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News@
2ª Geração AMD Ryzen™ Threadripper™

@A AMD anunciou a disponibilidade mundial de pré-venda para mais de 
80 distribuidores globais e integradores de sistema para o altamente 

esperado processador de desktop da 2ª Geração AMD Ryzen Threadripper, 
com disponibilidade global para dia 13 de Agosto. Quebrando o recorde 
mundial de testes de CPU Cinebench R15 multi-thread com as maiores 
pontuações de benchmark na categoria de processador de desktop de um 
único soquete, a 2ª Geração AMD Ryzen Threadripper 2990WX, de 32-
Core e 64-thread foi projetado para criadores de conteúdo profi ssionais, 

desenvolvedores e entusiastas de PC. A linha da 2ª geração apresenta quatro 
modelos de processadores que chegam ao mercado em 2018, todos construídos 
na arquitetura de núcleo “Zen +” de 12nm, incluindo o exclusivo conjunto 
de recursos do processador 2ª Geração AMD Ryzen e são compatíveis com 
as existentes e novas motherboards X399 (www.AMD.com).

Festival open air de cultura geek

@O Play Geek Festival 2018, evento de games com estrutura ins-
pirada nos grandes festivais, acontecerá entre os dias 15 e 18 

de Novembro no Indaiatuba Hall. Com uma área de mais de 80 mil 
m², mais de quinze espaços temáticos exclusivos e muitas atrações, 
o Play Geek Festival já se consolida como o maior evento open air 
de cultura geek do Brasil. Com espaços exclusivos e pensados para 
atrair visitantes de todas as idades, o evento terá atrações que vão 
desde concursos de cosplay, competições de esportes eletrônicos, 
workshops e painéis com fi guras importantes da indústria do entre-
tenimento, justas medievais, shows de música e até uma área que irá 
simular um apocalipse zumbi (bit.ly/Stages-PGBR2018).

O Dia dos Pais é uma das 
datas mais aguardadas pelo 
varejo online, perdendo ape-
nas para o dia das mães e dos 
namorados. De acordo com 
pesquisa realizada pela Asso-
ciação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), a data 
deve aumentar o faturamento 
no comércio eletrônico em 
8% este ano, chegando a R$ 
2,2 bilhões.

Só na Loja Integrada (www.
lojaintegrada.com.br) – plata-
forma para a criação de lojas 
virtuais mais popular do país 
com mais de 700 mil lojas 
criadas - o Dia dos Pais gerou 
cerca de R$ 48 milhões em vendas no ano passado. Quem sempre 
aproveita a data para elevar o faturamento é a empreendedora 
Alessandra Soares, proprietária da loja Engenhocarias (http://
www.engenhocarias.com.br), curiosamente uma loja que não 
vende produtos para adultos.

Focada em brinquedos criativos e personalizados para crianças, 
a lojista conta que a procura por presentes criativos aumenta 
consideravelmente nesta época, principalmente aqueles que 
fazem homenagens aos pais, como roupas personalizadas. 
"Muitas mães procuram roupinhas personalizadas com frases 

divertidas para agradar os 
papais. Essa tendência vem 
crescendo e apostar nesse 
nicho nos ajudou bastante a 
bater nossas metas", conta a 
empreendedora Alessandra 
Garcia. Segundo a lojista, em 
sua primeira campanha de 
vendas para o Dia dos Pais a 
loja faturou em um único mês 
mais do que havia faturado 
desde o abertura do negócio 
- que já estava há um ano no 
mercado. 

Para o especialista em 
comércio eletrônico e head 
da Loja Integrada, Alfredo 
Soares, investir em lojas de 

nicho é essencial para PMEs e pode fazer a diferença em datas 
sazonais, como o Dia dos Pais. Porém, para se destacar e não 
sair no prejuízo, vale a pena se programar. "As datas sazonais 
são super importantes para impulsionar as vendas das lojas 
onlines, porém vale se programar meses antes, pensar em ações 
promoções, descontos, combos de produtos e criar um plane-
jamento para não acabar saindo no prejuízo ou com o estoque 
cheio. Uma dica também é oferecer cupons para fi delizar os 
clientes e também utilizar as redes sociais para atrair novos 
consumidores até a sua loja", orienta o especialista.

Dia dos Pais movimenta pequenos e-commerces no 
Brasil; data deve faturar R$2,2 bi em vendas onlines

Lucas Duarte e Rafael Oliveira (*)

Pode ser instalado em sites, apps proprietários e 
aplicativos populares, como é o caso do Facebook 
Messenger ou mesmo o WhatsApp, disparado o apli-

cativo mais usado, chegando a conquistar 93% de adoção 
entre o público brasileiro, frente a “apenas” 79% daquela 
rede social.

