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Mover o Data Center: 
você está preparado?

Seja na vida pessoal 

ou organizacional, 

mudanças sempre 

carregam algumas 

incertezas e receios

Quando olhamos para o 
universo que envolve 
um Data Center, espe-

cifi camente, a mudança de sua 
infraestrutura, componentes e 
sistemas pode ser vista em um 
primeiro momento como algo 
caótico, principalmente pela 
criticidade das informações 
que são processadas e arma-
zenadas. Mas, graças à evolu-
ção do mercado e excelência 
conquistada na prestação e 
condução de tais serviços, 
esse cenário já tem garantia 
de fi nal feliz.  

Nesse contexto, o Moving - 
serviço que realiza a realocação 
física e lógica do Data Center 
– entra em cena para tran-
quilizar os ânimos e garantir 
a transição de forma segura, 
por meio de seus processos 
minuciosos. Prioritariamente, 
é utilizado para: transferência 
do Data Center para terceiros, 
mudança da empresa para 
andares no mesmo edifício 
ou novo endereço, realocação 
da infraestrutura após uma 
fusão corporativa e reformas 
no ambiente; ou seja: qualquer 
iniciativa que envolva o deslo-
camento físico desse ambiente 
que, independentemente da 
situação, tem sempre elevada 
criticidade.

O processo de Moving en-
volve checklists de  infi nidade 
de itens, dos mais simples aos 
mais complexos, e nada pode 
ser deixado de lado. Além 
do conhecimento das disci-
plinas de TI, é preciso muito 
planejamento para organizar 
processos estruturados e ter as 
atividades ocorrendo de forma 
ordenada e simultânea. Para 
isso, cada parte da execução 
é cuidadosamente desenhada. 
O tempo total dedicado em um 
processo de Moving é, em mé-
dia, de seis meses e vinte horas: 
seis meses de planejamento e 
vinte horas para a execução da 
mudança. Achou surpreenden-
te? Para entender o motivo de 
todo esse tempo empregado, 
basta nos aprofundarmos nos 
critérios que são considerados 
no planejamento: 
 • Documentação: Foto-

grafia, identificação de 

todos os componentes do 
Data Center atual, posi-
ção dos equipamentos e 
racks, topologias físicas e 
lógicas de interligação dos 
equipamentos e sistemas 
e dimensão de corredores 
para passagem dos equipa-
mentos;

 • Previsão do tempo: São 
consideradas as proba-
bilidades de chuvas e os 
índices de temperatura e 
umidade do ar para prepa-
rar os equipamentos para a 
mudança. Essa adequação 
prevê vários itens de pro-
teção, de tal forma que os 
riscos de umidade e con-
densação, por exemplo, 
sejam mitigados;

 • Embalagem: A proteção 
dos equipamentos segue 
as recomendações dos 
fabricantes, envolvendo 
desde o plástico bolha 
antiestético e a manta de 
isolamento térmico, até 
caixas apropriadas para o 
transporte;

 • Trajeto: O estudo da 
rota de transporte analisa 
o tempo de percursos, 
interdições de vias, rotas 
alternativas, dimensão e 
pesos dos equipamentos, 
necessidades de içamento 
e qualidade do piso, entre 
outros fatores.

 
Esses e outros inúmeros 

cuidados são detalhadamente 
observados por equipes espe-
cializadas com profi ssionais 
treinados em movimentação de 
Data Centers – o que inclui ges-
tores, engenheiros, analistas 
e técnicos. Durante o projeto, 
a quantidade e qualifi cação 
pode variar em função dos 
trabalhos. 

Algumas empresas realizam 
o Moving com equipe interna, 
com o objetivo da redução dos 
custos. Porém, por ser uma 
tarefa crítica e que exige muito 
planejamento - não pode haver 
falhas –, é fortemente aconse-
lhável contar com uma equipe 
experiente, proveniente de 
um fornecedor especializado. 
Afi nal, quanto valem as infor-
mações contidas em seu data 
center? 

 
(*) É Gerente Executivo de Serviços 
de Tecnologia na Aceco TI, empresa 

especializada em projeto, construção 
e manutenção de ambientes de 

missão crítica.

