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News@TI
Sage inova e lança plataforma EAD
@A educação a distância (EAD) e conceito de serviços por 

assinatura ganham cada vez mais espaço no mercado e esse 
crescimento está sendo impulsionado pelas demandas do consumidor 
por praticidade e, também, pela transformação digital, que viabilizou 
novos modelos de negócios. Alinhada com esse momento, a Sage, líder 
de mercado em soluções de gestão na nuvem, lança a IOB Educação 
Digital, uma plataforma de ensino a distância, que disponibiliza cursos 
nas áreas contábil, tributária e trabalhista.

Lenovo Data Center consolida liderança mundial 
em computação de alta performance
@A Lenovo Data Center, líder em tecnologia inovadora, comemora 

a conquista da liderança mundial no mercado de computação de 
alta performance (high performance computing, ou HPC, na sigla em 
inglês). Um a cada três supercomputadores do Top 500 da categoria são 
implementações da Lenovo. A empresa também lidera em diversidade 
de mercados, com sistemas operando em 20 países, e em performance 
agregada. A fabricante detém 35% dos quinhentos maiores supercom-
putadores em todo o mundo, ou 176 implementações, superando em 
mais de cem o segundo colocado da lista. Três supercomputadores 
Lenovo estão entre os trinta maiores do ranking e nove entre os cem 
primeiros colocados. No Brasil, que possui três sistemas de alta per-
formance em operação, dois são Lenovo (https://www.lenovo.com).

Inscrições abertas para 1ª edição do prêmio EDF 
Pulse no Brasil
@Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Prêmio EDF Pulse 

Brasil, com foco em startups de inovação que desenvolvem soluções 
efi cientes para os desafi os das indústrias e das grandes cidades. Serão 
oferecidos até R$ 100 mil aos primeiros lugares, sendo R$ 40 mil para 
os vencedores de cada categoria – Smart City e Smart Factory – e uma 
premiação especial de R$ 20 mil para um terceiro Projeto de Destaque. 
Além disso, caso alguma inovação seja de interesse das empresas EDF 
no Brasil, há a possibilidade da realização de parceria para o seu desen-
volvimento. Os projetos serão avaliados por um júri de especialistas e 
executivos do Grupo. As inscrições podem ser feitas até 1º de novembro 
pelo site www.edf.fr/pulse-brasil, e os vencedores serão anunciados 
em dezembro deste ano. Dentre as categorias do prêmio, a Smart City 
julga inovações voltadas para infraestruturas e espaços habitacionais, 
individuais e coletivos, à métodos produtivos e organizacionais, buscando 
transformar nossas cidades e territórios para enfrentar os desafi os demo-
gráfi cos e ambientais. A Smart Factory avalia os projetos de aceleração 
na convergência entre os meios e processos industriais e tecnologias 
digitais, para maior efi ciência e otimização do consumo.

COLUNA DO HERÓDOTO

O representante do 

Estado tentou impedir 

a venda do livro. A 

publicação virou febre e 

a edição logo se esgotou.

Uma nova foi rapidamen-
te providenciada pela 
editora que não espera-

va ganhar tanto dinheiro. Para 
variar o caso foi parar no poder 
judiciário e as decisões, limina-
res ou não, se alternaram. Com 
isso o livro e suas cenas mais 
eróticas se tornavam no melhor 
marketing que uma empresa 
poderia desejar. Levar o editor 
ou a editora para julgamento? 

A cena principal de sexo 
machucava a alma dos con-
servadores que argumentavam 
que a obra poderia cair nas 
mãos de jovens e crianças que 
não estariam sufi cientemente 
preparadas para o tema e sua 
complexidade. 

A verdade é que a sociedade 
moderninha que se estrutura-
va no país não resistiu a uma 
simples publicação e a polê-
mica atravessou lares, escolas, 
igrejas de várias denomina-
ções, gabinetes de políticos, 
ante sala de governantes até 
estacionar nos meios de co-
municação.