Mas a utilidade de um bot vai muito além da social media: 
até mesmo a empresa provedora de nuvem da Amazon, 
AWS, possui serviços baseados em chatbots para desen-
volvedores, como é o caso do Lambda, de computação sem 
servidor - serverless computing - e do Alexa, este último 
usado para aplicativos que envolvem Inteligência Artifi cial.

Em um contexto de infraestrutura de TI, por exemplo, 
um bot pode ser programado para executar determinadas 
tarefas básicas, valendo-se de uma interface igualmente 
simples para o desenvolvedor se comunicar. E, embora 
existam dois tipos de bots, um baseado em regras e que 
obedece a parâmetros bem defi nidos - bom para regras de 
negócio, por exemplo - e outro baseado em IA, é bastante 
comum haver uma certa confusão sobre o chatbot funcionar 
também como um meio de monitoramento de recursos na 
nuvem.

O chatbot não é um Zabbix (software de código aberto 
utilizado para monitoramento visando garantir integridade 

Como os chatbots podem solucionar 
problemas reais no ambiente de TI?

Chatbot, uma abreviação para “robô de chat”, nada mais é que um software que gerencia trocas de 
mensagens

e desempenho dos servidores), ele é apenas uma ferra-
menta de apoio para o desenvolvedor. É possível  atrelar o 
bot ao monitoramento, mas ele serve apenas como apoio, 
pois quem faz o monitoramento mesmo é um programa 
específi co para isso, como é o caso do Zabbix.

Além disso, é possível também desenvolver módulos de 
chatbots tanto para tarefas específi cas como para executar 
comandos remotos em máquinas virtuais ou ainda criar bots 
sob medida para cada cliente, com informações embarcadas 
e sistema de autoaprendizagem que os tornam capazes de 
atender diferentes demandas.

Cada vez mais disseminada, a tecnologia de chatbots 
agrega muito valor ao negócio, já que não apenas reduz 
os custos que envolvem tarefas repetitivas, como também 
otimiza o tempo na solução de problemas ao contar com 
processos bem defi nidos e automatizados. Sua empresa já 
está preparada para adotar essa tendência? 

(*) Lucas Duarte e Rafael Oliveira são especialistas
Mandic Cloud Solutions + Rivendel.

Todas as vezes em que entramos numa 
crise como a que vivenciamos, sobretudo 
desde 2016, com efeito perverso sobre o 
emprego, renda e nível de atividade, todos 
os segmentos da sociedade acabam sendo 
afetados. Há, no entanto, a certeza de que 
estão sendo feitos ajustes importantes, 
reformas silenciosas, como que preparan-
do o País para a próxima etapa. Nós, que 
estamos na ponta da certifi cação digital, 
temos a exata noção de que as coisas já 
há alguns meses começaram a melhorar 
e não temos dúvida de que entraremos, 
todos, em breve, num novo ciclo, muito 
mais positivo.

A Certifi cação Digital se dá conta desse 
movimento quando afere um movimento 
maior de empresas renovando seus cer-
tifi cados e outras adquirindo o primeiro 
certifi cado, ou seja, isso representa o 

surgimento de novos players no mercado. 
Claro que o desemprego muitas vezes 
empurra as pessoas a se tornarem empre-
endedores, mas com certeza isso também é 
positivo. A economia, por fenômenos pou-
co explicáveis, historicamente passa por 
momentos difíceis e se mostra vigorosa na 
fase seguinte. E, o que é melhor, ressurge 
ainda mais vigorosa que antes, pois depura 
os problemas, acerta os caminhos, evita 
cometer os mesmos equívocos.

A Certifi cação Digital hoje é a infraes-
trutura básica de uma empresa. A partir 
dela é possível haver um relacionamento 
instantâneo com o governo nas várias esfe-
ras, o trabalho dos contadores, advogados, 
médicos tem se tornado muito mais simples 
e rápido, as empresas aprendem usos novos 
todos os dias e as vantagens em termos de 
economia que esse instrumento representa. 

Com ele se assina documentos à distância, 
há validade jurídica em todos os atos, se 
economia com deslocamentos, gastos com 
mensageiros, não se precisa mais utilizar 
papéis e insumos de impressão e nem fazer 
a guarda física de documentos, o que resulta 
em maior espaço físico para destinação à 
atividade principal das empresas.

Estamos falando de novos tempos, de 
modernidade sem precedentes que a tec-
nologia nos permite. Esse é um caminho 
sem volta. A certifi cação revoluciona o dia 
a dia de pessoas e empresas, a cada dia 
apresenta mais benefícios, usos e soluções 
e vai ajudando a mover a economia de uma 
maneira com menos riscos de ataques 
cibernéticos, com sustentabilidade e com 
maior celeridade e menores custos.

(Fonte: Julio Cosentino é presidente da Associação 
Nacional de Certifi cação Digital (ANCD)).

Os ciclos da economia e o papel da Certifi cação Digital


