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Responda continuamente ao
ritmo rápido das mudanças
Defenda a transformação digital e adote formas ágeis de trabalhar que
fomentem o crescimento e mantenham a competitividade. Otimize os
modelos operacionais de negócios dentro de uma estratégia de nuvem
híbrida para aumentar a eficiência de custos, aumentar a produtividade e
criar oportunidades de inovação. Para liberar o valor de uma abordagem
de nuvem híbrida, os líderes de TI precisam de flexibilidade arquitetônica
e tecnologias de ponta, como a IA, para modernizar aplicações e obter
um ROI aprimorado e tempo de entrada no mercado mais rápido.
A MODERNIZAÇÃO PROPORCIONA BENEFÍCIOS IMEDIATOS
Acelere a transformação digital. A modernização de aplicações é
impulsionada pela necessidade de transformar os negócios para
construir novos recursos e fornecê-los rapidamente.
Crie uma cultura preparada para o futuro. Desenvolva e entregue
rapidamente novas aplicações e serviços por meio da adoção de uma
arquitetura nativa de nuvem, conteinerização e aceleradores de IA.
Acelere a entrega. Adote as práticas recomendadas de DevOps para
impulsionar uma cultura de automação e transformação.
Implemente aplicações corporativas em plataformas de
nuvem híbrida. Melhore a eficiência automatizando as operações no
seu ambiente híbrido de multinuvem.

O que você encontra neste documento
Este guia de campo fornece uma visão geral de alto nível da
abordagem de modernização de aplicações da IBM.
CONHECIMENTO
Um resumo dos conceitos.

INTRODUÇÃO
Dicas para iniciar a jornada para
modernizar as suas aplicações.

CONHEÇA

Prepare suas aplicações
para a nuvem
Ao modernizar suas aplicações existentes, será possível facilitar
sua mudança para a nuvem com a promessa total da tecnologia de
nuvem. Com uma abordagem de microsserviços nativos de nuvem,
é possível capitalizar sobre a escalabilidade e flexibilidade inerentes
à nuvem. A modernização de suas aplicações nativas de nuvem
permite que as aplicações sejam executadas simultaneamente e se
conectem perfeitamente aos seus investimentos existentes. Barreiras
que proíbem a produtividade e a integração são removidas para criar
novas experiências de usuário e desenvolver novas aplicações.
CRIE UMA VEZ E IMPLEMENTE EM QUALQUER NUVEM
Avalie suas aplicações. Identifique aplicações que podem ser
facilmente movidas para a plataforma de nuvem e aquelas que
precisarão de refatoração.
Crie aplicações rapidamente. Aproveite os contêineres como base
para aplicações e serviços.
Automatize implementações para aumentar a produtividade. Os
pipelines DevOps automatizam as implementações de forma rápida
e confiável.
Execute e gerencie consistentemente. Consolide as operações de
todas as aplicações em uma abordagem de gerenciamento comum
para garantir confiabilidade e resolução mais rápida de problemas.
Saiba mais
Confira o IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage

2

Modernize suas aplicações com
rapidez e segurança usando nossos
aceleradores e ferramentas.

A IBM orienta a sua jornada de transformação da nuvem com
tecnologia líder e orientação prescritiva para ajudar você a alcançar
os seus resultados comerciais.

CONHEÇA

Jornada de modernização
Para começar sua jornada de modernização, deve-se compreender
as abordagens disponíveis para rearquitetar sua propriedade. O IBM
Cloud Transformation Advisor ajuda você a selecionar o melhor ponto de
entrada para oferecer valor em cada etapa de sua jornada. A IBM pode
ajudar você a compreender os padrões para o ajudar a atingir os seus
objetivos de modernização.
ESCOLHA A ABORDAGEM QUE MELHOR SE ADAPTA ÀS SUAS
NECESSIDADES
Conteinerize o monólito. Reduza custos e simplifique as operações
movendo as aplicações para um tempo de execução na nuvem. Comece
com um e identifique os conjuntos de aplicações a serem movidos como
uma onda.
Exponha os ativos no local com APIs. APIs ativam ativos legados que
são difíceis de ativar para a nuvem.
Refatore em macrosserviços. Divida os monólitos em componentes
implementáveis menores com base na maturidade, objetivos de
modernização e requisitos.
Inclua novos microsserviços. Inove gradativamente, reduza a
complexidade e estabeleça o sucesso o quanto antes.
Controle o monólito. Finalize incrementalmente o monólito.
Saiba mais
Confira a arquitetura de modernização da aplicação.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Misture e combine suas abordagens
conforme necessário.

