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Segundo pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 
(CGI.br), o país chegou à marca de 152 milhões de usuários da web 
entre 2020 e 2021.   
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O cotidiano da maioria absoluta das pessoas não é mais possível 
sem a tecnologia como protagonista. No entanto, a exigência cada vez 
maior do mercado vem colocando as empresas no divã.  Preocupadas 
com o aumento da complexidade nos campos de Inteligência Artificial (IA) e da 
exigência dos usuários, eles temem que possa haver uma ameaça à existência 
de seus negócios caso suas equipes não consigam dar conta da demanda ou 
de gerar resultados realmente satisfatórios.  

Quando o assunto é tecnologia, coloque 
sua empresa à frente

O avanço da tecnologia sobre o setor fabril pode ser evidenciado em 
diversos aspectos, por meio de benefícios que, somados, culminam em 
uma nova realidade competitiva para a empresa em questão.    

Cinco fatos sobre a tecnologia aplicada  
nas fábricas

Se a pandemia mudou a nossa forma de trabalhar, o local a partir do 
qual o desenvolvemos e a forma como nos relacionamos com outros 
colegas e equipes, a grande questão que se soma a esta equação é que 
as organizações têm grandes oportunidades, mas, também, correm o 
risco de perder seus talentos não cuidados.    

A flexibilização das novas formas de  
trabalho é tema das conversas
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Entenda qual a tecnologia por trás das 
plataformas de streaming

Os serviços de streaming estão 
em forte ascensão em todo 
o mundo. Segundo o estudo 
“Hábitos de streaming dos 
brasileiros”, encomendado 
pela Roku, 75% dos brasileiros 
utilizam plataformas de 
streaming diariamente. 

“É evidente o sucesso do streaming 
nos últimos anos, e ele mostra o 

quão fundamental é o investimento das 
plataformas em infraestruturas robustas 
para que os servidores possam suportar 
essa crescente demanda”, explica Eliel 
Andrade, Gerente de Produtos e Arqui-
tetura de Soluções da Odata.

Entretanto, o streaming vai além do 
consumo de filmes e séries, dado que 
esta é uma tecnologia de transmissão 
de dados pela internet que possibilita 
o acesso a diversos tipos de conteúdo 
remotamente – sendo um deles o audio-
visual. Da mesma forma, o segmento de 
games também tem ganhado destaque 
nesse modelo, permitindo que um joga-
dor consiga acessar vários jogos sem que 
seja necessário baixá-los ou armazená-los 
fisicamente em seu próprio videogame.

Como o aumento de dados no streaming 
é constante, as plataformas estão atentas 
a algumas características primordiais 
para que essa tecnologia seja viabilizada 
e opere com uma conectividade eficiente 
e fluída. 

“Neste caso, os data centers são cruciais 
para sustentar o alto volume de tráfego 
que os serviços de streaming exigem dos 
servidores, sobretudo em transmissões 
simultâneas, como nas sessões ‘Watch 
Party’, que sincronizam um conteúdo 
entre um grupo de pessoas em que cada 
uma esteja em sua própria casa, ou nas 
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partidas de games com multijogadores 
online”, comenta Andrade. 

E o mais recente estudo da Deloitte 
sobre tendências de mídias digitais, 
aponta a popularidade dos games como 
uma tendência, já que o número de pes-
soas que afirmam que costumam jogar 
regularmente segue em alta: somente 
no Brasil são 89%.

Para essa finalidade, uma grande solu-
ção é o serviço de Colocation, que con-
siste no aluguel de um espaço físico para 
hospedar todo o equipamento necessário 
para a manutenção de uma infraestrutura 
de dados, sendo capaz de oferecer maior 
redundância e resiliência no armazena-
mento das informações, além de baixa 
latência que assegura uma transmissão 
de dados mais veloz, evitando o temido 
“delay” em partidas de games online e 
nas sessões Watch Party.

Desse modo, os data centers são 
equipados com milhares de máquinas 
e dispositivos que dispõem de refrige-
ração, sistemas redundantes nativos, 
entre outros recursos desenvolvidos para 

mantê-los operando apropriadamente, 
como uma alta disponibilidade de energia 
e conexão, capacidade e flexibilidade.

No mercado de streaming, as principais 
plataformas utilizam a tecnologia CDN 
– uma rede de distribuição de conteúdo 
via data centers – para disponibilizar o 
acesso ao consumidor. Para que esse 
processo seja instantâneo, os dados do 
conteúdo digital são repassados pela 
plataforma por vários servidores espa-
lhados pelo mundo, podendo sua entrega 
ser realizada com base na localização 
geográfica do usuário.

“É importante destacar que os data 
centers são totalmente interligados entre 
si, tornando a experiência mais fluída e 
segura. Quando ocorre a queda de uma 
camada do servidor, uma outra já está 
preparada para assumir. Ou seja, quanto 
mais níveis de redundância houver na 
infraestrutura, maior será a resiliência 
dos servidores. Isso contribui para que 
essas quedas sejam quase imperceptíveis 
para o consumidor de um serviço de 
streaming”, finaliza o executivo. - Fonte 
e outras informações: (www.odata.org/).

Reprodução: https://pages.cnpem.br/MLSchool/

Evento sobre machine learning na ciência de 
materiais recebe inscrições até dia 31/7

@A Ilum, escola superior de ciência do Centro Nacional de 
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), recebe até o 

próximo dia 31 de julho inscrições para um dos primeiros eventos 
do país sobre o uso de machine learning em pesquisas científicas 
para a descoberta de novos materiais. Entre as diversas aplica-
ções do aprendizado de máquinas que serão abordadas pelos 
especialistas, estão materiais quânticos, vidros, ligas de alta 
entropia, descritores para moléculas, nanotecnologia, materiais 
para energia e bidimensionais. O evento está marcado para os 
dias 5 a 7 de setembro. A participação é gratuita e o evento 
será realizado de forma híbrida, com 80 vagas para acompanhar 
presencialmente, na sede da Ilum, e remotamente em (pages.
cnpem.br/MLSchool).     Leia a coluna completa na página 6
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O QuE É NECESSáRIO AvALIAR ANTES DE 
EFETuAR A MIgRAçãO PARA A NuvEM

    Leia na página 4

TRANSFORMAçãO DIgITAL

Foto: Luft Logistics

Refrigeração solar de medicamentos  
em caminhões

A Luft Healthcare, operadora da Luft Logistics voltada à área 
da Saúde, acaba de lançar um projeto piloto de caminhões com 
refrigeradores elétricos 100% alimentados por energia solar 
fotovoltaica, que ocupa toda a área do teto do baú do caminhão, 
para o transporte de medicamentos e produtos de saúde. O 
projeto de inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental 
visa atender à resolução da Anvisa, que dispõe sobre as Boas 
Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de 
Medicamentos. O primeiro caminhão a receber o sistema no 
Brasil, um Mercedez-Benz Atego 1725, percorre o país transpor-
tando medicamentos. O sistema permite que os produtos sejam 
transportados na temperatura entre 15º a 25º no interior do baú.     
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Consumo das famílias
O consumo das famílias caiu 

2,1% em maio, frente a abril. Já 
na comparação interanual mensal, 
houve evolução de 4,7% em maio 
e de 5,8% no trimestre móvel en-
cerrado em maio. Na comparação 
trimestral, todos os componentes 
tiveram crescimento, exceto o 
consumo de bens duráveis. O 
item Serviços permanece como 
destaque entre os componentes 
que cresceram (ABr).
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