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Resumo- A computação em nuvem vem proporcionando que aplicações sejam disponibi-
lizados na internet com alta escalabilidade e estabilidade para qualquer tipo de demanda.
Entretanto, hoje há vários provedores que disponibilizam o serviço de computação em nu-
vem e empresas precisam saber onde melhor alocar os recursos computacionais gastando
menos. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação que mensure o custo de
operação de uma aplicação Web em nuvem híbrida e faça a realocação do sistema. Para
tal, desenvolveu-se uma ferramenta que mensura o custo de manter uma aplicação Web.
Neste trabalho foram utilizados ferramentas de IaC. Os resultados encontram-se alinhados
aos objetivos do trabalho.
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1 Introdução

As inovações tecnológicas da informação e comunicação nas últimas décadas vêm
afetando como as empresas de rápido crescimento estruturam seus modelos de negócios.
Prahalad e Hamel (HAMEL; PRAHALAD, 1996) argumentam que competências centrais
são desenvolvidas por meio de um processo de melhoramentos contínuos ao longo do tempo
e que, para ter sucesso no mercado global, é mais importante construir competências
centrais do que integrar verticalmente.

A computação vem se tornando uma aliada no crescimento das empresas juntamente
com a evolução da internet. Foi a partir de 1994 que a internet ampliou suas funções para
ser mais que uma rede de circulação de informações para entrar na comercialização de



produtos e serviços. Com isso se abriu a possibilidade para investir em novas tecnologias
que pudessem atender melhor as empresas e/ou consumidores.

A ideia de computação em nuvem começou na década de 60 com alguns expoentes
dessa época, alguns deles eram cienticistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
(MCCARTHY, 1960), nove anos antes da internet ser criada. Nos anos 90, já com a
World Wide Web, houve avanços nos sistemas de telecomunicações que abriram as portas
para o futuro da computação em nuvem. Em 1997 foi usado pela primeira vez o termo
Cloud Computing por pesquisadores da universidade do Texas em Austin (CHELLAPPA;
BARUA; WHINSTON, 1997). Dois anos depois a empresa Salesforce foi a primeira a
disponibilizar aplicações empresariais pela Web.

No início desta década, empresas como Google e Amazon criaram imensos parques
computacionais baseados no conceito de nuvem para operar seus negócios de forma inde-
pendente umas das outras. É a origem do que hoje chamamos de IaaS. Uma vez tendo
desenvolvido estas imensas infraestruturas, descobriram que poderiam permitir o acesso
remoto ao processamento, possibilitando que outras empresas eliminassem o investimento
inicial em Hardware. Assim ofertaram seus serviços de Computação em Nuvem em escala
global, materializando os trabalhos dos acadêmicos dos anos 1960 em diante.

A questão financeira para as empresas é um fator determinante para implementação
dos negócios. Os serviços em nuvem se tratam de serviços por demanda e podem im-
pactar positivamente na redução de custos. É o primeiro passo para implementar novas
tecnologias, pois automatiza o uso de recursos computacionais, com economia e gestão
inteligente de processo. É uma alternativa sustentável para suprir as demandas de TI
da empresa. As pequenas empresas, em particular, estão recorrendo a esses serviços de
armazenamentos de documentos e de rodar um processador de textos para evitar a com-
plexidade de operação e manutenção de manter seus próprios data centers. Outra forma
é de computação terceirizada que envolve o fornecimento de poder de processamento e
capacidade de armazenamento.

Reduzir os custos e aumentar a produtividade é o desejo de toda empresa atual-
mente. No mercado globalizado e competitivo, qualquer diferencial no negócio é uma
vantagem perante aos concorrentes. Aumentar a produtividade através da computação
na nuvem é o diferencial no mercado. Computação em nuvem aumenta a velocidade de
troca de informações entre setores de uma empresa por meio de ferramentas colaborativas,
possibilitando trabalhar de forma integrada sem precedentes.

2 Metodologia

Este trabalho contém 3 etapas para alcançar os objetivos: estudo sobre a com-
putação em nuvem, sua origem, modelos de serviço e implantação; desenvolvimento, e a
implementação da ferramenta que mensure o custo de operação de uma aplicação Web em
nuvem híbrida e execute o realocação da infra-estrutura; a validação por meio de testes
realizados bem com os resultados obtidos.



3 Resultados e Discussão

O resultado final pretendido, é desenvolver e tornar pública uma aplicação que men-
sure o custo de operação de uma aplicação Web em nuvem híbrida e execute o realocação
da infra-estrutura. Além de também criar um documento de boas práticas a ser usado
em fase de projeto para sistemas multi nuvens.

4 Considerações Parciais/Finais

Com este trabalho pretende apresentar um estudo e criação de uma ferramenta
utilizando Python, Ansible e Terraform. Espera-se que com os resultados obtidos na
fase de testes será possível averiguar que a ferramenta faz análise de custos e executa o
comando de alterar a infra-estrutura para se adequar ao menor custo possível.
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