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Introdução  
A soluções de edge impulsionarão a próxima onda de inovações, à 
medida que as organizações adotarem iniciativas de 
transformação digital. Seja para automatizar as operações, 
proporcionar experiências valiosas para os clientes ou introduzir 
novos modelos de negócios, as soluções de edge computing 
englobam muitos benefícios para as empresas. Além disso, os 
diretores de TI (CIOs) querem aproveitar as vantagens do design 
das aplicações e da infraestrutura definida por software nativos na 
nuvem e a liberdade de implantação em qualquer lugar. 

Essa evolução faz parte de uma definição ampliada da nuvem 
híbrida. O conceito evoluiu de uma dualidade de recursos locais e 
em nuvem pública, para incluir locais de edge computing, como 
fábricas, hospitais e lojas de varejo. Essa flexibilidade de colocação 
da carga de trabalho é essencial para obter um equilíbrio entre 
desempenho e segurança. 

A decisão de diversificar sua presença é significativa, porque as 
organizações percebem que grande parte do que as distingue e da 
capacidade de criarem uma vantagem competitiva ocorre nesses locais de edge. No setor de fabricação, a 
edge computing combinada com a inteligência artificial (IA) tem o potencial de otimizar processos, 
aumentando o rendimento e reduzindo os defeitos. Os profissionais de saúde podem automatizar a análise 
das imagens produzidas por ressonância magnética para, com maior precisão, diagnosticar um paciente e 
recomendar um plano de tratamento especializado. Os varejistas podem entender melhor o comportamento 
dos clientes e oferecer promoções personalizadas e recomendações de produtos.  

À medida que os ambientes de edge crescem, aumentam os requisitos de gestão consistente e 
interoperabilidade a fim de reduzir a complexidade. A adoção de tecnologias empresariais de código aberto 
e, em última instância, de uma nuvem híbrida, é útil para minimizar a obrigação do fornecedor, facilitar a 

As organizações que adotam a abordagem digital-first consideram edge computingcomo sendo 
um fator de diferenciação importante para criarem valor de negócio. À medida que as empresas 
distribuem infraestrutura e cargas de trabalho fora do data center, é essencial que haja uma 
estratégia de automação que garanta consistência e escalabilidade. 

 

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS 
»A IDC prevê que o mercado geral de 

hardware, software e serviços de edge 
computing atingirá US$ 273,8 bilhões até 
2025. 

» 73% das organizações consideram edge 
compunting como um investimento 
estratégico. 

» 54% das organizações pretendem investir 
na automação de TI relacionada à edge 
nos próximos 24 meses. 

» 59% das empresas de grande porte 
conseguiram um ROI em menos de 12 
meses nos projetos de automação da TI. 
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integração baseada em padrões e maximizar a comunidade de código aberto para acelerar o 
desenvolvimento de novos recursos.  

Seja qual for o caso de uso, uma coisa é certa: a natureza distribuída e heterogênea desses sistemas requer 
uma plataforma de automação comum que facilite a implantação de novos sites e a gestão da logística da 
configuração em massa, mantendo a segurança baseada em políticas de edge até a nuvem. 

Definição de edge computing  
Em termos muito simples, edge computing aproxima a infraestrutura, as aplicações de produtores e 
consumidores de dados. À medida que os dados passam a ser mais distribuídos, as organizações precisam 
captar, processar e utilizar esses dados em tempo real, próximos ao seu ponto de criação. 

Embora o conceito de infraestrutura distribuída seja conhecido há muitos anos, o interesse pelas 
implantações modernas de edge computing surgiu mais recentemente, como uma forte tendência do setor. 
De acordo com as previsões da IDC, o mercado geral de hardware, software e serviços de edge deverá atingir 
US$ 273,8 bilhões até 2025, com uma CAGR superior a 15%.  

A importância da edge computing superou as expectativasdos departamentos de TI e chamou a atenção do 
alto escalão. Os dados da pesquisa da IDC mostram que 73% das empresas consideram edge computingcomo 
sendoum investimento estratégico, e outros 17% afirmam que ela é necessária para as operações de 
negócios.  

Isso está causando uma mudança nos investimentos de TI. Até 2023, mais de 50% da nova infraestrutura da 
TI empresarial será implantada em edge e não em data centers corporativos, o que significa um aumento em 
comparação à taxa atual abaixo de 10%. Até 2024, haverá um aumento de 800% no número de aplicações 
em edge computing. Apesar desse crescimento, é importante notar que edge complementa – e não substitui 
– a infraestrutura de nuvem. 