Aumente sua velocidade de entrega ao longo da jornada.

COMECE A USAR

Implemente sobre
uma base de confiança
Plataformas de contêiner, como Kubernetes, fornecem a base para
a modernização de aplicações. Este sistema de gerenciamento de
contêiner baseado em código aberto é direcionado tanto à equipe
de desenvolvimento quanto à de operações. Com a conteinerização,
as equipes de desenvolvimento podem tratar a configuração como
código para ativar uma cadeia de ferramentas DevOps moderna. A IBM
fornece uma plataforma de contêiner consistente para modernização de
aplicações na IBM Cloud, tanto pública quanto privada.
REDUZA CUSTOS E MINIMIZE DISRUPÇÕES
IBM Cloud Paks. Solução de software em contêineres pronta
para empresas a fim de modernizar as aplicações existentes e
desenvolver novas aplicações nativas de nuvem que são executadas
em Red Hat OpenShift.
Red Hat OpenShift Container Platform. Com base no projeto
de orquestração de contêineres do Kubernetes, o OpenShift é o
ponto de partida. Uma base sólida com resiliência e segurança na
vanguarda é essencial.
Implemente em qualquer lugar. Use qualquer provedor de nuvem
pública ou privada.

Saiba mais
Confira os IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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A IBM oferece software corporativo para a nuvem que pode
ser executado no Red Hat OpenShift Container Platform,
baseado em Kubernetes.

INTRODUÇÃO

Avalie o seu portfólio de
aplicações
Antes de iniciar o trabalho de modernização de suas aplicações,
é necessário entender seu inventário de aplicações e como ele se
alinha com as prioridades de negócios. Isso ajudará a determinar
o melhor caminho técnico para a modernização e avaliar o esforço
necessário.
A MODERNIZAÇÃO DE APLICAÇÕES É A MODERNIZAÇÃO DE
NEGÓCIOS
Alinhe-se às suas prioridades de negócios. Entenda onde suas
necessidades de negócios estão levando você a se modernizar.
Faça um inventário das suas aplicações. Execute o IBM Cloud
Transformation Advisor para coletar informações de seu ambiente
Java existente e recomendar atividades de modernização.
Use seus recursos financeiros de modernização com sabedoria.
Tome melhores decisões entendendo como o seu portfólio de
aplicações se alinha aos profissionais de negócios da sua empresa.

Saiba mais
Confira a ferramenta IBM Cloud Transformation Advisor.
ibm.biz/cloudta
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Aconselhamento baseado
na experiência da IBM.

Obtenha aconselhamento especializado e personalizado sobre
as suas opções de modernização.

INTRODUÇÃO

Alinhe prioridades e opções
Classifique seu portfólio de modernização de aplicações escolhendo
uma combinação ideal de técnicas de modernização e esforços
necessários para atender aos seus objetivos de negócios.
NEM TODAS AS APLICAÇÕES SÃO CRIADAS DA MESMA FORMA
Simplifique. Entenda onde suas necessidades de negócios estão
levando você a se modernizar. Execute o IBM Cloud Transformation
Advisor para obter clareza sobre suas opções de modernização.
Selecione a abordagem correta de modernização. Avalie todas as
opções de modernização possíveis em relação à sua complexidade,
custo e valor de negócio.
Planeje e priorize. Planeje a sua modernização com base na
combinação de esforços com profissionais de negócios. Os seus
primeiros projetos devem ser de curta duração e de elevado valor
comercial potencial.

Saiba mais
Confira a ferramenta IBM Cloud Transformation Advisor.
ibm.biz/cloudta
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Escolha uma abordagem de modernização com base na linha
do tempo do código da sua aplicação e na necessidade conforme
os riscos.

COMECE A USAR

Conteinerize as suas
aplicações
Agrupar uma aplicação em uma imagem de contêiner é uma boa
primeira etapa para a modernização, mas muitas aplicações não são
otimizadas para contêineres. Balanceamento de carga, manipulação
de estado de aplicação e monitoramento são diferentes em aplicações
em contêineres. Como resultado, poderá ser necessário reescrever
partes de suas aplicações. Da mesma forma, os processos de ajuste de
desempenho e DevOps devem ser alinhados aos contêineres.
VOCÊ AGRUPOU A SUA APLICAÇÃO EM UMA IMAGEM DE
CONTÊINER, E AGORA?
Adapte suas aplicações. Se você tiver aplicações IBM WebSphere
existentes em um ambiente sem nuvem, a família de produtos IBM
Cloud Pak e o IBM WebSphere Hybrid Edition incluem middleware
e serviços em contêiner pré-construídos para suportar sua jornada.
Modernize o DevOps e a configuração. Gere automaticamente
pipelines para novas aplicações bem como ferramentas de
orquestração que automatizem a configuração.
Consolide e padronize as operações. Gerencie e monitore
operações com base em tecnologias abertas de contêineres.