Gonçalo Francisco Sousa

News@TI
Após aquisição da MindManager, Corel quer 
consolidar canais de distribuição no Brasil

@ OChegam ao mercado brasileiro este mês os primeiros refl e-
xos concretos da recente aquisição da unidade de negócios 

Mindjet MindManager, plataforma de criação de "mapas mentais" 
da alemã Spigit, pela Corel Corporation, companhia controlada pelo 
bilionário fundo de private equity Vector Capital. Segundo Flávio 
Tedesco, principal executivo da área Comercial da Corel no Brasil, 
a companhia está trabalhando na consolidação de novos canais de 
distribuição e revendas do MindManager para agregá-los a uma base 
que atualmente soma mais de 800 pontos comerciais no País. "Nosso 
objetivo é integrar nossos parceiros à linha MindManager, facilitando 
o acesso a novos mercados e ao suporte pré e pós-venda. Vamos dar 
ao canal Corel um novo portfólio de produtos de alto valor agregado, 
com vários pontos de sinergia em relação às soluções já distribuídas 
para desenvolvimento de novos negócios", diz Tedesco.

Jexperts conta com clientes fi nalistas para o 
prêmio de CIO do ano da IT Mídia

@Realizado desde 2001 pela IT Mídia, e com parceria da Korn Ferry 
nos últimos anos, o prêmio Executivo de TI do Ano reconhece 

e homenageia os CIO’s que foram destaque no mundo corporativo. 
A análise é feita de acordo com o desempenho com relação ao de-
senvolvimento da organização em que trabalha e também ações que 
resultaram no avanço de sua carreira. Em 2017 foram mais de 200 
inscrições, e alguns dos fi nalistas são Banco Original, na categoria 
Bancos, CSN na categoria Siderurgia, Metalurgia e Mineração, Alelo, 
participante na categoria Serviços Financeiros e Fleury, que concorre 
pela categoria Saúde. O ponto em comum de todas as empresas é o 
uso de sistemas de apoio a gestão da JExperts, empresa provedora 
de soluções de software com conteúdo aplicado, que simplifi ca a 
gestão da área de TI e em seus prestadores de serviço. 

Bradesco leva criadores de conteúdo digital 
para o SxSW, no Texas

@Com a intenção de traduzir ao público brasileiro o que há de 
mais relevante sobre tecnologia e inovação, o Bradesco levou 

cinco youtubers brasileiros ao SxSW, em Austin-TX. O desafi o dos 
convidados é trazer informações, com olhares diferenciados, sobre as 
principais conversas que acontecem do maior festival de interatividade 
do mundo. Essa ação se junta a um conjunto de iniciativas do Banco 
na busca constante por conhecimento, neste caso no desenvolvimento 
tecnológico, inovação, novas mídias, empreendedorismo e modelos 
diferenciados de comunicação.  Com uma linguagem próxima e pessoal, 
eles estão criando episódios diários que vão compor uma série no 
Youtube do Bradesco. O material traz ideias, discussões, tendências 
e acima de tudo a sensação de desbravar novas experiências.

Rohit Gupta (*)

E vale lembrar que nos úl-
timos três anos, ouvimos 
falar muito de 'mobile-

fi rst'. O celular estará no centro 
de qualquer nova organização 
iniciada em 2017. Mas e aquelas 
organizações já estabelecidas? 
A previsão otimista é que esse 
ano eles serão móveis tanto para 
seus clientes como para suas 
operações de varejo.

Para os consumidores está 
evidente que o comércio móvel 
é o canal que mais cresceu, 
tendo em vista que 31% de todo 
o varejo online em 2016 era mó-
vel. E as previsões indicam que 
chegará a 50% em 2017 caso os 
varejistas resolvam alguns impasses do caminho para a compra, 
ao mesmo tempo em que se torna hiper personalizado.

Pensando nisso, elencamos alguns itens indispensáveis que 
transformarão o mobile no centro da sua estratégia varejista:

Aquisição: invista fortemente na estratégia de marketing com 
notifi cações push, e isso tanto quanto investe em anúncios móveis 
de social media. Isso porque tanto as notifi cações push quanto 
as redes sociais têm um dos mais altos índices de cliques, e tudo 
por serem altamente personalizados. Por isso, aplique todo o seu 
marketing digital nesses dois segmentos!

