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RESUMO EXECUTIVO

Três pilares da
modernização de aplicações
para a era da nuvem

Combine suas arquiteturas existentes com os serviços em nuvem
Neste artigo:
• Uma simples transferência dos seus sistemas de TI para a
infraestrutura em nuvem pode limitar oportunidades de uma
verdadeira modernização.
• A modernização de aplicações faz parte de uma iniciativa
mais abrangente para se preparar à medida que a organização
responde às mudanças nas necessidades da empresa.

A

adoção das tecnologias em nuvem continua sendo
uma das principais forças por trás da transformação
digital nas empresas. Na verdade, a IDC relata que os

gastos em infraestrutura para TI em nuvem estão crescendo em
aproximadamente 59% ao ano, em comparação com o aumento
de 21% em gastos não referentes à nuvem, e que a TI em nuvem
será responsável pela maior parte dos gastos em infraestrutura
de TI até 20221.

o potencial da modernização de
aplicações e da adoção da nuvem com
o IBM Cloud Pak™.

contêineres, microsserviços e conectividade de um para outro.
• Estenda a integração para fora da organização interna.
As aplicações modernizadas devem ter uma conectividade
aberta, mas protegida, para outras pessoas confiáveis fora da
organização, como é o caso de clientes e parceiros.
• Incorpore a adaptabilidade e a expansibilidade para
atender às mudanças constantes nas necessidades da

Infelizmente, tornou-se comum que as empresas acelerem a adoção
de nuvem sem uma estratégia centralizada e abrangente. Muitas
organizações também lutam contra o espectro da “TI de sombra”,
em que as unidades de negócios podem serviços de nuvem pública
independentemente, sem envolver a organização de TI. Em ambos
os casos, o resultado pode ocasionar certa desorganização dos
serviços em nuvem, atrelada a uma integração falha entre o novo e o
antigo e uma postura de segurança fragilizada. As empresas também
podem ficar presas a determinado conjunto de fornecedores, o que
pode criar ineficiência financeira permanente.

empresa. A modernização deve preparar o cenário para
requisitos futuros com arquiteturas abertas, elasticidade sob
demanda e gerenciamento em diferentes nuvens.
O fornecimento de conectividade de dados protegida entre todas
as aplicações e sistemas é um aspecto crítico que é executado
durante todo esse esforço. Esses requisitos são vitais para criar uma
abordagem prospectiva, sem silos de dados. A modernização de
aplicações garante uma abordagem estruturada e holística da adoção
da nuvem, que dá às empresas a condição de implantar aplicações e
serviços robustos com uma abordagem rápida, eficiente e segura.

Para evitar essas armadilhas, três pilares inter-relacionados e sobrepostos
sustentam uma iniciativa de modernização de aplicações que pode ir além,
fornecendo às empresas todos os benefícios do paradigma da nuvem:
• Habilite as aplicações novas e existentes para a nuvem.
Essa iniciativa exige arquiteturas abertas e flexíveis,
baseadas em preceitos da era da nuvem como a elasticidade,
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•A
 s organizações podem liberar todo

Próximos
passos:

Uma simples transferência dos seus sistemas de TI para a
infraestrutura em nuvem pode limitar oportunidades de uma verdadeira
modernização. Cada empresa precisa de um plano coerente para a
modernização de aplicações como parte de sua estratégia de adoção
da nuvem. Essa abordagem deve combinar as arquiteturas existentes
com a nuvem, fornecendo a livre troca de dados e a interoperabilidade

• Acessar o Guia de campo para • Acessar o Manual de
a modernização de aplicações
arquitetura da integração ágil

“A capacidade de adotar
diversas tecnologias, fluxos de
trabalho e capacidades novos
é fundamental para inovar.”

