
(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Uma migração para a nuvem não 

precisa acontecer do dia para a 

noite

Fernando Nunes (*)

É preciso pensar cada detalhe do seu am-
biente físico e aplicações, e como eles 

irão se comportar depois de migrados. Muitas 
empresas se deparam com a necessidade de 
expandir seu parque de TI e esbarram na 
limitação do data center que só é escalonável 
até certo ponto, exigindo maior tempo de tra-
balho extra, interrupção de serviços e falhas 
que deixam o ambiente inoperante. É aí que 
entra a nuvem!

Para um time de projetos, a decisão sobre 
um provedor de nuvem envolve questões 
sobre onde haverá maior escala, serviços 
disponíveis por região e recursos que se 
tornam infi nitos. Mas o que isso gera além 
da redução de custo se comparado com 
o ambiente on-premise? Mais segurança, 
infraestrutura durável, gerenciamento de 
dados, crescimento do seu negócio e lucros 
a partir de novos clientes que verão que sua 
plataforma/sistema é confi ável e está sempre 
disponível independentemente do tamanho 
de sua corporação.

Falhas são inevitáveis em qualquer sis-
tema, tanto on-premise ou na nuvem, mas 
neste último ambiente, ao criar os serviços 
com redundância, realizar testes de falhas 

em conjunto de servidores/aplicações, torna-
-se possível mapear se a sua migração foi 
bem-sucedida. É importante lembrar que a 
redução de custos nem sempre é o principal 
fator para migrar para nuvem, mas sim a forma 
que se pode usar a elasticidade de servidores 
ou substituir um conjunto de servidores que 
rodam rotinas pontuais por serviços que têm 
uma performance muito mais rápida.

Neste processo de migração, apenas "jogar" 
tudo o que você tem na nuvem com o intui-
to de solucionar todos os problemas não é 
exatamente uma opção correta. É necessário 
estabelecer passos de evolução do seu am-
biente para que ele se torne independente, 
a fi m de que somente o seu time de DevOps 
tenha atividades diárias para atuar nos deploys 
e também para que os testes ponham em 
prática a correção de problemas sem parar o 
ambiente produtivo - o que também é chamado 
de entrega contínua "CI/CD".

Para migrar de forma segura, é necessário 
buscar um parceiro de nuvem com know-how 
a fi m de incorporar recursos no projeto de 
migração e assim usar todos os benefícios 
que tem a disposição. E o desafi o pode ser 
orquestrado nas cinco etapas, descritas abaixo.
 • avaliação: antes de migrar qualquer servi-

dor, seja ele produtivo ou de homologação, 
você precisa fazer um levantamento ou 
inventário de toda a sua tecnologia atual;

 • piloto: nesta fase, podemos eleger al-
guns ambientes que podem ser do mais 

crítico ou menos impactante e migrá-lo 
para nuvem a fi m de analisar como se 
comportam, realizando uma rodada de 
testes com usuários que não impactem a 
produção;

 • migração de dados: durante um pla-
nejamento, muito se questiona sobre o 
que levar primeiro para a nuvem. O mais 
assertivo é levar, em primeiro lugar, todos 
os dados, por se tratar de um volume alto 
de informações. Levando os dados primei-
ro, nós podemos medir a performance 
real e toda e qualquer aplicação estará já 
conectada com o provedor de nuvem;

 • migração de aplicações: esta é a fase 
mais delicada do projeto, pois é neste 
ponto que começam a ser tomadas as 
decisões sobre o que levar, o que pode 
parar nesse primeiro momento, janela 
de manutenção e etc. A melhor forma de 
fazer esta movimentação é usar o método 
"lift and shift", que consiste em mover um 
aplicativo ou operação de um ambiente 
para outro - sem recriar o aplicativo;

 • otimização: depois de migrado o ambien-
te e com tudo funcionando na nuvem, vem 
o trabalho onde todos os ajustes podem 
ser iniciados, como os de infraestrutura 
baseado no consumo, de conversão de 
servidores em serviços providos pela 
nuvem, entre outros.

(*) É arquiteto de soluções da Claranet Brasil.

