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“Vamos encarar isso, 
tudo o que estamos 
fazendo é escrever 
hoje os softwares 

legados de amanhã.”
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Uma coisa é certa quando analisamos as últimas décadas da TI e da engenharia de software: 

tudo muda. Períodos de melhoria gradual em hardware, linguagens, infraestrutura

e metodologias são caracterizados pela inovação que rompe paradigmas o tempo todo. 

Esta evolução permitiu que a TI permanecesse avançada em relação às demandas                

empresariais em constante mudança, mas isso não tem sido barato ou fácil.

Muitos orçamentos de TI são consumidos pela manutenção de coisas antigas, enquanto

continuar acompanhando as atualizações e migrações pode consumir os fundos e recursos 

antes que os benefícios empresariais sejam realizados. 

Com a abordagem correta, é possível modernizar um portfólio de aplicativos de modo que 

produza valor rapidamente e a um custo menor - tornando mais fácil e mais barato se manter 

atualizado enquanto os produtos e tecnologias continuam a evoluir.

Neste relatório, a Red Hat analisa três padrões específicos de desenvolvimento de softwares 

para modernizar aplicativos existentes. Esses padrões de modernização solucionam

a transição de aplicativos existentes para arquiteturas e infraestruturas mais modernas,  

tornando-os acessíveis para novos aplicativos. Este artigo também examina as condições 

que levam à reescrita quando essa é a única opção. Esses padrões ajudam as empresas

a descobrir como tirar o máximo proveito dos aplicativos existentes e estabelecer

uma prática para a modernização contínua que servirá os negócios agora e no futuro.

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS 
Não faz muito tempo, os aplicativos eram codificados em linguagens de programação

e compilados em um formato exclusivo para um processador e sistema operacional.

Os aplicativos eram geralmente autônomos, tendiam a ser grandes e funcionavam

em datacenters privados. Todos assumiram que teriam longos períodos de vida.

Eles foram construídos usando abordagens de ciclo de vida de desenvolvimento de software 

pesado, com requisitos formais e antecipados e longos prazos de desenvolvimento.

Tudo isso mudou. Estes aplicativos agora são considerados aplicativos legados

monolíticos - os dinossauros dos aplicativos empresariais. Apesar de terem servido

ao propósito para o qual foram construídos, o ritmo de inovação técnica e comercial acelerou,

e esses aplicativos tornaram-se um fardo para as empresas.

Estas inovações levaram ao modelo de desenvolvimento e implantação de aplicativos usados 

comumente hoje. Processos DevOps que guiam a criação de microsserviços implantados em 

containers operados em clouds. Apenas considere o progresso em cada uma destas quatro 

áreas de desenvolvimento de aplicativos: metodologia, arquitetura, desenvolvimento

e infraestrutura.
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Uma solução stack completa  

inclui todos os componentes 

necessários para desenvolver 

um aplicativo, a metodologia 

utilizada para desenvolvê-lo

e o hardware no qual opera. 

Figura 1: Evolução do desenvolvimento e implantação de aplicativos.
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O processo de desenvolvimento ficou muito mais rápido. Ele evoluiu a partir de uma metodologia 

de cascata com requisitos antecipados e muito tempo desde a especificação até a liberação para 

metodologias de migração iterativa com lançamentos frequentes de funcionalidades incrementais 

e agora para práticas de DevOps altamente colaborativas com integração e entrega automática

e contínua.

A tendência na arquitetura de aplicativos é a separação de funcionalidade em componentes.

As aplicações tudo-em-um foram desacopladas em camadas separadas para interface, lógica

e dados. A arquitetura orientada a serviços permitiu que os aplicativos fossem construídos usando 

serviços dedicados através de um enterprise service bus (ESB) comum. Isso continuou até

o modelo atual, baseado em microsserviços e interfaces de programação de aplicativos (APIs),

em que componentes altamente especializados podem ser acessados por outros serviços

e aplicativos. Microsserviços e API’s construídos com base em padrões anteriores em serviços web 

para separar a interface (como são acessados), da implementação (como eles fazem o que fazem) 

podem ser implementados em várias línguas e desenvolvidos em diferentes sistemas. 