Afi nal o tal livro tinha algum 
valor literário ou era apenas 
mais um panfl eto para ser lido 
de transversal e ser  mandado 
para a reciclagem. 

O caso deixou claro que a tal 
revolução dos costumes anun-
ciada pelo país não resistiu a 
uma publicação. È verdade não 
era o primeiro caso de censura 
literária. 

Ao longo do tempo alguns  
autores de todos os matizes 
enfrentaram a censura entre 
eles, Aldous Huxley e o Admi-
rável Mundo Novo; Mark Twain 
e As Aventuras de Huckleberry 
Finn; Benito Mussolini e A 
Amante do Cardeal; Jean Paul 
Sartre e a Idade da Razão; Har-
riet Beecher Stowe e A Cabana 
do Pai Tomás; Voltaire e o Cân-
dido; Jean Jacques Rousseau 
e Confi ssões; José Saramago 
e o Evangelho Segundo Jesus 

Cristo.
E a lista segue:  Aristófanes 

e a Greve do Sexo; William 
Shakespeare e Hamlet; Mon-
teiro Lobato e a História do 
Mundo para Crianças; Ale-
xandre Dumas e Os 3 Mos-
queteiros; Nikos Kazantzakis 
e A Última Tentação de Cristo; 
Alan Kardec e o Livro dos 
Espíritos; Wladimir Lenin e o 
Imperialismo Etapa Superior 
do Capitalismo; Karl  Marx e 
O Capital.... 

A coleção de obras censu-
radas é imensa e poderia com 
folga preencher as estantes de 
uma feira do livro das maiores 
cidades brasileiras. O público 
se dividiu entre os conservado-
res que pregavam a moral e os 
bons costumes e os liberais que 
se rebelavam contra qualquer 
tipo de  censura. Os xinga-
mentos vinham de todo lado. 
Interessante lembrar que as 
referências sexuais, segundo 
estudiosos não era o que mais 
incitava a polêmica. 

Era evidente que apesar 
do avanço da sociedade ela 
continuava tão conservadora 
como antigamente e era fácil 
perceber que não era tão fácil 
ou possível tirar a era vitoria-
na  de dentro do povo. Esse 
período histórico predominou 
não só na sociedade inglesa, 
mas se espalhou pelo mundo e 
estabeleceu valores cuja carac-
terística mais predominante é 
saber se comportar de maneira 
apropriada e conservadora, 
implicando todo e qualquer 
machismo dentro dessa ex-
pectativa. 

Finalmente a corte decidiu 
que  a editora Penguin não 
tinha cometido nenhum  crime 
e estava livre para vender ‘O 
Amante de Lady Chatterley’, 
que o autor D. H. Lawrence 
havia publicado na Itália 30 
anos antes. A decisão ocorreu 
em 1960 o mesmo ano que um 
conjunto musical de Liverpo-
ol publicava o seu primeiro 
álbum.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).
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Último álbum ricardosouza@netjen.com.br
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Psicólogo tem papel de destaque nos ‘e-Sports’
Os esportes eletrônicos – os chamados 

e-Sports - devem crescer 15% este ano em 
relação a 2018, alcançando 450 milhões de 
potenciais atletas no mundo, prevê estudo 
feito pela agência de marketing esportivo 
Newzoo.  A estimativa é de que o mercado 
de games movimente em torno de US$ 696 
milhões (R$ 2,15 bilhões) em 2019.

Em busca da performance ideal, os 
atletas profi ssionais – chamados pro 
players – recorrem cada vez mais ao 
auxílio da Psicologia. E precisam mesmo 
de apoio. Eles chegam a fi car de 10 a 
12 horas por dia em treinamento. Uma 
rotina cansativa que exige disciplina, 
pontuada por dois ou três grandes cam-
peonatos durante o ano.

“As contribuições do psicólogo espor-
tivo são diversas para esses esportistas e 
abrangem os campos emocionais e compor-
tamentais dos atletas”, explica o professor 
Paulo Penha de Souza Filho, que ministra 
a disciplina “Dimensões Psicológicas do 
Esporte” no Centro Universitário Interna-
cional Uninter.

