximo. 
Abstraia a complexidade permitindo a infraestrutura definida por software sempre que 
possível, garantindo a interoperabilidade e o gerenciamento em grande escala. 

Liberar os aplicativos.  
Permita o desenvolvimento e a implementação ágil de aplicativos de acordo com seus 
termos e garanta que sejam executados em qualquer borda e nuvem.

Construir pensando nos resultados.  
Garanta que você obtenha resultados benéficos empregando tecnologia e serviços 
para casos de uso específicos, consistindo em soluções facilmente personalizáveis 
e configuráveis, todas entregues de maneira confiável e consistente. Escolha um parceiro 
estratégico com uma cadeia de suprimentos consistente e confiável para que você possa 
contar com upgrades, suporte e serviços nos próximos anos. 

Geração de valor com tecnologias emergentes: a partir da borda 6

“Atualmente, a computação na borda promete desempenhar um papel 
essencial na rede do futuro, na medida em que evolui para acomodar as 
necessidades da IoT. No futuro, a computação na borda será usada em 

carros inteligentes e junto com muitos outros dispositivos”.
-PAX BHATI, DIRETOR, EY (ANTERIORMENTE, ERNST & YOUNG)5



LEIA 
os resultados do estudo 
do índice de transformação 
digital da Dell Technologies

CLIQUE 
para obter mais informações

Obter uma “vantagem” competitiva através de parcerias
À medida que mais funções acontecem na borda, a TI deve alterar as arquiteturas de 

computação, rede, armazenamento e aplicativos. A Dell Technologies ajuda os clientes 
a projetarem a fim de obter melhores resultados, em seus termos, minimizando o risco 

da jornada na IoT. Ao trabalhar com a Dell Technologies e nossos parceiros, você poderá 
implementar soluções que geram valor rapidamente e oferecem a você a confiança necessária 
para avançar decisivamente. Com nossa experiência e os serviços líderes do setor, um amplo 

portfólio e uma arquitetura aberta, oferecemos mais inteligência a todas as iniciativas, 
desde a borda até a nuvem.

Leia as partes 1 e 3 deste relatório: 

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

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