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Introdução

Nossa visão de 
edge computing
Em todos os setores, as organizações estão usando 
dados operacionais e gerados pelos usuários para 
tomar decisões empresariais críticas, resolver 
desafios e conquistar uma vantagem competitiva.

A bordo da Estação Internacional Espacial, em navios 
longe da costa, em hospitais e no chão de fábrica, 
os insights baseados em dados estão acelerando as 
operações de negócios e tornando as organizações 
digitais.

No entanto, os insights que são base para essas 
tomadas de decisões críticas não estão sendo 
processados no data center tradicional ou no ambiente 
de nuvem, e sim na edge.

As organizações têm uma necessidade urgente de entregar e 
escalar aplicações que ofereçam melhores serviços, corrijam 
problemas mais rápido (ou impeçam que eles ocorram), 
tragam inovações aos setores e até mesmo salvem vidas. 
Elas buscam soluções tecnológicas que ajudem a:

•     Conectar infraestruturas existentes.

•     Acelerar o desenvolvimento de aplicações.

•     Apoiar a inovação contínua.

•     Criar novas oportunidades.

Para conquistar esses objetivos, as empresas têm que 
desenvolver uma plataforma de edge computing que 
implemente na edge de rede as mesmas ferramentas de 
gerenciamento e infraestrutura usadas no data center 
principal e na nuvem. Graças a essa consistência, as 
empresas podem aplicar as mesmas habilidades e escalar 
nos vários ambientes.

Na Red Hat, encaramos a edge computing como 
uma oportunidade de levar os recursos de 
nuvem híbrida até as fontes de dados e usuários 
finais. Usando uma estratégia de nuvem híbrida 
projetada para compatibilidade com edge 
computing, as aplicações e os serviços podem 
oferecer insights e proporcionar experiências 
quando e onde são necessários.

Ampliar os recursos da nuvem híbrida aos locais 
de edge, além de criar novas oportunidades, 
também ajuda as organizações a reduzir as 
despesas operacionais em um mercado cada vez 
mais competitivo.
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Como os containers e Kubernetes 
ajudam a proporcionar os 
benefícios da edge computing?

Os containers e Kuberentes podem impulsionar 
a inovação na edge porque são:
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As aplicações em containers podem ser 
executadas em data centers principais, nuvem 
pública ou infraestrutura de edge, com uma 
abordagem flexível que possibilita às 
organizações evoluir a estratégia de aplicações 
para atender às necessidades empresariais.

Leve

As aplicações em containers podem ser 
iniciadas com mais rapidez e são leves o 
suficiente para atender a requisitos de 
hardware menor. As aplicações lightweight 
são ideais para locais de edge, que 
geralmente têm áreas de ocupação física e 
recursos de energia e refrigeração limitados.

Consistentes

Para que a edge computing tenha êxito, a 
containerização deve ser compatível com 
um desenvolvimento de aplicações e uma 
experiência de implantação consistentes, 
oferecendo gerenciamento de ciclo de vida 
consistente em uma grande variedade de 
sistemas e em larga escala.

Com a edge computing, computação, rede e serviços 
de armazenamento ficam fora dos data centers 
principais ou dos ambientes de nuvem e mais 
próximos dos usuários finais e das fontes de dados, 
geralmente em uma grande quantidade de locais. 
Embora o trabalho realizado em locais de edge não 
seja novidade para as organizações, a edge computing 
oferece uma nova maneira de alcançar rapidamente as 
metas de negócios nesses locais.

Entre os exemplos de locais de edge computing temos:

•   Uma fábrica de produção.

•   Um hospital.

•   Um poço de petróleo remoto.

Esses são alguns dos locais onde já funcionam as 
operações empresariais das organizações que geram 
valor diretamente.

•   Uma loja de varejo.