Onde quer que uma empresa esteja ao longo de sua jornada de
modernização, a criação de novas aplicações de maneira nativa
da nuvem gera um valor claro. A organização de desenvolvimento
geralmente olha para o futuro com uma perspectiva que valoriza
o software de código aberto e as plataformas abertas, devido à
flexibilidade e ao baixo custo de propriedade. Ela espera poder usar
uma escolha de ferramentas de desenvolvimento, implantação e
em toda a infraestrutura. Como parte dessa iniciativa, as organizações
devem adotar todo o espectro das arquiteturas em nuvem, incluindo

gerenciamento de ponta que possam energizar a colaboração e as
iniciativas de DevOps, acelerando o ritmo da mudança.

topologias públicas, privadas, híbridas e de multinuvem, com base

Por mais importantes que sejam as novas cargas de trabalho

nas soluções e serviços de vários fornecedores.

e soluções para a organização, a modernização também deve

Os pilares que sustentam a modernização
do software em nuvem
As arquiteturas de aplicações abertas e projetadas com
conectividade universal preparam o cenário para um suporte rápido
e simples aos novos serviços e cenários. Isso amplia os horizontes da
transformação digital, diminuindo os limites da mudança, permitindo
às empresas responder com mais agilidade às oportunidades não
previstas. A capacidade de adotar diversas tecnologias, fluxos de
trabalho e novas capacidades é fundamental para a inovação. A
modernização de aplicações é um meio essencial para esse fim.
Quando bem realizada, a modernização de aplicações abrange
todas as cargas de trabalho em toda a organização, permitindo que
os dados atravessem sistemas legados, atuais e futuros. É uma
iniciativa multidimensional que abrange muitas funções em toda a
organização, desde desenvolvedores não executivos à diretoria.
Desenvolvimento e operações (DevOps): Habilite para
a nuvem as aplicações novas e existentes
Tanto as aplicações existentes como os que serão desenvolvidos ou
adquiridas no futuro devem ser habilitadas para a nuvem, a fim de
garantir que possam interoperar para compartilhar a infraestrutura e
fornecer um valor combinado.
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abranger a base de softwares existentes, para garantir que tudo
interopere sem problemas e como um todo coerente. Isso requer
transformação, refatoração e alavancagem de ativos de software
para acomodar o contexto da nuvem.
• A implantação de aplicações e serviços usando contêineres
permite que eles sejam empacotados com todas as suas
dependências em um pacote leve, que pode passar livremente
pelas topologias e executar em qualquer lugar. Essa
dissociação entre o software e a infraestrutura subjacente
simplifica o gerenciamento drasticamente e aprimora a
agilidade, protegendo os investimentos existentes.
• A desconstrução de aplicações monolíticas em microsserviços
independentes e modulares permite melhor reutilização dos
recursos de código, além de promover o desenvolvimento ágil
e as iniciativas de DevOps. Os microsserviços individuais são
reutilizáveis para projetos futuros, acelerando o desenvolvimento
e aumentando a qualidade das aplicações.
Arquitetos e CIOs: Estenda a integração para fora da
organização interna
A integração com o ecossistema mais amplo, inclusive por
meio de APIs e da IA, prepara o cenário para as organizações

Três pilares da modernização de
aplicações para a era da nuvem
QuinStreet Executive Brief ©2019

todo para monetizar os dados e cargas de trabalho, criando uma

“A crescente adoção da IA
ajuda a analisar conjuntos de
dados massivos para identificar
padrões, determinar onde manter
o foco e criar um entendimento
que promova o insight.”

infraestrutura aberta e compatível de ponta a ponta que flexibiliza e
muda para facilitar novos requisitos. Esse esforço tem vários objetivos:
• Gerar receita com a rápida colocação no mercado de novos
serviços.
• Otimizar os custos e o controle conforme a infraestrutura
redimensiona.
• Responder a exigências avançadas como alta

incorporarem facilmente os ativos presentes e futuros em um

disponibilidade e recuperação rápida.

todo que muda dinamicamente.
Um fator crítico para atender a necessidades imprevisíveis é habilitar todas
Tão importante, em alguns aspectos, para a modernização quanto as

as cargas de trabalho para um dos principais benefícios da adoção da

próprias aplicações, é a possibilidade de interligar as cargas de trabalho

nuvem: a elasticidade. As aplicações devem ser capazes de compartilhar e

e dados em qualquer lugar, dentro e fora da organização. A realização

priorizar efetivamente os recursos no datacenter, além de se redimensionar

de todo o potencial desse recurso pode exigir que a empresa repense

perfeitamente para os recursos da nuvem pública, conforme necessário.