A implantação de aplicativos tornou-se muito mais flexível. Eles não são mais firmemente 

acoplados ao hardware; são escritos para padrões, como a plataforma JavaTM, Enterprise Edition 

(Java EE), então podem ser desenvolvidos em muitas combinações de hardware e sistemas

operacionais. Máquinas virtuais e containers também permitem que aplicativos sejam embalados

e implantados mais facilmente em diferentes hospedagens.
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A infraestrutura de aplicativos evoluiu a partir de grandes servidores específicos para servidores 

commodities escalados horizontalmente, suportando muitos aplicativos. É comum agora

que aplicativos sejam desenvolvidos em múltiplos servidores, em datacenters dispersos, clouds 

privadas e clouds públicas. Desta forma, é muito mais fácil implantá-los e melhorar

sua performance e disponibilidade. 

A evolução no desenvolvimento e implantação de aplicativos nessas quatro áreas levou a um 

desenvolvimento inicial mais rápido, atualizações mais frequentes, maior qualidade, alinhamento 

mais próximo às necessidades do negócio, maior flexibilidade nas operações e custos reduzidos.

MODERNIZAÇÃO

Atualmente, nos referimos aos componentes de software que suportam um aplicativo como

uma pilha. De forma mais abrangente, uma pilha completa inclui todos os componentes 

necessários para desenvolver e implantar um aplicativo, a metodologia utilizada para

desenvolvê-lo e o hardware em que ele é executado.
 

As empresas adotaram novos produtos e tecnologias para novos projetos, mas soluções legadas 

para pilhas ainda são usadas em muitas empresas.

Por exemplo, muitas empresas de serviços financeiros desenvolveram aplicativos customizados 

décadas atrás. Elas desenvolveram terminais da Bloomberg e estações de trabalho para

operadores, sistemas de servidores para clientes e aplicações para internet com múltiplas 

camadas. Hoje estas mesmas empresas estão criando aplicativos para dispositivos móveis 

para clientes e funcionários. Como resultado de crescimento e aquisições, elas estão operando 

dezenas de pilhas legadas e modernas em seus portfólios de aplicativos. 

A modernização não é sobre a adoção de novas tecnologias e práticas, é sobre o que acontece 

com as antigas. Imagine uma casa antiga aquecida com carvão com novas seções aquecidas 

por petróleo e gás. A atualização de toda a casa para a energia solar é dispendiosa e tem pouco 

retorno, mas faz sentido usar a energia solar na última adição, e vale a pena fazer tudo funcionar 

em conjunto sob o mesmo teto.

Existem dois objetivos principais de modernização de aplicativos: use a funcionalidade e dados 

existentes em novas aplicações tanto quanto possível (derivando o novo valor de aplicativos 

antigos) e traz benefícios de novos processos, produtos e tecnologias para aplicativos antigos.

TRÊS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PARA MODERNIZAÇÃO

Os três padrões de desenvolvimento de software a seguir  fornecem uma abordagem unificada 

para a modernização de aplicativos. Dois estendem a vida e a utilidade dos aplicativos existentes 

e evitam mudanças de uma única vez ao portfólio completo, preparando o cenário para o terceiro 

padrão, que abrange as atualizações graduais de refatoração de aplicativos e arquitetônicas. 

Em nenhum caso, é necessário reescrever os aplicativos de uma vez para se beneficiar

da modernização, até mesmo no caso dos aplicativos monolíticos.

LIFT AND SHIFT

A migração lift and shift atualiza a maneira como os aplicativos existentes são empacotados

e implantados. Com este método,  os componentes existentes são implantados em uma

plataforma de implantação moderna. Um exemplo familiar é a virtualização de aplicativos,

em que eles são empacotados com o sistema operacional e executados como uma máquina 

virtual em vez de em um hardware dedicado.

A migração lift and shift não pretende modernizar a arquitetura de aplicativos. Em vez disso,

faz com que as empresas operem uma plataforma de desenvolvimento moderna, com tempo 

extra para refatorar o aplicativo posteriormente.  

A modernização

não é sobre a adoção

de novas tecnologias

e práticas, é sobre

o que acontece

com as antigas.

Com a abordagem correta 

em relação à modernização 

- os padrões e a metodologia 

corretos - as empresas podem 

abraçar a mudança e serem 

bem-sucedidas.

http://redhat.com


4redhat.com WHITEPAPER  Torne suas antigas aplicações novas outra vez

Este método pode ser usado para melhorar o desempenho dos aplicativos, implantando-os

em hardwares atuais e mais rápidos. Os aplicativos tornam-se mais flexíveis com processos

de implantação simples em plataformas modernas. Os custos operacionais também podem

ser reduzidos ao retirar servidores únicos e a gestão centralizada.