•   Um trem.
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A adoção da edge computing está crescendo 
rapidamente. A IDC estima que, até 2025, os gastos 
mundiais com a tecnologia de edge alcançarão 
US$ 274 bilhões, com uma taxa de crescimento 
anual composta de 14,1%.1

E, de acordo com a pesquisa Red Hat® Global Tech 
Outlook de 2022, 61% dos entrevistados 
classificaram Internet das Coisas (IoT), edge 
computing ou ambas como uma carga de trabalho 
de tecnologia emergente prioritária para 2022.2

Introdução

Benefícios no longo prazo:

•     Oferta de novos produtos e serviços.

•     Suporte à inovação contínua para 
      melhorar as operações empresariais 
      críticas.

Benefícios no curto prazo:

•     Coleta e processamento mais rápidos 
      dos dados para aumentar a 
      produtividade e a eficiência e acelerar 
      a tomada de decisões.

•     Controle de onde os dados residem, 
      melhorando a segurança e a conformidade.

O aumento do orçamento 
voltado para tecnologias 
conectadas resolve os 
desafios imediatos e também 
é um investimento no futuro.

1    IDC Spending Guide. “Worldwide Edge Spending Guide,” acessado em agosto de 2021.
2    Red Hat, Global Tech Outlook de 2022, junho a agosto de 2021. 4

Este ebook explora considerações para criar uma infraestrutura moderna de edge, incluindo:

•   Os benefícios da edge computing.

•   Exemplos de caso de uso.

•   As complexidades da operação na edge.

•   Como o portfólio da Red Hat pode ajudar.

https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?containerId=IDC_P39947
https://www.redhat.com/pt-br/global-tech-outlook-report/2022
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Edge de provedores de 
serviços:

Essas camadas ficam localizadas 
entre o núcleo e os datacenters 
regionais ou acessos last mile, 
e costumam pertencer e ser 
operadas por provedores de 
telecomunicações ou de 
serviços de Internet que 
atendem a vários clientes.

O foco principal deste ebook é a edge de locais de usuários finais.

Edge de locais de usuários 
finais:

Essas camadas incluem a edge 
empresarial, como uma loja de 
varejo, uma fábrica ou um trem, 
ou a edge de consumidor, como 
uma casa ou um carro.

Edge de dispositivos:

Essa camada é composta de 
sistemas autônomos que 
conectam diretamente sensores 
ou articuladores usando 
protocolos que não são de 
Internet.

Camadas fora da edge, no núcleo da empresa ou do provedor, pertencem e 
são operadas por provedores de nuvem pública, provedores de serviços de 
telecomunicações ou grandes empresas.
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Não há uma única edge
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Capítulo 1

Como explorar os 
benefícios da edge 
computing
As empresas que implantam a infraestrutura de edge 
têm novas oportunidades de melhorar as ofertas e os 
resultados operacionais. Ao mover as aplicações de 
análise de dados e de tomada de decisões para perto 
das fontes de dados, é possível aumentar a eficiência e 
melhorar as experiências dos clientes e dos funcionários.

Veja como sua empresa pode se beneficiar da edge 
computing:
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Acelere a tomada de decisões

Quando os dados são analisados localmente na 
edge, as organizações podem tomar decisões 
críticas com mais rapidez, evitando a latência 
demorada e os gargalos de largura de banda que 
ocorrem na computação centralizada.

Esses dados podem ser usados para tomar decisões 
em tempo real a fim de:

•     Ajudar a automatizar operações.

•     Reduzir os custos operacionais.

•     Desenvolver novas ofertas de serviços.

•     Evitar dispendiosas interrupções de serviços.

•     Impedir danos a funcionários e infraestruturas 
       críticas.