Edge computing tem o potencial de abordar as limitações inerentes às arquiteturas centralizadas, inclusive: 

» Latência. Refere-se ao tempo decorrido entre uma solicitação e uma resposta. Seja ela introduzida 
pela própria rede ou pelo número de saltos entre o ponto de extremidade e o servidor, a latência 
representa um atraso que pode prejudicar as aplicações que operam em tempo real. 

» Custo. A proliferação da IoT e outros equipamentos conectados levou a um aumento de dados gerados 
em locais remotos. Pode ser caro transmitir esses dados e armazená-los em um data center ou na 
nuvem, principalmente se foram necessários somente para uma análise de curto prazo. 

» Segurança/conformidade. Seja por imposição de regulamentos do governo ou de governança 
corporativa, pode haver restrições quanto à localização dos dados. À medida que as jurisdições 
continuam buscando meios de legislar a soberania dos dados, as empresas enfrentam o desafio da 
conformidade.  

» Resiliência. Ao aumentar sua dependência na tecnologia, as organizações precisam ter capacidade de 
manter as operações quando a conectividade com a nuvem não é garantida. 
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» Os locais de edge computing incluem o provedor de serviços e as instalações próprias do cliente. Em 
muitos casos, as organizações utilizam uma mistura de locais para atingir seus objetivos de negócios. 

Desafios de edge computing  
Apesar dos benefícios que edge computing oferece, as organizações encaram o desafio de como melhor 
implementar, administrar e proteger essas soluções. Alguns dos desafios podem decorrer do fato de que 
muitos locais de edge computing não dispõem de equipe local de TI, o que enfatiza o gerenciamento remoto. 
Esses locais também podem não ter a mesma segurança física econtrada em um datacenter, exigindo uma 
abordagem diferente.  

Embora essas preocupações possam parecer comuns à TI, as soluções de edge geralmente introduzem 
elementos específicos ao setor. Isso significa o potencial de integração com hardware e software de 
tecnologia operacional (TO) e protocolos de rede. A convergência entre TI/TO também afeta como as 
diferentes equipes de uma organização interagem e definem políticas e procedimentos. Esse problema é 
agravado porque as organizações dependem cada vez mais desses sistemas críticos. 

A edge computing também introduz um novo contexto à escalabilidade. A maioria das organizações de TI 
sabe como dimensionar a infraestrutura em um ambiente denso de data center, e uma organização de 
grande porte pode até ter vários desses locais. Compare isso aos desafios de administrar centenas ou 
milhares de sites contendo cargas de trabalho de edge.  

No entanto, a edge computing exige um tipo diferente de escalabilidade, devido ao número e à variedade de 
locais remotos onde a tecnologia é empregada. Um desafio importante para a TI é de criar e operar com 
eficácia nesses ambientes remotos, de forma coerente com as abordagens de data center existentes. Como 
resultado, a TI frequentemente confia na tecnologia personalizada, que requer considerável integração e 
supervisão manual humana. Isso acrescenta tempo e custos a esses projetos, ao passo que a falta de 
padronização aumenta a possibilidade de riscos de segurança.  

A importância da automação 
A IDC define a automação da infraestrutura de TI como sendo a capacidade de fornecer, implantar e 
gerenciar automaticamente os recursos de TI em data centers privados e ambientes de nuvem pública. Essa 
funcionalidade inclui as operações rotineiras de servidores, armazenamento, redes, segurança, contêineres e 
outras infraestruturas críticas de TI. Além disso, os elementos de gestão de configuração, transparência de 
custos, análise de relatórios e IA são essenciais para as empresas que buscam gerar operações genuinamente 
autônomas. A pesquisa da IDC constatou que a automação da TI é uma das prioridades desses líderes nos 
próximos dois anos (Figura 1). 
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FIGURA 1: A automação da TI é prioridade para os investimentos em edge computing 
Q Quais investimentos em computação/armazenamento que suportam os locais de  

edge computing serão prioritários nos próximos 24 meses? 

  
n = 308 

Fonte: Infrastructure for Flexible/Hybrid IT Survey, IDC, julho de 2021 

Os líderes de TI experientes querem gerar valor de negócio pelo controle de custos e novos projetos 
estratégicos na economia pós-pandemia, caracterizada por inflação em alta e mercado de trabalho difícil. 
Além disso, os modelos de negócio mudam mais rapidamente do que nunca, à medida que as organizações 
adotam o digital-first. As equipes de operação têm um papel decisivo em gerar esse valor por meio da 
resiliência de TI. No entanto, a experiência do cliente e a receita podem enfraquecer quando os objetivos de 
nível de serviço não são alcançados. A automação da TI pode ser uma forma de gerar retornos de 
investimentos rápidos e resiliência aprimorada para a empresa. Por exemplo, a IDC constatou que 59% das 
empresas de grande porte (mais de US$ 2 bilhões) conseguiram um ROI em menos de 12 meses nos projetos 
de automação de TI.  

