Crie com a abordagem
“nativa da nuvem”
Crie uma vez, implemente
em qualquer lugar
A criação com a abordagem “nativa da nuvem” oferece mais
flexibilidade em relação aos sistemas anteriores, além de impulsionar
o desenvolvimento, a velocidade e o desempenho. O desenvolvimento
nativo da nuvem é o caminho para a inovação com velocidade.
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Crie com a abordagem “nativa da nuvem”:
Crie uma vez, implemente em qualquer lugar

O que é a abordagem
“nativa da nuvem”?
O desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem é
uma abordagem ágil para a criação de novas aplicações
com o aproveitamento da escalabilidade e da flexibilidade
da nuvem. Diferentemente das aplicações monolíticas
tradicionais, as aplicações nativas da nuvem são criadas
usando vários elementos independentes, chamados
microsserviços, que são implementados em ambientes de
nuvem. As equipes de desenvolvimento de software podem
incluir rapidamente novos recursos usando essa abordagem.
As tecnologias nativas em nuvem são usadas
para desenvolver aplicações criadas com serviços
empacotados em contêineres, implementados como
microsserviços e gerenciados na infraestrutura elástica
por meio de processos ágeis.

Portanto, em vez de gerenciar aplicações monolíticas e
complexas, criar com a abordagem “nativa da nuvem” oferece
aos desenvolvedores a capacidade de montar microsserviços
em uma aplicação maior e completa, ainda atualizando
e mantendo os microsserviços individualmente. Essa
independência permite que os desenvolvedores incluam,
aprimorem ou recuperem uma funcionalidade sem prejudicar
a função da aplicação ou atrasar o desenvolvimento.
O estado do desenvolvimento de aplicações
baseadas em contêiner

Em vez da arquitetura de aplicação “monolítica”, na qual
você desenvolve, atualiza e repara uma aplicação como
uma única unidade, é possível criar as aplicações como
microsserviços, que são pequenas aplicações que executam
um único serviço e se comunicam com outros por meio
de interfaces de programação de aplicativos (API). Cada
microsserviço executa apenas uma função de negócios.
IBM Cloud Crie com a abordagem “nativa da nuvem” – Crie uma vez, implemente em qualquer lugar

3

Por que criar aplicações nativas
da nuvem?

Introdução à abordagem “nativa da
nuvem”: uma abordagem estratégica

As arquiteturas e as aplicações nativas de nuvem oferecem
um tempo de comercialização mais rápido, escalabilidade,
experiências de cliente superiores, facilidade de gerenciamento,
custo reduzido por meio de padrões de nuvem e conteinerização
e sistemas mais confiáveis sem o bloqueio de fornecedor.

Aproximadamente três em cada quatro aplicações que não estão
na nuvem serão movidas para a nuvem nos próximos três anos.1
No entanto, o caminho para o desenvolvimento de aplicações
nativas da nuvem requer algumas decisões. É necessário
modernizar sua aplicação existente ou criar uma nova?

Há diversos benefícios ao adotar essa abordagem:

As aplicações nativas da nuvem
podem ser implementados
rapidamente e, em seguida, ter
a escala ajustada de acordo
com a demanda.

Em comparação com as
aplicações monolíticas
tradicionais, as aplicações
nativas de nuvem podem ser
mais fáceis de gerenciar, pois
ocorrem melhorias iterativas
por meio de processos ágeis
e DevOps.

Tecnologias avançadas como a
IA, a Internet das Coisas (IoT),
as análises, o blockchain,
entre outras, podem
aprimorar os recursos de suas
aplicações.

As melhorias podem ser feitas
de maneira não invasiva,
sem causar tempo de
inatividade ou interrupção da
experiência do usuário final:
ampliar ou reduzir a escala é
comprovadamente mais fácil.

Quando criar uma nova:
Em alguns casos, pode ser mais fácil desenvolver novas
aplicações utilizando práticas de desenvolvimento nativas da
nuvem, em vez de trabalhar com uma aplicação monolítica
atual. As razões para criar uma nova aplicação variam. Sua
cultura corporativa, os riscos percebidos ou as restrições
da conformidade regulamentar são alguns dos fatores que
contribuem com isso. Construir novas aplicações fornece às
equipes a capacidade de oferecer inovação aos usuários, sem
ônus pelas decisões de design anteriores, além de permitir que
os desenvolvedores realizem experimentações.
Quando modernizar:
Em muitos casos, não é necessário começar a elaborar novas
aplicações do zero. A modernização de aplicações existentes
pode ajudá-lo a utilizar os investimentos e a lógica de negócios
anteriores, aproveitando a agilidade, a flexibilidade e a
escalabilidade da nuvem. Seja para conteinerizar, estender,
decompor ou refatorar, é possível atualizar sua aplicação
monolítica tradicional em uma aplicação nativa da nuvem.
Seja para criar uma nova aplicações nativa de nuvem ou
modernizar um existente, os desenvolvedores seguem um
conjunto consistente de princípios:
Siga a abordagem de microsserviços arquitetural:
Divida as aplicações em microsserviços, que permitam a
melhoria incremental, automatizada e contínua de uma
aplicações sem causar tempo de inatividade.
Conte com os contêineres para obter máxima flexibilidade
e escalabilidade:
Os contêineres empacotam o software com todos os seus
códigos e dependências em um só lugar, permitindo a execução
do software em uma abrangência de locais. Isso permite
flexibilidade e portabilidade máximas em um ambiente de
nuvem híbrida. Os contêineres também permitem ampliar ou
reduzir rapidamente a escala com o software de contêiner
Kubernetes definido pelo usuário.
Adote métodos ágeis:
Os métodos ágeis aceleram o processo de criação e
aprimoramento. Os desenvolvedores podem iterar rapidamente
as atualizações com base no feedback do usuário, permitindo
que a versão da aplicação em funcionamento corresponda o
mais próximo possível às expectativas do usuário final.
Trilhar o caminho certo para criar aplicações nativas da nuvem
pode ser desafiador, assim como adotar efetivamente o
Kubernetes, uma infraestrutura de contêiner para as nuvens
pública e privada que permite colocar aplicações e cargas de
trabalho onde quer que elas sejam melhor executadas.
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IBM Garage: o método
por trás da cultura
“nativa da nuvem”