Saiba mais
Confira a arquitetura de modernização da aplicação.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Middleware e aplicações em contêineres são essenciais para
a mudança para abordagens modernas de desenvolvimento
e operações.

COMECE A USAR

Adote uma plataforma
moderna de aplicação
Mudar para a nuvem pode ser um desafio. Será necessário revisar
cuidadosamente seu inventário de negócios e preparar a infraestrutura
para determinar o melhor caminho a seguir para cada aplicação. Se
estiver executando em uma plataforma WebSphere, será possível usar
o Transformation Advisor (parte do IBM WebSphere Hybrid Edition) para
facilitar sua jornada.
UMA ESTRUTURA EM NUVEM PARA O FUTURO
Crie microsserviços nativos de nuvem. Construa novas aplicações
com o IBM WebSphere Liberty, um tempo de execução leve
otimizado para nuvem.
Amplie com novos serviços. Use contêineres IBM WebSphere Liberty
para modernizar e ampliar as aplicações WebSphere existentes.
Migre aplicações inalteradas. Coloque suas aplicações tradicionais
do IBM WebSphere em contêineres e use serviços operacionais
comuns, incluindo registro e monitoramento.
Adote operações padronizadas. Obtenha escalabilidade,
disponibilidade, capacidade de manutenção e segurança com o
Kubernetes.
Saiba mais
Confira a arquitetura de modernização da aplicação.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Seus investimentos em aplicações WebSphere serviram bem
ao seu negócio. Migre-os para uma plataforma de contêiner em
nuvem e amplie seu alcance para novas aplicações nativas de
nuvem por meio de APIs.

COMECE A USAR

Refatoração
Refatoração é o processo de substituir um código existente e
rígido por um código novo e melhor de forma fragmentada. Você
“estrangula” o velho monólito, substituindo cada função de negócio
de forma incremental.
MODERNIZE-SE DE FORMA INTELIGENTE
Produtividade. Refatorar uma aplicação para microsserviços
melhora a produtividade da equipe de desenvolvimento e permite
liberar mais códigos rapidamente.
Escalabilidade. A refatoração para uma arquitetura mais escalável
deve ser feita de forma incremental. É importante fornecer valor
comercial real em cada etapa do processo de refatoração.
Conteinerização. Reempacote seu monólito como um contêiner
IBM WebSphere Liberty ou Open Liberty. Em seguida, inclua
novos contêineres em sua solução enquanto separa as funções
empresariais em novos microsserviços. Use o IBM Mono2Micro para
identificar os melhores candidatos a microsserviços.

Saiba mais
Confira a arquitetura de modernização da aplicação.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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Ao substituir um monólito por partes, você ganhará eficiência e
valor comercial em cada etapa.

COMECE A USAR

Exponha e integre
Algumas aplicações existentes são mais bem expostas como APIs
que são facilmente reutilizadas para construir novos recursos que
aumentam a aplicação existente. É possível, então, aproveitar essas
APIs para integrar aplicações futuras ao ecossistema. Ao executar
no Red Hat® OpenShift®, o IBM Cloud Pak for Integration oferece
agilidade para implementar e executar cargas de trabalho no local e
em nuvens públicas e privadas.
DESCUBRA O VALOR COMERCIAL DOS SISTEMAS EXISTENTES
Exponha. Exponha o valor existente como APIs de REST para fácil
acesso a partir de qualquer terminal.
Gerencie. Coloque APIs sob controle de gerenciamento para
melhorar a segurança, o desempenho e a visibilidade.
Aproveite. Novas aplicações podem ser desenvolvidas com APIs
recém-expostas de aplicações existentes, sem a necessidade de
mudanças nas aplicações existentes.

Saiba mais
Confira o IBM Cloud Pak for Integration.
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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Simplifique o gerenciamento de sua arquitetura de integração e
reduza custos com o IBM Cloud Pak for Integration.