Pesquisa de produto: em 2016 tudo era sobre 'Alex', 'Ok, Google' 
e 'Oi, Siri'. Estudos sobre produtos em varejo indicam que em 2017 
tais pesquisas serão integradas com Inteligência Artifi cial, ou por 
meio dos próprios aplicativos de varejo, que usarão pesquisas. 
Imagine-se fazendo isso: 'Siri, peça, por favor, a mesa da cozinha 
que eu estava pesquisando na TokStok, mantimentos semanais 
no St. Marchê, e um pijama tamanho G na Marisa’, e de repente 
você tem tudo isso à sua porta.

Checkout: Arquivando endereços de remessa e faturamento, 
informações de cartão de crédito e fi nalmente validando que tudo 
está correto, foi assim em 2016. Agora integre com o pagamento 
móvel para oferecer um simples checkout via "um clique". Sendo 
necessária uma única verifi cação biométrica, pois as carteiras 

Varejo Móvel: dicas para 
transformá-lo no centro da 

sua estratégia
Com o início do ano ainda recente, temos a chance de fazer novas e ousadas previsões, além de também 
projetar novas soluções. 2017 será o ano em que os clientes poderão fi nalmente ser ‘mobile-only’

da Apple e da Google já armazenaram todas as informações 
necessárias. De qualquer forma, ainda precisamos descobrir 
como atualizar informações automaticamente quando os cartões 
expiram ou os clientes mudam.

Assistência ao cliente/pós-compra: Obtenha todas as respostas 
do atendimento ao cliente via chatbots. Eles podem ser usados 
via texto, e-mail ou até mesmo no chat de aplicativos. No caso 
de tais consultas se tornarem muito complexas, ainda podem 
haver representantes tradicionais disponíveis. Para apoiar a 
economia que é apenas móvel, os varejistas terão que investir 
em inventários em tempo real e capacitar seus associados com 
pontos de venda móvel, além de garantir as capacidades que 
também irão assegurar uma sofi sticada experiência personalizada 
do cliente na loja.

Inventário em Tempo Real: Para uma experiência on-the-go 
contínua, não seria possível criar movimentos de inventário 
em tempo real sem a Internet da Coisas, uma cadeia de forne-
cimento digital e checkout sem atritos. Por exemplo, a Impinj 
é o provedor de apoio da Amazon Go, que afi rma fornecer 99% 
de dados de inventário precisos. Com tal exatidão e disciplina, 
perder vendas devido a faltas no estoque, pode se tornar uma 
coisa do passado.

Ativação de associados: Empresas como a varejista Tulip tem se 
associado ao melhor da mobilidade, com excelência operacional 
e focadas em fornecer uma experiência atraente na loja para os 
associados, transformando e enriquecendo assim a experiência 
do cliente fi nal. A Tulip oferece um conjunto de ferramentas 
excepcionais, um mPOS omni-channel (solução de ponto de 
venda mobile) totalmente integrado, e o melhor de todas as novas 
lojas pode ser trazido rapidamente sem qualquer infraestrutura 
de loja cara. Por ter tanto poder no bolso de um associado, a 
organização tem mais disponibilidade, reduzindo assim o tempo 
de espera e criando uma experiência personalizada ao cliente 
dentro da loja.

Este será o ano transformador para os varejistas, aqueles que 
decidirem fazer da experiência do cliente o núcleo do seu DNA, 
tornando a mobilidade uma peça central da sua estratégia, irão 
prosperar e garantir uma boa vantagem sobre os concorrentes.

(*) É Diretor para Varejo e Estratégia Digital CPG da Wipro Digital.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: JÚLIO ALEXANDRE FELIX DE FARIA, divorciado, juiz de direito, natural 
de Santos - SP, nascido em 06/11/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Julio Alves de Faria e de Ivone Souza Felix. A pretendente: JANAINA CAPO 
GRANATA, solteira, servidora pública, natural de São Paulo - SP, nascida em 10/05/1978, 
residente e domiciliada na Bela Vista, São Paulo - SP, fi lha de Flávio de Mello Granata 
e de Rosa Alba Capo Granata.