A automação pode ser ainda mais urgente no ambiente de edge computing. Podendo introduzir novos 
desafios quanto à redução ou falta de equipes de TI nos locais remotos, tais como varejo, armazéns ou pisos 
de fábricas. Essas instalações remotas de edge frequentemente dão mais enfoque à TO. Historicamente, a 
TO encontrada nas instalações de edge computing estava concentrada nos dispositivos de hardware, como 
os que são necessários para impressão, embalagem e remessa de mercadorias físicas. Esses ambientes 
costumam carecer dos recursos e controles mantidos nos grandes data centers de nuvem focados em TI. Os 
data centers modernos geralmente incluem refrigeração redundante, malhas de transmissão de energia com 
geradores, segurança física contínua, equipes especializadas locais, processos operacionais confiáveis e redes 
resilientes. A TI dá mais enfoque à habilitação das aplicações e à resiliência dos dados. 
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Em organizações digital-first, a IDC vê uma convergência entre a TI e a TO. À medida que mais organizações 
começarem essa integração, ela rapidamente passará a ser um padrão para a manutenção de 
competitividade. A TO deve adotar a governança de dados e os processos de integridade dos seus pares da 
TI. Essa base de dados continuará a ser desenvolvida, reforçando a infraestrutura na nuvem e de edge 
computing. É preciso que a TI seja compatível com recursos de análise operacional mais ágeis e mais 
avançados e tomadas de decisão rápidas, ao mesmo tempo que aperfeiçoa a cibersegurança de confiança 
zero nos dispositivos remotos. A TO precisa da mesma resiliência que as organizações obtêm no data center. 
A resiliência pode exigir a ampliação de ferramentas e soluções de automação confiáveis para chegar a um 
objetivo de nível de serviço de edge semelhante. Um avanço nesses objetivos exigirá uma combinação de 
expertise local com serviços externos, bem como a adoção de novas arquiteturas que possibilitem 
flexibilidade e resiliência tecnológica em escala. 

Considerações sobre o Red Hat Ansible Automation Platform para automação 
em edge computing  
O Red Hat Ansible Automation Platform 2 é um bloco modular fundamental para a infraestrutura de edge 
computing. É um elemento do portfólio de soluções de edge da Red Hat, incluindo Red Hat OpenShift para 
suporte a contêineres e Red Hat Enterprise Linux para sistemas operacionais e clustering de alta 
disponibilidade. As organizações podem implementar o Red Hat Ansible Automation Platform 2 como 
ferramenta independente, ou integrá-la com os produtos da Red Hat mostrados na Figura 2. 

FIGURA 2: Red Hat para edge computing  
O portfólio da Red Hat para edge computing  
     

 
Fonte: Red Hat, 2022 
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O Red Hat Ansible Automation Platform 2 fornece uma estrutura corporativa para criar e operar a 
automação de TI em escala, habilitando os usuários de toda a organização a criar, compartilhar e gerenciar a 
automação – das equipes de desenvolvimento e operações até as de segurança e redes. Os gerentes de TI 
aplicam diretrizes ao uso de automação por grupos individuais e os criadores da automação podem gravar 
tarefas que usam o conhecimento existente. O Red Hat Ansible Automation Platform 2 também fornece uma 
base segura e estável para implantar a automação de ponta a ponta. 

A adoção de conteinerização de edge computing, simplifica o dimensionamento da capacidade, aumenta a 
resiliência e aprimora a consistência. O Red Hat Ansible Automation Platform 2 usa a conteinerização para 
acondicionar, distribuir e executar a automação em vários ambientes. Essa capacidade, aliada à arquitetura 
resiliente distribuída da plataforma, possibilita que, de maneira rápida, consistente e segura, as organizações 
levem os serviços de TI para edge. 

O Red Hat Ansible Automation Platform 2 é compatível com vários alvos de instalação, incluindo o Red Hat 
OpenShift. Com esse recurso, as organizações podem alavancar a automação ao usarem a plataforma de 
contêiner pré-existente ao mesmo tempo que reduzem a complexidade da execução de contêineres em escala. 

Há mais a ser gerenciado no atual ambiente de edge computingdo que simplesmente contêineres. Como 
resultado, os clientes exigem uma plataforma aberta e suporte de ampla cobertura. O Red Hat Ansible 
Automation Platform 2 é compatível com outros sistemas operacionais, inclusive Windows, e vários hipervisores, 
com mais de 50 módulos só para VMware. E as plataformas de automação devem ser pelo menos compatíveis 
com outros elementos de infraestrutura, tais como comutadores de redes principais, firewalls e balanceadores de 
carga. O Red Hat Ansible Automation Platform 2 é compatível com produtos de hardware populares da Cisco, F5, 
Juniper, NetApp, Dell e outros. E a Red Hat e seus contribuidores desenvolveram módulos de coleta de conteúdo 
para guias estratégicos pré-construídos e código de automação para ajudar as empresas a implementar 
rapidamente uma nova solução de plataforma de automação.  

