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As empresas de todos os setores estão procurando maneiras de melhorar a produtividade, 

a eficiência e as experiências: os varejistas querem fornecer uma interação omnichannel perfeita 

com os clientes; os agricultores precisam de mais automação no campo e nas instalações para 

aumentar o rendimento da colheita; e os prestadores de serviços de saúde devem oferecer um 

atendimento ao paciente mais eficiente e eficaz. Conheça a computação de borda. Na borda, os 

varejistas podem oferecer experiências do cliente sem atritos por meio de casos de uso, como 

insights de tráfego nas lojas e gerenciamento de filas. Os agricultores podem usar equipamentos 

autônomos com sensores para ter um gerenciamento preciso da colheita, enquanto distribuidores 

e comerciantes podem preservar o sabor fresco e a cor dos produtos até que eles cheguem ao 

cliente. Os prestadores de serviços de saúde podem empregar o monitoramento e gerenciamento 

remoto de dispositivos para melhorar o atendimento ao paciente e os resultados. 
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Sobre a Dell 

Estender os casos de uso e aplicativos empresariais para aproveitar os dados na borda não 

é mais uma novidade.  É um imperativo estratégico para empresas de todos os portes 

construir e sustentar uma vantagem competitiva. 

 

Para habilitar uma variedade de aplicativos e casos de uso na borda, as organizações 

devem usar uma combinação das três principais tecnologias da tríade tecnológica da 

Forrester como elementos básicos: 

 

• Computação de borda. A computação de borda permite a análise local de dados de 

dispositivos de Internet das coisas (IoT), sensores, câmeras e afins para que as decisões 

possam ser tomadas imediatamente onde a velocidade é o elemento mais importante. As 

soluções de computação de borda estendem as operações empresariais para além do data 

center corporativo, permitindo que as organizações projetem e implantem de forma flexível 

o software entre instalações centrais e locais, integrem ambientes de ponto de extremidade 

em seu patrimônio de TI, reduzam a latência da rede e forneçam análises quase em tempo 

real e um dimensionamento rápido da capacidade. A computação de borda é um elemento 

essencial da transformação digital e da modernização em muitas empresas, especialmente 

quando otimizada com redes 5G e gerenciamento de dados de aplicativos modernos. 

A computação de borda pode ser usada para tudo, do monitoramento de pacientes no 

hospital até soluções de direção assistida. 

 

• IoT. IoT refere-se a pontos de extremidade inteligentes que estão conectados à rede. 

Os pontos de extremidade de IoT podem estar parados ou em movimento: uma 

máquina, veículo, vagão, refrigerador, telefone celular e assim por diante. Os pontos de 

extremidade de IoT produzem grandes quantidades de dados que podem ser analisados 

para fornecer insights valiosos que melhoram as operações de negócios e modernizam 

a experiência dos clientes. Por exemplo, na área da saúde, os dispositivos vestíveis 

oferecem monitoramento remoto do paciente em tempo real; no varejo, os sensores do 

sistema de posicionamento global (GPS) podem melhorar o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos; e, no setor de energia, os medidores inteligentes acompanham o uso 

energético e ajudam a prever a demanda. 

 



 
 
 
 

 
• Redes 5G. O 5G é muito mais do que apenas a geração que vem após o 4G. É uma atualização de 

comunicações revolucionária que conecta a infraestrutura de TI e de telecomunicações em uma 

arquitetura horizontal baseada em nuvem para economias de escala sem precedentes. O 5G pode usar 

mais bandas de frequência e oferecer menor latência e maior taxa de transferência para conectar 

praticamente todos e tudo, incluindo pessoas, máquinas, objetos e dispositivos. Ele promete 

impulsionar o desenvolvimento de aplicativos inovadores na borda, permitindo um uso muito mais 

amplo da IoT, da inteligência artificial e da análise de dados em tempo real para uma tomada de 

decisões eficaz. 

 

Embora a computação de borda, a IoT e as redes 5G agreguem valor às organizações, as sinergias 

obtidas com a sobreposição dessas três tecnologias superam cada uma delas individualmente. 

 

Apesar desses benefícios, no entanto, as organizações sentem os crescentes problemas das 

implementações de borda que estão em silos, são altamente segmentadas e que operam em plataformas 

separadas. O momento é certo para as empresas simplificarem sua borda, gerando insights de maior 

valor onde eles são necessários, consolidando casos de uso, infraestrutura e dados, e protegendo ativos 

com segurança intrínseca. 
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COMO A DELL TECHNOLOGIES PODE AJUDAR 

Com a Dell Technologies ao seu lado, você pode aproveitar a borda, IoT e redes 

5G para oferecer resultados de negócios notáveis à medida que sua borda se 

expande e incluir mais casos de uso, dados, aplicativos e locais.   

Por duas décadas, ajudamos as empresas a simplificar suas bordas para gerar mais 

valor onde a velocidade é o elemento mais importante. Podemos ajudar você a gerar 

insights onde são necessários, consolidá-los à medida que você se expande e trazer 

segurança intrínseca para a borda. 

A nossa vasta experiência com clientes e parceiros empresariais e de OEM influencia 

o projeto do mais amplo portfólio do setor para a borda. Esse portfólio suporta práticas 

evoluídas e casos de uso horizontais e verticais com uma base versátil, ágil, escalável 

e intrinsecamente segura para o sucesso empresarial em qualquer borda. E nosso 

compromisso com o 5G aberto ajuda as empresas a criar experiências inovadoras 

que inspiram clientes, funcionários e parceiros. 

Para obter mais informações sobre como nossos clientes simplificam suas bordas, 

acesse a biblioteca de transformação digital da Dell Technologies ou saiba mais sobre 

as soluções de borda. 

SOBRE A DELL TECHNOLOGIES 

A Dell Technologies ajuda as pessoas e as organizações a criar um futuro digital e a 

transformar seu modo de trabalhar, viver e jogar. A empresa oferece aos clientes o mais 

amplo e inovador portfólio de tecnologia e serviços do setor para a era dos dados. 
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