COMECE A USAR

Modernize as operações
Depois que uma aplicação é colocada em produção, ela deve ser
gerenciada. O gerenciamento e as operações de serviços em nuvem
tratam do aspecto operacional de suas aplicações e serviços. As
aplicações são monitoradas para garantir a disponibilidade e o
desempenho de acordo com os acordos de nível de serviço. À medida
que os métodos para desenvolver, testar e lançar novas funções se
tornam mais ágeis, o gerenciamento de serviços também deve se
transformar para dar suporte a essa mudança de paradigma.
REINVENTE SUAS OPERAÇÕES EM NUVEM
Desenvolvido para gerenciar. As equipes de desenvolvimento
usam um conjunto de padrões e soluções para tornar a aplicação
gerenciável e garantir que ela atenda aos objetivos de nível de serviço.
Monitoramento e criação de login. Aproveite as ferramentas da
plataforma de contêiner para monitorar métricas e logs para determinar
a integridade da aplicação. Torne sua empresa proativa e corrija tudo
antes que os usuários percebam que existe um problema.
Comunicação e colaboração. Use ferramentas e automação,
incluindo aplicações de chat, sistemas de rastreamento de
problemas e projetos para manter todas as pessoas informadas.

Saiba mais
Confira a arquitetura de gerenciamento de serviços.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/
serviceManagementArchitecture
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Middleware e aplicações em contêineres são essenciais para
a mudança para abordagens modernas de desenvolvimento e
operações.

COMECE A USAR

O que são os IBM Cloud Paks?
Os IBM Cloud® Paks são softwares alimentados por IA para nuvem
híbrida que podem ajudar você a implementar fluxos de trabalho
inteligentes em sua empresa para acelerar a transformação digital.
Aproveite o poder do IBM Watson® para aplicar IA ao seu negócio para
prever e moldar resultados futuros, automatizar processos complexos,
otimizar o tempo de seus funcionários e criar experiências de cliente
mais significativas e seguras.
Construído no Red Hat® OpenShift®, desenvolva aplicações uma vez
e implemente-as em qualquer lugar em qualquer nuvem, integre a
segurança em toda a extensão de seu estado de TI e automatize suas
operações com visibilidade de gerenciamento. Os IBM Cloud Paks
têm uma base comum de componentes corporativos que aceleram o
desenvolvimento, fornecem integração perfeita e ajudam a aprimorar a
colaboração e a eficiência.

Saiba mais
Confira os IBM Cloud Paks.
https://www.ibm.com/cloud/paks/
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IBM Cloud Pak for Data. Simplifique o gerenciamento de dados,
governança, análise e ciência de dados com dados nativos da nuvem em
contêineres e plataforma de IA totalmente integrados. Construído no
Red Hat OpenShift, é possível acelerar sua jornada para a IA com uma
plataforma aberta que é executada em qualquer nuvem ou localmente.
IBM Cloud Pak for Business Automation. Implemente em qualquer
nuvem, com ferramentas de baixo código para usuários de negócios e
visibilidade de desempenho em tempo real para gerentes de negócios.
Migre seus tempos de execução de automação sem mudanças na
aplicação ou migração de dados. Automatize em escala sem bloqueio de
fornecedores.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps. Implemente IA avançada e explicável
em toda a cadeia de ferramentas ITOps para avaliar, diagnosticar e
resolver incidentes com segurança nas cargas de trabalho. Melhore a
capacidade de resposta e reduza os riscos com IA no centro de suas
operações de TI.
IBM Cloud Pak for Integration. Automatize as integrações para melhorar
a velocidade e a qualidade das aplicações. Incorpore IA e automação em
todo o ciclo de vida da integração, aplicando IA a dados operacionais do
mundo real para identificar problemas e recomendações e impulsionar
a melhoria contínua. Acelere o desenvolvimento da integração, reduza
custos, aumente a eficiência operacional e mantenha segurança,
governança e disponibilidade aprimoradas.
IBM Cloud Pak for Network Automation. Transforme sua rede com uma
plataforma de nuvem Telco alimentada por IA para permitir a automação
das operações de rede, evoluir para operações de toque zero, reduzir
OPEX e fornecer serviços mais rapidamente.
IBM Cloud Pak for Security. Descubra manchas ocultas, tome decisões
mais informadas com base no risco e responda a incidentes mais
rapidamente. Usando uma plataforma de segurança aberta, conecte-se
às origens de dados existentes para insights mais profundos e aja mais
rapidamente com a automação.