1
Como a edge computing pode ajudar as 
organizações a tomar decisões mais rápidas?

Manutenção preditiva na produção: 
use práticas recomendadas de nuvem no 
gerenciamento de infraestrutura e aplicações na 
edge em todos os lugares para coletar, processar e 
agir com base nos dados dos sensores no chão de 
fábrica. Os dados dos sensores, como calor, 
vibração ou pressão, podem prever a falha de um 
equipamento ou processo. Antecipar-se a um 
problema de funcionamento pode reduzir os 
impactos diretos no resultado final, incluindo 
desperdício de matéria-prima, downtime não 
planejado e perda de receita.

Análise em tempo real em finanças: as 
instituições financeiras podem usar inteligência 
artificial (IA) e machine learning (ML) na edge 
para identificar padrões de detecção de fraude 
financeira. Além disso, a edge computing pode ser 
valiosa no reconhecimento facial em tempo real 
em bancos e em caixas eletrônicos.
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Mantenha operações 
contínuas em locais com 
conectividade intermitente 
ou largura de banda limitada

Implemente processos e aplicações resilientes 
para locais na edge que apresentam conetividade 
intermitente, possivelmente causada por:

•     Localização remota.

•     Largura de banda limitada.

•     Problemas de acesso, como tempestades que 
       derrubam a conectividade.

3
Como a edge computing pode ajudar as 
organizações a manter o processamento mesmo 
com conectividade intermitente ou largura de 
banda limitada?

Como o processamento é feito localmente, a edge 
computing mantém as operações em execução 
mesmo se a conectividade com o local central 
falhar ou se ocorrer um problema conhecido com 
conectividade intermitente devido a questões 
ambientais ou relacionadas ao local. Além disso, 
com as soluções certas de edge computing, é 
possível restaurar a conectividade e ativar a 
capacidade de enviar alertar ou ressincronizar.

Monitore de modo ativo as instalações remotas 
de distribuição e transmissão: monitore e reaja a 
mudanças ou flutuações em instalações como 
oleodutos ou usinas hidrelétrica.

Mantenha-se ativo mesmo com falhas externas:
permaneça resiliente para garantir a segurança em 
pontos de controle e troca de trens.

Melhore a experiência de usuário

Quando os dados e as aplicações estão mais próximos 
do usuário final, as experiências dele melhoram graças 
ao engajamento praticamente em tempo real. 

Com a edge computing, as organizações podem:

•     Apresentar novas e exclusivas ofertas de serviços.

•     Capturar novos fluxos de receita.

•     Conquistar e manter a vantagem competitiva.

2 Como a edge computing ajuda as organizações a 
oferecer melhores experiências de usuário?

Acompanhamento de ativos:  mantenha os 
clientes informados e atualizados sobre itens da 
cadeia de suprimentos que eles estão aguardando. 
Acompanhe entregas e apresente estimativas mais 
precisas usando IA e ML na edge.

Assinatura digital: acione ofertas personalizadas 
e oportunas para os clientes usando 
informações de perfil e proximidade do usuário, 
o que pode melhorar a experiência, incentivar o 
upsell e fortalecer o reconhecimento de marca. 
As aplicações empresariais de varejo podem 
contar com análise em tempo real do 
comportamento na loja, como monitoramento 
dos corredores em que o cliente caminha, 
produtos que ele pega e o que está no carrinho.
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Atenda às demandas e aos 
requisitos de conformidade 
com mais segurança

Obedeça aos requisitos de soberania de 
residência de dados em relação à movimentação 
de informações confidenciais pelas fronteiras, 
incluindo dados pessoais, financeiros e médicos, 
entre outros.

4 Como a edge computing ajuda as 
organizações a atender aos requisitos de 
soberania e residência de dados?

Manipule corretamente as informações de 
identificação pessoal (PII): use ML para 
remover as PII e tornar os dados anônimos na 
edge antes de enviá-los para os sistemas de 
back-end. Por exemplo, borre rostos nos feeds 
da câmera antes de transmitir os vídeos para 
fora do local.

Atenda aos requisitos regulatórios: 
certifique-se de que as PII geradas por 
provedores da área de saúde ou instituições 
financeiras locais obedecem às diferentes 
normas internacionais e dos países.