O pretendente: JOSÉ VALDVOGEL DE ALMEIDA JUNIOR, divorciado, professor, natural 
de Garanhuns - PE, nascido em 14/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Valdvogel de Almeida e de Magna Cecilia Fraga de Almeida. A pretendente: 
JOANNA AGNIESZKA KRUPA, solteira, engenheira mecânica, natural de Hagen, Ale-
manha, nascida em 02/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Krzystof Andrzej Krupa e de Danuta Urszula Wojtaszek Krupa.

O pretendente: DENIS ROBERTO FREITAS, solteiro, técnico de manutenção jr, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 04/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Décio Alexandre Freitas e de Marcelina Roberto Freitas. A pretendente: JAQUE-
LINE DE JESUS CÉZAR, solteira, auxiliar de enfermagem, natural de São Caetano do 
Sul - SP, nascida em 23/03/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Claudionaldo de Jesus Cézar e de Aparecida da Silva Cézar.

O pretendente: LUIZ CARLOS GRAÇO, divorciado, func. púb. mun. aposentado, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 23/05/1948, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Luiz Graço e de Oulphydes de Souza Prado Graço. A pretendente: HELENA 
MOREIRA DA SILVA, divorciada, aposentada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
02/10/1948, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Moreira da 
Silva e de Maria Augusta da Silva.

O pretendente: PHITÁGORAS FERNANDES, solteiro, advogado, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 25/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João 
Gilberto dos Santos Fernandes e de Rose Borges da Costa Valentim Silva. A pretendente: 
LOIANE CARRA, solteira, bióloga, natural de São Paulo - SP, nascida em 03/03/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos Carra e de Rita 
de Cassia Santos Carra.

O pretendente: DIOGO MELO DA SILVA, divorciado, analista de sistemas, natural de 
Juiz de Fora - MG, nascido em 19/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Mauro Luci da Silva e de Edna Aparecida Vieira de Melo da Silva. A pretendente: 
SONIA DOS SANTOS CODATTO, solteira, consultora, natural de São Paulo - SP, nas-
cida em 28/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Moreira 
Codatto e de Maria Rodrigues dos Santos.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA BRAIDATTO, solteiro, comerciante, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 05/04/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Marcio Vallim Braidatto e de Maria Auxiliadora Menezes Pereira Braidatto. A pretendente: 
ANA PAULA MENDES, solteira, comerciante, natural de Santa Isabel - SP, nascida em 
27/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nanci Mendes.

O pretendente: THONY LUCAS FERREIRA DA SILVA, solteiro, analista de seguros, 
natural de Afogados da Ingazeira - PE, nascido em 25/12/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Alcides Pereira da Silva e de Josenilda Maria da Silva. A 
pretendente: MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO SANTOS, solteira, assistente admi-
nistrativo, natural de Paripiranga - BA, nascida em 06/06/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Pereira dos Santos e de Selma da Conceição 
Santos.

O pretendente: FABIANO GONÇALVES DE SOUZA, divorciado, policial militar, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 10/12/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Juscelino Dantas de Souza e de Maisa Gonçalves do Rego. 
A pretendente: LETICIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, solteira, coordenadora 
operacional, natural de Paulista - PE, nascida em 10/11/1991, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de David Gonçalo dos Santos e de Iracema Rodrigues 
da Silva Santos.

O pretendente: FELIPE DA ASSUNÇÃO, solteiro, analista de sistemas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 16/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Valcides de Oliveira de Assunção e de Juraci Raymundo da Assunção. A pretendente: 
DAYANE SANTIAGO MARTINS, solteira, designer gráfi co, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 26/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Davi 
Antonio Martins e de Solange Santiago Martins.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
qualidade, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/203.FLS.172-1º SUB-
DISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e oito de março de 
mil novecentos e oitenta e cinco (28/03/1985), residente e domiciliado Rua Francesco 
Navarrini, 17, B, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido 
Rocha e de Selma de Oliveira Rocha. PAULA APARECIDA BELCHIOR DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão assistente de RH, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.286-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (11/05/1985), residente e 
domiciliada Rua Mário Bergamo, 02, Jardim São Fernando, Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Paulo Rodrigues da Silva e de 
Dulcilene Belchior da Silva.
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