A malha de automação, um recurso introduzido pelo Red Hat Ansible Automation Platform 2, oferece uma 
forma simples, flexível e confiável de dimensionar a automação de estoques volumosos espalhados por 
variadas topologias de rede, plataformas e regiões. A malha usa uma rede de sobreposição segura e os nós 
de trabalho distribuídos executam a automação mais próxima dos pontos de extremidade que precisam dela, 
melhorando a resiliência à latência e a interrupções intermitentes de conexão. 

Desafios 
A complexidade de uma infraestrutura moderna de TI e as preocupações de segurança de edge são desafios 
que fornecedores como a Red Hat precisam enfrentar em nome de seus clientes corporativos. A automação 
em edge computing é uma escolha crucial de investimento a ser feita pelos executivos de TI. Pela definição 
da própria edge, as empresas precisam administrar dezenas ou centenas de locais, cada qual com suas 
aplicações próprias. Além disso, as dependências entre equipes e tecnologias tornam um desafio executar a 
transformação digital em edge de maneira uniforme. Equipes de operações estressadas precisam atender a 
uma lista crescente de implementação de projetos em um mercado de trabalho difícil, onde vagas de 
emprego podem permanecer desocupadas durante vários meses. A automação em escala é a escolha lógica 
para enfrentar esses desafios.  
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Conforme cresce a necessidade de abordar essas complexidades, torna-se imperativo oferecer uma única 
plataforma capaz de suportar várias equipes. Essas equipes são formadas por profissionais de DevOps e de 
SRE, arquitetos de nuvem e grupos de TO remotos. A colaboração entre essas equipes é muito importante 
para que haja valor de negócio. As empresas devem garantir que recebem recursos totais do Red Hat Ansible 
Automation Platform 2, e para isso devem acessar a plataforma não só para fins de automação, mas também 
para colaboração, conformidade e análises. Ao maximizar uma solução de plataforma para várias equipes, as 
empresas podem acelerar o ROI quando implantam novas soluções de edge. 

Conclusão 
A IDC calcula que mais de 500 milhões de novas aplicações corporativas serão criadas 
até 2023. Muitos deles estarão na edge. A IDC recomenda, portanto, que as equipes 
de DevOps considerem implantações de contêineres para estabelecer soluções de 
edge rapidamente e com resiliência. À medida que o escopo e a complexidade dessas 
aplicações aumentam, os desenvolvedores e as equipes de operações de TI e de 
infraestrutura que dão suporte a eles precisarão gerenciar e encurtar com eficácia os 
ciclos de entregas das aplicações.  

E assim, os recursos e ferramentas avançados que promovem a produtividade 
do desenvolvedor também ganharão aceitação rápida no mercado. O Red Hat 
Ansible Automation Platform 2 soluciona esses desafios ao fornecer uma gama 
de ferramentas necessárias para implementar a automação em escala na 
empresa toda. A Red Hat também acrescentou novas ferramentas úteis para que 
os desenvolvedores sejam parte da solução, facilitando a criação do conteúdo de automação. 

As empresas incrementam seus projetos de transformação digital com a participação do setor de operações 
em todo o processo de transformação, o que é de vital importância. Gerar o valor de negócio total dos 
projetos de transformação digital requer que a experiência dos clientes seja de primeira classe. Clientes 
internos ou externos não toleram aplicações lentas ou imprevisíveis. Eles comentam com a IDC que 
reduziram 58% do tempo de inatividade depois que implementaram uma solução de automação. A redução 
do tempo de inatividade, associada à economia de custo e à maior eficiência da automação da TI de edge 
computingestá aguçando o interesse de muitas organizações. 

A IDC recomenda 
que as equipes de 
DevOps considerem 
implantações de 
contêineres para 
gerarem soluções de 
borda rapidamente e 
com resiliência. 
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MENSAGEM DO PATROCINADOR 

Sobre o Red Hat Ansible Automation Platform 
O Red Hat Ansible Automation Platform é uma plataforma única e flexível, que engloba todas as 
ferramentas necessárias para criar, implantar e gerenciar a automação de ponta a ponta, em escala.  
Saiba mais sobre o Red Hat Ansible Automation. 

» O valor de negócio do Red Hat Ansible Automation Platform 

» Breve parecer da IDC: o Red Hat Ansible Automation Platform 2 recebeu nova arquitetura para uso 
mais rápido e fácil 
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