Leia mais 

Saiba como a Alstom transformou os dispositivos de 
IoT de suas ferrovias em uma solução mais flexível 
e moderna para aquisição e processamento de 
dados na edge.

https://www.redhat.com/pt-br/about/press-releases/alstom-and-red-hat-team-transform-railway-communication-edge-computing-and-open-hybrid-cloud


Capítulo 2

Complexidades e 
considerações ao criar 
uma infraestrutura 
moderna de edge
Embora ofereça inúmeros benefícios, a edge 
computing também tem desafios e complexidades 
a serem analisados. Em locais de edge, muitas 
organizações têm dificuldade para gerenciar 
ambientes criados com hardware heterogêneo, 
soluções proprietárias específicas do setor e 
código próprio.

Algumas vezes, os desafios de operação nesse 
ambiente combinado afastam as organizações da 
computação na edge, mesmo que a latência e as 
limitações de largura de banda e os problemas de 
segurança e conformidade inerentes da cloud 
computing centralizada façam o esforço valer à pena.

Para superar essas complexidades, as organizações 
precisam considerar estes cinco desafios:

            Consideração

Encontre um parceiro de tecnologia que permita que 
você mantenha o controle, a visibilidade e o 
gerenciamento de centenas a milhares de locais com 
consistência para que possa implantar aplicações onde 
forem necessárias, até mesmo nos locais mais remotos. 
Escolha uma plataforma que funcione de maneria 
consistente na edge, na nuvem e nos data centers 
principais. Aproveite os inúmeros benefícios que uma 
plataforma ou ferramentas de automação oferecem 
para o gerenciamento e a implantação em escala.

9

Implantação e gerenciamento 
em escala

A preparação da escala para as necessidades da 
sua organização pode ser complexa, especialmente 
quando realizada de maneira manual. Ela é 
demorada e propensa a erros quando não 
automatizada, principalmente quando você precisa 
implantar e gerenciar milhares de locais. A 
automação pode ajudar a escalar a implantação, as 
operações e o gerenciamento à medida que sua 
arquitetura cresce.

1
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Segurança e conformidade

A rápida adoção da edge computing significa que 
as organizações estão fazendo implementações 
em locais sem pessoal de TI, como em uma 
plataforma de petróleo remota ou em uma frota 
de transporte. É desafiador garantir a 
implementação de controles e políticas nesses 
locais remotos para manter a segurança, 
governança e conformidade apropriadas.

            Consideração

Trabalhe com um fornecedor confiável que ajude você 
a definir políticas, garanta que o software seja 
corretamente atualizado para evitar vulnerabilidades e 
possa ajudar a implementar medidas de segurança de 
dados. Considere soluções de automação que 
melhoram a postura de segurança por meio da 
consistência.

Dependência de fornecedor

Frequentemente, é nos locais de edge que a empresa 
cria valor e diferenciação. Para continuar inovando e 
aprimorando a propriedade intelectual nesses locais, 
as organizações precisam de soluções de edge 
computing que ofereçam agilidade e flexibilidade. 
Soluções proprietárias e ofertas verticalmente 
integradas na nuvem podem ser limitadas e dificultar 
a inovação. Essa abordagem fechada também pode 
impedir a diferenciação da empresa trabalhando com 
provedores terceirizados e ISVs. Nenhum fornecedor 
sozinho consegue criar um stack inteiro na edge, e as 
organizações precisam garantir a interoperabilidade 
dentro de um ambiente de hardware e software de 
vários fornecedores para continuar a inovar e 
funcionar com agilidade.

2

Conectividade intermitente

As operações remotas, ou casos de uso que exigem 
conectividade intermitente devido a restrições 
regulamentares e de segurança, precisam de 
plataformas estáveis e previsíveis para edge 
computing. Essas plataformas sem contato exigem 
o mínimo de manutenção no local e são fáceis de 
serem detectadas e substituídas.