a maneira como considera seu perímetro digital. Isto é, a era da nuvem

Nessa ação, eles fazem um uso otimizado dos recursos, em termos de

oferece um novo valor com a interoperação de cargas de trabalho

minimizar os requisitos de espaço livre não utilizado e, ao mesmo tempo,

externas e conjuntos de dados de um ecossistema mais amplo,

responder às necessidades flutuantes de capacidade.

incluindo os de parceiros, clientes e provedores de serviços.
Os microsserviços também facilitam o isolamento de serviços e
•

A conectividade aberta por meio de APIs é crítica para conectar

funcionalidades nas aplicações. Essa abordagem arquitetural minimiza o

as cargas de trabalho na nuvem com eficiência. Ela deve permitir

grau de interferência de erros de uma parte da aplicação para as outras

que APIs de vários provedores e plataformas sejam adotadas

partes. Assim, o software se torna mais tolerante a erros como um todo,

prontamente, para conectividade e interoperabilidade simples

aumentando o tempo de atividade e minimizando as interrupções não

e flexíveis. As cargas de trabalho devem se conectar o mais

planejadas no trabalho.

universalmente possível nas aplicações, serviços, armazenamento
e outros recursos. Além disso, os processos e ferramentas devem
fornecer um gerenciamento robusto para os conjuntos crescentes
de APIs, a fim de evitar excessos e facilitar a reutilização.
• A crescente adoção da IA ajuda a analisar conjuntos de
dados massivos para identificar padrões, determinar onde
manter o foco e criar um entendimento que promova o insight.
CIOs e CEOs: Incorpore a adaptabilidade e a expansibilidade para
atender às mudanças constantes das necessidades da empresa
Em um nível puramente estratégico, a modernização de aplicações
faz parte de uma iniciativa mais abrangente para se preparar à
medida que a organização inevitavelmente muda o foco, responde
às mudanças nas necessidades da empresa e aproveita novas
oportunidades. As perspectivas dos tomadores de decisão sênior
incluem a necessidade de direcionar a organização como um
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“As organizações devem
transformar suas aplicações,
serviços e cargas de trabalho
para operar em um contexto
que priorize a nuvem.”
quer que estejam. E devem orquestrar e controlar todo o espectro de
recursos da nuvem à sua disposição, incluindo aqueles que não operam
diretamente. A IBM® oferece uma série de soluções que se combinam
para atender a todas essas necessidades, além de serem neutras em
relação ao fornecedor para evitar a dependência desse fornecedor.
Evolua de apps monolíticos para os microsserviços – IBM
Cloud Pak for Applications
Tratar todos esses recursos como um todo único e coerente requer

Embora nem todas as aplicações forneçam ROI suficiente para

recursos de gerenciamento unificados e consistentes entre várias nuvens.

garantir a modernização, as organizações de TI têm uma necessidade

É necessário haver uma visão suficiente para tratar o ecossistema mais

crítica de modernizar os aplicações existentes e desenvolver novas

amplo como uma extensão da empresa. Da mesma forma, a diretoria proíbe

aplicações nativas da nuvem. Adicionalmente, eles precisam fazer isso

a orientação à adoção de multinuvem individual conforme as aplicações

sem ter que escolher entre plataformas baseadas em nuvem privada,

crescem e se contraem no mesmo ritmo da evolução da empresa. Em

implantações tradicionais de servidor ou nuvem pública. O IBM Cloud

particular, eles impulsionam a adoção de ferramentas e padrões que

Pak for Applications resolve todas essas necessidades em um único

facilitam uma abordagem multinuvem aberta e focada no futuro.