COMECE A USAR

Desenvolva aplicações para
hoje e para o futuro
O IBM® WebSphere® Hybrid Edition fornece as ferramentas para
aumentar a eficiência, reduzir custos e maximizar o ROI. É possível
modernizar suas aplicações existentes com as ferramentas
integradas da IBM e desenvolver mais rapidamente novas
aplicações nativas de nuvem para implementação em qualquer
nuvem.
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA TER SUCESSO
Otimize as licenças existentes. Realinhe suas licenças com base
em suas necessidades comerciais atuais. Migre núcleos de IBM
WebSphere e IBM WebSphere ND para IBM WebSphere Liberty para
aumentar a capacidade do servidor e diminuir custos.
Modernize as aplicações. Use o IBM Cloud® Transformation Advisor
e o IBM Mono2Micro para ajudar a avaliar a prontidão de suas
aplicações para a nuvem. Avalie a complexidade de suas migrações
e explore as opções para usar contêineres e microsserviços.
Novas aplicações desenvolvidas para a nuvem. Prepare sua
propriedade para que seja possível construir todas as novas
aplicações diretamente na nuvem com o IBM WebSphere Liberty.

Saiba mais
Confira o IBM WebSphere Hybrid Edition.
https://www.ibm.com/cloud/websphere-hybrid-edition
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Modernização
incremental e contínua
Os IBM Services oferecem habilidades, métodos e ferramentas
que podem ajudar você a modernizar, construir e gerenciar
continuamente as aplicações para atingir seus resultados de
negócios e TI.
Crie um roteiro de modernização. Desenvolva um roteiro de
modernização de aplicações que é sustentado por padrões e
soluções de modernização e é suportado por nossa arquitetura de
modernização de aplicações para minimizar o risco e entregar com
velocidade.
Acelere sua jornada de modernização com ferramentas e
aceleradores. Modernize seu portfólio de aplicações usando as
ferramentas e aceleradores da IBM e os princípios DevSecOps para
melhorar seu tempo de entrada no mercado e competir melhor em
um setor em constante mudança.
Entregue usando um novo modelo operacional. Para manter
o valor, seu programa de modernização requer mudanças em
seu modelo operacional. A IBM pode ajudar você a projetar uma
plataforma flexível que atenda às necessidades do estado futuro
com ferramentas de IA que orquestram e automatizam sua jornada
para a modernização de aplicações.
Saiba mais
Aumente a agilidade com a modernização de aplicações.
https://www.ibm.com/services/cloud/modernize-applications
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Modernize suas aplicações com agilidade, velocidade e escala
com IBM Services.
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IBM Garage:
acelere a sua jornada
A modernização vem em muitos tipos e reescrever toda a sua
propriedade não é viável. Os esforços de modernização big bang são
arriscados, portanto, é melhor dividir grandes iniciativas em projetos
menores com impacto mensurável. Seu objetivo é acelerar o valor,
modernizar continuamente, entregar com frequência e reduzir o
risco. Especialistas do IBM Garage podem te ajudar.
REFATORAR O QUE É NECESSÁRIO, MAS NÃO REFATORAR
NECESSARIAMENTE.
Cocriar. Identifique uma oportunidade de modernização de
negócios. Defina e construa o MVP com seu esquadrão, obtenha
feedback e cocrie uma solução.
Coexecutar. Gerencie o risco escolhendo a abordagem certa para
modernizar sua propriedade atual. Acelere sua jornada por meio de
automação e tecnologia.
Cooperar. Fortaleça a produção, padronize as operações e aumente
a eficiência do DevOps em toda a sua aplicação.

Saiba mais
Confira o IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage
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Modernize suas aplicações com
rapidez e segurança usando nossos
aceleradores e ferramentas.

Converse com especialistas do IBM Garage
Roteiro de modernização da nuvem
Plano MVP

Workshops
de design

Meça os resu

Teste, acompanhe, prove.

ltados

so!

Suces
Aprenda com
o feedback

O IBM Garage oferece uma abordagem exclusiva para permitir
que os negócios, a etapa de desenvolvimento e as operações
criem e entreguem continuamente uma estratégia de
modernização de aplicações convincente.

Notas:
Comece a usar o IBM WebSphere
Hybrid Edition
pherehttps://www.ibm.com/cloud/webs
hybrid-edition/get-started

IBM Cloud
Confira a ferramenta
r.
Transformation Adviso
ibm.biz/cloudta

Arquitetura de modern
ização da
aplicação

https://www.ibm.com
loud/garage/
architectures/applicat/c
ion-modernization

Confira o IBM Cloud Pak for
Integration
dhttps://www.ibm.com/cloud/clou
pak-for-integration

Conheça os serviços de
M
modernização de aplicações da IB
d/
https://www.ibm.com/services/clou
modernize-applications

Visite o website do IBM Garage.
https://www.ibm.com/garage

o
Faça o curso: Conheçanha
método Garage e obte ital.
uma certificação dig
d-course

ibm.biz/explore-metho
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Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo inteiro. Outros nomes
de produtos e de serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma
lista atual de marcas registradas IBM está disponível na web em “Copyright and trademark
information” em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
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