            Consideração

Escolha uma plataforma extensível que permita crescer, 
adaptar e escalar sem a necessidade de reavaliar 
completamente seus fornecedores e soluções de edge 
computing cada vez que as necessidades empresariais 
mudam. Encontre soluções que permitam a 
diferenciação em um mercado sobrecarregado. Stacks 
verticalmente integrados podem limitar sua capacidade 
de se diferenciar dos demais usando a mesma 
tecnologia. Portanto, escolha um fornecedor que tenha 
um ecossistema de fornecedores certificados que ajude 
você a ampliar seus recursos quando necessário.

            Consideração

Crie uma plataforma comum que dê opções, 
trabalhando em vários ambientes e plataformas 
na nuvem e ampliando os mesmos recursos à 
edge para gerenciamento remoto.

3

4
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5 Gerenciamento de dados

Quanto mais nós e sensores implementados em um 
ambiente de edge computing, mais detalhes serão 
produzidos. Quando um único sensor gera centenas 
ou até mesmo milhares de pontos de dados por 
minuto, a organização fica sobrecarregada para 
processar, gerenciar e transferir os dados de 
maneira oportuna. Gerenciar grandes quantidades 
de locais de edge computing, bem como os fluxos de 
dados que eles geram, é uma tarefa gigantesca.

Por exemplo, uma empresa de transporte e logística 
precisa acompanhar o transporte e o inventário no 
país ou no mundo inteiro. Ou um fabricante opera 
centenas de máquinas e processos, e cada um deles 
possivelmente transmite milhares de pontos de 
dados por minuto. Sem a infraestrutura adequada, 
esse volume de dados pode ser muito pesado e 
difícil de manejar.

Agora que você sabe o que esperar e o que levar em 
consideração, como vai criar seus ambientes de nuvem 
apropriados para a edge? Para alcançar a agilidade e 
flexibilidade desejadas, as empresas que visam o 
futuro da nuvem e da edge computing estão optando 
por soluções interoperáveis, adotando uma abordagem 
de nuvem híbrida aberta que se amplia para a edge.

Mais informações 

Leia sobre como a Mayflower Autonomous 
Ship, uma embarcação de pesquisa marinha 
não tripulada, usa a edge computing com o 
Red Hat Enterprise LinuxⓇ. 

            Consideração

Adote uma automação simples e baseada em eventos 
junto com armazenamento e IA/ML. Encontre um 
fornecedor de tecnologia que ajude você a aproveitar 
seus dados ao máximo de maneira oportuna.
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https://www.redhat.com/pt-br/blog/red-hat-enterprise-linux-helps-pioneering-unmanned-marine-research
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Uma plataforma comum da edge 
ao núcleo para qualquer nuvem

O Red Hat Edge oferece:

Migre para uma plataforma de aplicação moderna e 
nativa em nuvem compatível com os processos de 
gerenciamento do ciclo de vida e desenvolvimento 
de aplicações de DevSecOps. Execute as funções de 
núcleo de TI no data center e na nuvem e estenda o 
desenvolvimento de aplicações modernas e o 
gerenciamento de infraestrutura para a edge. O 
Red Hat Edge é compatível com áreas de ocupação 

Capítulo 3

Como o Red Hat Edge 
pode ajudar
A edge computing é uma extensão natural da 
estratégia de nuvem híbrida aberta da Red Hat, que 
busca compatibilidade com qualquer carga de 
trabalho, em qualquer ambiente e em qualquer lugar.