conjunto de ferramentas, para que as organizações possam combinar

Uma plataforma abrangente para a
arquitetura em nuvem de última geração
Ao definir o percurso na modernização de aplicações e adoção da nuvem,
as organizações devem buscar ferramentas e plataformas que liberem
todo o potencial da transição. Elas devem transformar suas aplicações,
serviços e cargas de trabalho para operar em um contexto que priorize
a nuvem. Elas devem integrar e conectar os softwares e dados onde

e corresponder esses ambientes livremente, conforme necessário,
além de alterar a combinação de recursos ao longo do tempo.
Com o IBM Cloud Pak for Applications, as organizações podem melhorar
a produtividade do desenvolvedor e a eficiência operacional. Elas podem
atender de forma flexível às necessidades atuais e emergentes das
aplicações com uma abordagem de nuvem que aproveita as habilidades
e ferramentas preferidas existentes, aplicando-as a um conjunto interrelacionado dos métodos de modernização da próxima geração:

Vá além: Ferramentas avançadas
para modernização
• IBM Cloud Pak for Applications facilita o
desenvolvimento e a implementação usando
microsserviços, DevOps e contêineres. Saiba mais.

• IBM Cloud Pak for Integration permite uma conectividade
rápida e simplificada entre as aplicações, usando
qualquer arquitetura de integração. Saiba mais.

• IBM Cloud Pak for Data é uma plataforma
aberta de dados em nuvem que automatiza os
processos associados à governança de dados e
transforma os dados em insights. Saiba mais.

• IBM Cloud Pak for Multicloud Management fornece
visibilidade, automação e governança coerentes em vários
recursos de gerenciamento de multinuvem. Saiba mais.
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tempo real, com um conjunto robusto de recursos e capacidades:

“As organizações adquirem
a capacidade de acelerar
e aprofundar os insights
que levam a decisões mais
inteligentes em tempo real.”

• A plataforma unificada de serviços de dados integra
gerenciamento, governança e análise de dados.
• A virtualização de dados permite consultas simples e
seguras em relação a dados diferentes, mesmo em múltiplas
localidades geográficas.
• A governança de dados integrada automatiza a descoberta e o
manuseio de dados para conformidade com as regulamentações.

•

A “priorização do código aberto” é uma abordagem para criar cultura
e fluxos de trabalho de desenvolvimento baseados em ferramentas de

• A prontidão para IA permite criar modelos de aprendizagem por
máquina e prepara os dados para os fluxos de trabalho de IA.

código aberto, pipelines de DevOps e tempos de execução.
• A arquitetura baseada em microsserviços para as aplicações

•

implantação em multinuvem usando a conteinerização do Kubernetes.

novas e existentes fornece um caminho mais rápido e eficiente
para o desenvolvimento e a manutenção de aplicações.

• O ecossistema amplo é facilitado por APIs, modelos e
aceleradores para uma variedade de segmentos do setor.

• A implantação e integração abertas são baseadas em uma
plataforma de aplicações coerente, em qualquer combinação
de contêineres e máquinas virtuais.
• O pipeline de DevOps integrado simplifica a implantação dos
microsserviços usando contêineres gerenciados com o uso de
um cluster Kubernetes integrado.
• A modernização de aplicações baseada no IBM Cloud

A agilidade nativa da nuvem acelera o desenvolvimento e a

Acelere a integração e a conectividade aos apps
e dados – IBM Cloud Pak for Integration
A transformação digital é alimentada por dados, e as aplicações devem
ser capazes de acessar e operar esses dados onde quer que residam,
seja em serviços locais da infraestrutura convencional, na nuvem
privada ou na nuvem pública. O IBM Cloud Pak for Integration integra

Application Platform permite a adoção de abordagens

com segurança o software e os serviços, entre recursos como várias

de desenvolvimento nativas da nuvem, bem como a

nuvens e ofertas de software como serviço de vários fornecedores.

modernização das aplicações existentes.
Libere o valor total dos dados com a IA – IBM Cloud Pak for Data

O uso do IBM Cloud Pak for Integration para criar um ambiente
composto a partir de recursos diferentes acelera o tempo para
chegar a uma solução comercial completa e funcional que garanta