Conclusão: o imperativo da
criação com a abordagem
“nativa da nuvem”

Mais de 75% das empresas sofrerão interrupções
digitais devido à falta de habilidades.2

As equipes que criam suas ferramentas, técnicas
e cultura com a abordagem “nativa da nuvem”
experimentam um aumento na eficiência e na
produtividade, além de obterem segurança de dados
aprimorada e maior satisfação do usuário.

Uma empresa pode adotar as melhores ferramentas
automatizadas disponíveis, mas é improvável que a
adoção obtenha ganhos sem uma compreensão dos
processos necessários para usar essas ferramentas.
As equipes de desenvolvimento precisam de um
parceiro com conhecimento em consultoria para criar
aplicações nativas da nuvem e um hub de inovação no
qual possam projetar e criar aplicações que atendam
às suas reais necessidades de negócios. É necessária
uma cultura que permita mover e idealizar mais
rápido, trabalhar com mais inteligência e aprimorar
fundamentalmente a maneira como o trabalho é
realizado.

As empresas líderes de uma ampla variedade de
mercados já adotaram a abordagem “nativa da
nuvem” em suas arquiteturas, práticas e tecnologias.
Chegou a hora de inovar, operar e motivar. Chegou a
hora de começar a criar experiências que produzam
rapidamente resultados comerciais significativos.
Crie agora

Tudo isso é fornecido pelo IBM Garage Method,
uma metodologia de serviço completa que define
um caminho confiável, replicável e seguro para que
nossos clientes tenham sucesso em suas jornadas
para a nuvem. Isso permite às empresas migrar,
modernizar e criar aplicações para a nuvem de destino
ideal (pública, privada e híbrida) e, em seguida,
gerenciá-las com eficiência. Com o IBM Garage, você
obtém uma mudança proposital e transformacional,
com a velocidade de uma startup e a escala de uma
grande empresa, além de oferecer às suas equipes
novas habilidades à medida que elas trabalham lado
a lado com especialistas da IBM para cocriar novas
aplicações nativas de nuvem.
Visite um local do Garage
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Recursos
adicionais

Estratégias de nuvem vencedoras
Implementar tecnologias de nuvem para impulsionar inovações
nos negócios já é uma tática amplamente usada.

Crie agora
Comece a criar imediatamente usando
mais de 190 serviços exclusivos.

Eleve a inovação de aplicações
Descubra como modernizar suas
aplicações e inovar com velocidade.

IBM Cloud Crie com a abordagem “nativa da nuvem” – Crie uma vez, implemente em qualquer lugar

6

®

IBM Brasil Ltda
Rua Tutóia, 1157
CEP 04007-900
São Paulo – SP
Brasil

A página inicial da IBM pode ser localizada em:
ibm.com
IBM, o logotipo IBM, ibm.com e IBM Cloud Pak são marcas registradas da
International Business Machines Corp., registradas em diversas jurisdições
no mundo inteiro. Outros nomes de produtos e de serviços podem ser
marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de
marcas registradas da IBM está disponível na web em “Informações
sobre copyright e marca registrada”, em ibm.com/legal/copytrade.
Linux é marca registrada de Linus Torvalds Estados Unidos e/ou em outros
países. Kubernetes é uma marca registrada da Linux Foundation. Red
Hat e Red Hat OpenShift são marcas registradas da Red Hat, Inc. Open
Container InitiativeTM é uma marca comercial da Linux Foundation.
Este documento estava atualizado na data de publicação inicial e
pode ser alterado pela IBM a qualquer momento. Nem todas as
ofertas estão disponíveis em todos os países onde a IBM opera.
As informações neste documento são fornecidas “no estado em que se
encontram”, sem nenhuma garantia, expressa ou implícita, inclusive
sem garantias de comercialização, adequação a uma finalidade
específica e qualquer garantia ou condição de não violação.
A garantia dos produtos IBM se dá de acordo com os termos
e condições dos acordos nos quais eles são fornecidos.
© Copyright IBM Corporation 2020

1 IBM. A perspectiva da empresa sobre o desenvolvimento “nativa da nuvem”. 2018.
2 Gartner. Previsões de 2018: operações de TI. 2018.

IBM Cloud Crie com a abordagem “nativa da nuvem” – Crie uma vez, implemente em qualquer lugar

7