À medida que sua organização procura as melhores 
tecnologias para alcançar mais clientes, proporcionar 
experiências diferenciadas ou aumentar a inovação, suas 
opções não deveriam ser limitadas pela arquitetura. 
Ampliar a implantação das aplicações para incluir locais 
de edge aumenta ainda mais essas oportunidades. O 
portfólio da Red Hat tem as soluções e o conhecimento 
para levar você até onde quiser.

nas nuvens pública e privada e na edge, usando um 
vasto ecossistema de parceiros de hardware e 
software. Nossa abordagem aberta à colaboração 
significa que todos podem sugerir melhorias ou 
contribuir com alterações significativas. Então, 
adicionamos a essa inovação funcionalidades, 
ferramentas, serviços e suporte para torná-la viável 
para a empresa.

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4Introdução

https://www.redhat.com/pt-br/products/open-hybrid-cloud
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Plataformas open source

Aproveite uma plataforma flexível compatível com a 
inovação contínua, possibilitando que você diferencie 
seus negócios atuais e se prepare para mudanças 
futuras. Sem dependência de fornecedores, você é 
capaz de mudar sua infraestrutura conforme as 
necessidades evoluem.

Gerenciamento e automação 
em escala

O Red Hat Edge oferece a base para 
automatizar a implementação, configuração 
e manutenção do seu ambiente de edge 
computing com integrações de terceiros. 
Com a Red Hat, você gerencia tanto as 
plataformas de computação de base quanto 
o ciclo de vida completo de aplicações de 
edge em centenas ou até mesmo milhares de 
locais. Cresça em escala sem aumentar a 
complexidade usando operações 
consistentes em toda a implantação, não 
apenas na edge.

Valor adicional das habilidades 
atuais de TI

Com as soluções do Red Hat Edge, você pode 
aproveitar ao máximo suas habilidades atuais de 
TI para estender os recursos nativos em nuvem ao 
DevSecOps para criar aplicações novas na edge. 
Sua organização pode aplicar soluções de nuvem 
híbrida na edge, minimizando a necessidade de 
suporte de TI no local com o gerenciamento 
remoto.

Um portfólio de edge 
robusto

A Red Hat oferece as soluções de que você 
precisa para criar aplicações lightweight, 
processar e armazenar dados no local e acessar 
regras de negócios e algoritmos que agilizam a 
tomada de decisões.

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4Introdução



A Red Hat tem um papel essencial ao ajudar você a implementar a transformação 
e adotar a edge computing com eficácia e eficiência.

O portfólio da Red Hat, que ajuda você a implantar uma 
infraestrutura moderna de edge computing, inclui:

Segurança em todas 
as camadas

A Red Hat ajuda você a implementar uma 
abordagem de segurança em camadas para 
infraestrutura, stack de aplicações e ciclo de 
vida para melhorar a segurança das cargas 
de trabalho on-premise, na nuvem e em 
locais de edge.

Padrões validados para edge 
computing

O Red Hat Edge oferece padrões validados, que são 
implantações detalhadas criadas para diferentes 
casos de uso da edge. Essas configurações 
predefinidas de edge computing reúnem o portfólio 
da Red Hat e as tecnologias do nosso ecossistema 
de parceiros para ajudar você a implementar 
rapidamente sua arquitetura da edge.

Leia como a edge 
computing resolve 
problemas 

Explore a abordagem da Red Hat em 
relação à edge computing.
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ServiçosSoluções
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https://www.redhat.com/pt-br/products/edge/validated-patterns
https://www.redhat.com/pt-br/topics/edge-computing
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/linux-platforms/enterprise-linux/edge-computing
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/cloud-computing/openshift/edge-computing
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/management/ansible/edge-automation
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Capítulo 4

Como usar a edge 
computing
Pronto para migrar para a edge? A Red Hat está 
aqui para ajudar.

Conheça nossa abordagem de edge computing, 
consulte casos de uso relevantes e leia sobre 
organizações que estão se beneficiando das 
operações na edge.

Acesse nossa web page  Mais informações 

Quando tudo estiver pronto para a próxima etapa, 
a Red Hat Consulting pode realizar uma análise da 
arquitetura da plataforma para avaliar seus 
recursos de edge e ajudar você a iniciar.
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