As organizações são desafiadas pelo potencial comercial e pela

alto desempenho e escalabilidade. Ele oferece diversos recursos

complexidade de destilar todo o valor de seus repositórios de

em uma única plataforma coerente, incluindo o seguinte:

dados, que constantemente estão se tornando maiores e mais
diversificados. O IBM Cloud Pak for Data é uma plataforma de
automação de análise e dados orientada por IA, com governança
de dados integrada. Também disponível como uma "nuvem
privada em uma caixa" hiperconvergente, o IBM Cloud Pak for
Data é executado em qualquer nuvem pública ou privada.
Por meio de uma ampla variedade de microsserviços de dados
principais, essa plataforma aprimora a flexibilidade, a segurança e o
controle dos dados. As organizações adquirem a capacidade de acelerar
e aprofundar os insights que levam a decisões mais inteligentes em
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•

O gerenciamento de APIs expõe os serviços da empresa como APIs
para permitir o compartilhamento de dados interna e externamente.

• O gateway de segurança protege dados, sistemas e APIs em
um mundo altamente conectado e com multinuvens.
• A integração de aplicações conecta as aplicações e fontes de
dados onde quer que residam, dentro ou fora das instalações.
• As filas de mensagens garantem que os dados estejam
disponíveis em tempo real, onde e quando necessário.
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• A integração dos dados transforma e prepara os dados da
empresa para criar uma visão e um formato coerentes.
•

A transferência de dados em alta velocidade move grandes conjuntos

“É vital modernizar
as aplicações habilitando
as novas e existentes
para a nuvem.”

de dados de maneira rápida e segura entre datacenters e nuvens.
Simplifique e organize ambientes de grande porte – IBM
Cloud Pak for Multicloud Management
À medida que a inovação nas aplicações acelera, as empresas
adotam cada vez mais uma arquitetura híbrida e multinuvem para
fornecê-las. Com essa nova arquitetura, o volume e a complexidade
dos objetos e métricas a serem gerenciados dispararam,
dificultando o monitoramento e a segurança da empresa.
O IBM Cloud Pak for Multicloud Management fornece visibilidade,
automação e governança coerentes com diversos recursos de
gerenciamento de multinuvem, como gerenciamento multicluster,
de eventos, de aplicações e da infraestrutura – além da integração às
ferramentas e processos existentes. As organizações podem usar o IBM
Cloud Pak for Multicloud Management para simplificar o gerenciamento
das operações de TI e aplicações, enquanto aumentam a flexibilidade e
a economia de custos com a análise inteligente de dados orientada por
sinais preditivos. Os principais recursos e benefícios incluem:
•

A visibilidade dos clusters, onde quer que eles residam, permite que
os administradores visualizem onde os componentes da aplicação
estão executando e monitorem a integridade desses sistemas.

abrangente de ferramentas e plataformas para a adoção de abordagens
em nuvem, como microsserviços, DevOps e contêineres, integrando
as aplicações e dados e gerenciando os clusters em ambientes
multinuvem. A modernização de aplicações com base nessa abordagem
dá as empresas a condição de aproveitar efetivamente os recursos
da nuvem, para que possam fornecer produtos e serviços de maneira
rápida, econômica e rentável.
Para saber mais sobre modernização e como liberar o valor total
da nuvem, visite www.ibm.com/cloud/application-modernization
Colaborador: Matt Gillespie é redator de tecnologia, sediado em
Chicago. Ele pode ser encontrado em www.linkedin.com/in/mgillespie1.

Sources
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International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure
Tracker. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44358318.

• Os recursos de segurança e governança agilizam o processo
de definição de políticas coerentes entre os ambientes
impostos no cluster.
• A automação proporciona uma implantação de aplicações
coerente e orientada a políticas entre os clusters, gerenciando
o posicionamento com base em vários fatores configuráveis.

Conclusão
As organizações que simplesmente migram as aplicações existentes
para a nuvem, usando uma abordagem de “lift and shift”, perdem uma
oportunidade significativa de transformação e inovação comerciais.
Em vez disso, é vital modernizar as aplicações habilitando as novas e
existentes para a nuvem, integrá-las a entidades externas e torná-las
adaptáveis e expansíveis para o futuro. A IBM oferece um conjunto
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