No esforço para afastar a ansiedade – na-
tural entre os praticantes de modalidades 
esportivas – são várias as ferramentas a 
que a Psicologia recorre nos períodos de 
preparação dos atletas para as disputas e 
durante as competições. “Antes de tudo, 
deve-se ter a compreensão da origem da 
emoção que gera a ansiedade. Para isso, é 
preciso analisar o perfi l comportamental 
de cada atleta e encontrar as melhores 
ferramentas que permitirão superar essa 
situação”, afi rma.

Equilíbrio é a chave para o controle 
emocional, lembra o professor. “É impor-
tante que haja uma periodização de treino 
e também preparação física adequada, 
alongamentos. Além disso, qualquer atleta 
precisa cuidar da alimentação para que o 
corpo conte com nutrientes sufi cientes para 
horas de concentração e foco. Atividades de 
socialização com amigos e família também 
são essenciais”, observa.

Todo esporte pode desencadear stress 
em seus atletas, nota o especialista. “Os 
e-Sports podem ter seu contexto em uma 

realidade virtual, mas seus jogadores 
possuem um desgaste emocional como em 
qualquer outra modalidade competitiva, 
além do desgaste físico. Dessa forma os e-
-Sports devem ser encarados com a mesma 
seriedade que se exige para a prática de 
qualquer modalidade”, afi rma.

O Data Center em 2025:
o futuro é hoje 

Em 2014, realizamos um estudo sobre como seriam os Data Centers em 2025. Cinco anos mais tarde 
uma nova pesquisa foi feita (Data Center 2025: Mais Próximo do Edge). A meta era dar sequência ao 
levantamento anterior e identifi car os novos desafi os do mercado de data centers

Fernando Garcia (*)

Quando falamos de “data center”, é 
necessário especifi car a que tipo de 
instalação estamos nos referindo. 

Por exemplo, falamos sobre o cloud privado/
central corporativo situado em instalações 
próprias? Ou nos referimos a hyperscale/
cloud público? Ou o foco seria em compu-
tação de alto desempenho, colocation? Ou, 
fi nalmente, em uma instalação remota de 
edge computing? Ainda que tanto as carac-
terísticas físicas quanto as funções de cada 
um desses perfi s sejam diferentes, todos os 
data centers são parte de um ecossistema 
integrado e interconectado, preparado para 
atender as demandas do mundo digital em 
que vivemos.

Uma das vertentes fundamentais do data 
center do futuro é o edge computing. Nesse 
modelo, utiliza-se uma arquitetura onde os 
dados e as aplicações são levados para mais 
perto do usuário. Como resultado, a latên-
cia que se obtém é menor, a confi abilidade 
é maior e a segurança da rede wireless, 
consideravelmente melhor.

No estudo realizado em 2019, mais da 
metade (53%) dos participantes estima 
que a quantidade de sites de 
edge computing para os quais 
dão suporte crescerá pelo me-
nos 100%. 20% acreditam que 
haverá um aumento de 400% 
ou mais. Além disso, espera-se 
que os atuais 128.233 sites de 
edge computing que existem 
hoje passem para 418.803 em 
2025, o que representa um 
crescimento de 226%.

Esses números indicam que a 
confi guração, implementação e 
gerenciamento dessa crescen-
te rede de sites pressionarão 
as organizações de TI. Nesse 
quadro, é fundamental imple-
mentar opções de confi guração 
padronizadas e ferramentas 
de gerenciamento remoto 
para coordenar os processos 
e minimizar a necessidade de 
assistência técnica no site.

A pesquisa investigou, também, os prin-
cipais casos de uso do Edge Computing:

Aplicações com uso intenso de dados: 

Nesse perfi l, a quantidade de dados faz com 
que não seja prático transferí-los através 
da rede diretamente para o cloud, ou do 
cloud para o ponto de consumo do dado. 
Alguns exemplos de casos de uso intenso 
de dados incluem as fábricas inteligentes, 
as cidades inteligentes, a entrega de conte-
údo em alta resolução e a realidade virtual. 