Como e por que migrar para a nuvem?
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Especial

Você já imaginou como seriam as roupas do futuro? 
O pesquisador Mário Gazziro deu asas à imaginação 
e tornou essa fantasia realidade quando fez pós-

-doutorado no Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Mário, que 
também é professor da Universidade Federal do ABC (UFA-
BC), em Santo André, contou também com a criatividade 
e participação de seus alunos para desenvolver o que eles 
chamam de roupa cibernética.

Transformar a arte da moda em ciência é um desafi o. De 
uma forma bastante simplifi cada, as roupas funcionam por 
meio de sensores eletrônicos e centenas de micro LEDs 
que são conectados por uma rede mesh – uma espécie de 
rede de dados sem fi o, assim como o Wi-Fi, mas em fre-
quência diferente e com maior capacidade de alcance. A 
intenção original era construir um material que pudesse 
não só servir como vestimenta, mas que também fi zesse um 
monitoramento da saúde do usuário e, ao mesmo tempo, 
interagisse com o meio ambiente. Um exemplo dessa inte-
ração seria o uso de sensores musculares para monitorar 
o esforço físico diário acumulado pelo usuário, porém o 
custo desse material é muito alto e, por isso, ainda não foi 
integrado às roupas.

Desde a ideia inicial, há dois anos, quatro peças de roupas 
inteligentes foram produzidas pelo professor e pelos alunos. 
Todas elas são inspiradas nos livros de fi cção científi ca do 
escritor americano Willian Gibson. A trama de seus livros 
era construída em um futuro distópico, no qual haveria 
baixa qualidade de vida, mas os níveis tecnológicos seriam 
muito altos e acessíveis. “O modo como nossa sociedade 
tem evoluído demonstra o caráter profético das obras, que 
foram escritas ainda nos anos 80. Não é incomum, hoje 
em dia, haver lugares em que existe acesso a redes sem 
fi o rápidas em locais ainda sem saneamento básico, por 
exemplo”, comenta Mário.

Pesquisador desenvolve roupas inteligentes 
inspiradas em livros de fi cção científi ca

Aluna da USP que cursa Licenciatura 
em Ciências Exatas participou 
de desfi les usando dois modelos 
criados em projeto que uniu 
estudantes da USP e da UFABC

Carolina (à esquerda) e Izis enquanto desfi lam na UFABC.

Talissa Fávero

Apelo sustentável
A tecnologia, em geral, tem mudado a forma como se 

fabricam produtos e como eles são consumidos e com a 
moda não é diferente. Um dos principais benefícios das 
roupas tecnológicas é a diminuição no impacto ambiental. 
De acordo com a reportagem “Qual é a indústria que mais 
polui o meio ambiente depois do setor do petróleo?”, da BBC 
Brasil, o poliéster é a fi bra sintética mais usada na indústria 
têxtil atualmente. Para ser produzido, são necessários 70 
milhões de barris de petróleo anualmente e o material de-
mora cerca de 200 anos para se decompor. “Ao invés de a 
pessoa trocar a peça inteira da roupa, ela poderia apenas 
trocar pelo software da moda. Essa realidade pode ser 
distante, mas essa interação sensorial é um apontador de 

tendências para essa futura realidade, ainda mais quando 
se pensa em todo apelo sustentável que já existe hoje em 
dia”, complementa Mario.

Talvez as roupas cibernéticas demorem para chegar às lojas, 
mas elas já estiveram na passarela. A primeira vez em São 
Carlos aconteceu no Pint of Science, um festival que propõe 
debater ciência de forma descontraída em bares e restaurantes. 
Na segunda vez, o desfi le foi realizado no extenso corredor 
vermelho da UFABC, em dezembro do ano passado.

Uma das primeiras modelos a experimentar as novas tecno-
logias vestíveis foi Carolina Cerne, estudante de licenciatura 
em Ciências Exatas da USP, curso que é oferecido em parce-
ria pelo ICMC, pelo Instituto de Física de São Carlos e pelo 
Instituto de Química de São Carlos. Para ela, a experiência 
foi diferente e empoderadora: “Eu usaria as peças no futuro. 
Os dois modelos que usei eram roupas leves e confortáveis. 
O modelo afi nou minha cintura. Adorei”, avalia a estudante.

Mia é uma das modelos que desfi laram
com as roupas inteligentes.
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