Quarenta e dois por cento dos participantes 
da pesquisa identifi caram essas aplicações 
como sendo sua principal necessidade de 
dados em 2025.

Aplicações sensíveis à latência 

humana: Essa categoria inclui os casos 
de uso onde os serviços são otimizados 
para o consumo humano ou para melho-
rar a experiência humana com serviços 
tecnológicos. Alguns exemplos incluem a 

realidade aumentada, o varejo 
inteligente e o processamento 
de linguagem natural. Vinte 
por cento dos participantes da 
pesquisa identifi caram essas 
aplicações como sua principal 
demanda de dados em 2025.

Aplicações sensíveis à la-

tência máquina-a-máquina: 

Essa categoria inclui os casos 
de uso onde os serviços estão 
otimizados para o consumo 
de máquina a máquina. Como 
as máquinas podem processar 
dados rapidamente, é necessá-
ria uma comunicação de baixa 
latência para dar suporte a esse 
tipo de aplicação. Isso inclui 
arbitragem, segurança inteli-
gente e rede elétrica inteligente 
(smart grid). Vinte e dois por 
cento dos participantes identi-
fi caram essas aplicações como 

sendo sua principal necessidade de dados 
em 2025.

Aplicações críticas para a vida: Essa 
categoria compreende os casos de uso que 
afetam diretamente a saúde e a segurança 
das pessoas. Provavelmente os melhores 
exemplos do arquétipo Crítico para a Vida 
sejam os veículos autônomos e a saúde di-
gital. Dezessete por cento dos participantes 
da pequisa identifi caram essas aplicações 
como sendo sua principal necessidade de 
dados em 2025.

A pesquisa mostrou, ainda, que na Amé-
rica Latina, o principal caso de uso de Edge 
Computing é o modelo de uso intenso de 
dados no edge – 54% do universo pesqui-
sado – ,seguido pelas aplicações sensíveis 
à latência humana – 2%.

A implementação da rede 5G será fun-
damental para atender aos casos de uso de 
edge computing, pois proporcionará maior 
largura de banda e baixa latência. Segundo os 
participantes desse estudo, a rede 5G possi-
bilitará a construção de cidades inteligentes, 
segurança inteligente, transporte inteligente 
e o desenvolvimento de veículos autônomos 
e conectados. As cidades inteligentes recebe-
ram o maior percentual de respostas na China 
(78%) e América Latina (72%), enquanto a 
segurança inteligente recebeu o maior percen-
tual de respostas na América Latina (71%) e 
Estados Unidos/Canadá (68%).

Para que qualquer uma dessas previsões 
se torne realidade, os data centers pre-
cisarão de uma infraestrutura fl exível e 
confi ável para aceitar as novas tecnologias.

Por exemplo, para oferecer um serviço 
ininterrupto aos usuários, as instalações 
dos data centers atuais e do futuro devem 
contar com sistemas de gerenciamento 
térmico e de gerenciamento de energia 
preparados para fazer frente às exigên-
cias técnicas de data centers de qualquer 
tamanho. Hoje, esses sistemas têm sido 
favorecidos por inovações tecnológicas 
que agregam inteligência para a comuni-
cação máquina-a-máquina e simplifi cam o 
gerenciamento remoto.

Em 2025, novas tecnologias, novas infraes-
truturas e novos desafi os estarão no mercado, 
sempre com o mesmo objetivo: proporcionar 
soluções rápidas, simples e que estejam 
próximas das aplicações e dos dispositivos 
utilizados na vida diária das pessoas.

(*) É Vice-Presidente da Vertiv América Latina.
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Uma das 
vertentes 
fundamentais 
do data center 
do futuro 
é o edge 
computing. 
Nesse modelo, 
utiliza-se uma 
arquitetura 
onde os 
dados e as 
aplicações são 
levados para 
mais perto do 
usuário.

Hawkon