Aqui há alguns exemplos comuns do uso deste modelo de migração:

Um aplicativo de três camadas, com apresentação, lógica de negócios e serviços de dados, 

tem cada camada executando em um servidor Linux® diferente. Cada serviço é reembalado 

como um container que inclui todas as dependências de configuração e tempo de execução 

desse serviço. Os containers são implantados em um ambiente de Platforma como um 

Serviço (PaaS) que está sendo executado em uma cloud pública.

Um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) construído no J2EE e executado

em quatro máquinas virtuais é reembalado como um conjunto de containers e implantado 

em uma PaaS. Além das vantagens dos containers que funcionam em uma PaaS, as equipes 

de desenvolvimento se beneficiam de uma experiência de desenvolvedor coesa, que inclui 

integração contínua e entrega contínua (CI / CD).

Nesses exemplos, a arquitetura é inalterada, mas os aplicativos têm nova vida em uma

plataforma de implantação moderna. Isso dá às equipes tempo para refatorar os aplicativos

e modernizar sua arquitetura. Por exemplo, os quatro componentes do CMS podem ser

reestruturados como microsserviços e todo o CMS encapsulado como API, tornando-o acessível 

por aplicativos móveis, náuticos e outros que precisam de capacidades de gerenciamento

de conteúdo.

No entanto, a migração lift and shift não é apropriada para todos os aplicativos. Os que são 

dependentes de soluções de fornecedores podem apresentar dificuldades na reembalagem

e novo desenvolvimento. Sistemas operacionais mais velhos podem não ser suportados pelas 

mais recentes plataformas de desenvolvimento.

CRESCIMENTO COM NOVAS CAMADAS 

Muitas empresas criam valor comercial ao entregar aplicativos em novos condutores

 - como dispositivos móveis e força de vendas - e ao interagir com aplicativos parceiros.

Crescer com novas camadas é um padrão de desenvolvimento de software que pode ajudar

a fazer a funcionalidade existente de aplicativos acessível para novos aplicativos e condutores, 

reduzindo o tempo de desenvolvimento e custos porque ela não precisa ser desenvolvida

novamente. É melhor usar funcionalidades complexas e críticas onde existem, uma vez

que se provaram com o passar do tempo. 

Crescer com novas camadas envolve a criação de uma nova camada de software aplicativo

que envolve a funcionalidade existente e dados do aplicativo com uma interface acessível a novas 

aplicações. Para evitar a introdução de uma complexidade excessiva, a camada normalmente

não possui lógica comercial extra, mas simplesmente serve como um adaptador entre o novo

e o antigo.

Normalmente, não é necessário modificar o aplicativo existente, tornando este padrão atraente 

quando o código-fonte não está disponível ou quando é muito arriscado modificar o aplicativo 

existente.

Assim como no modelo lifting and shifting, a arquitetura do aplicativo existente é inalterada,

mas o crescimento com novas camadas usa a funcionalidade existente para criar novos aplicativos

e serviços usando a arquitetura atual.
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O crescimento com novas camadas abre caminho para a aplicação gradual da modernização

da arquitetura. Com o tempo, a funcionalidade de aplicativos antigos pode ser reescrita

e as pilhas velhas retiradas. Este padrão pode então ser utilizado para migrar lentamente

de um aplicativo existente (conhecido como strangler), que normalmente é melhor

que reescrever tudo de uma vez.

Aqui estão alguns exemplos de crescimento com novas camadas:

Uma aplicativo comercial existente funciona com um sistema operacional que não

é suportado por plataformas containers ou virtualização atuais. Um microsserviço

adaptador é escrito para acessar essa API. O microsserviço é, então, utilizado por novos 

aplicativos e outros microsserviços para acessar a funcionalidade do aplicativo comercial.

Um aplicativo de encomendas escrito em Visual Basic faz uso extensivo de complexos 

procedimentos armazenados em back end de database. Um novo aplicativo de encomendas 

mobile está sendo desenvolvido para celulares e tablets. Uma camada de adaptação é criada 

com uma interface de microsserviço no novo aplicativo. O adaptador oculta a base de dados 

e os procedimentos armazenados. Todos os novos aplicativos acessam o adaptador, que 

converte os pedidos em chamados aos procedimentos armazenados.

Em ambos os exemplos, o crescimento com novas camadas é apenas uma solução temporária 

que permite novos desenvolvimentos com o uso atual arquitetura da arquitetura em um aplicativo 

existente. Este padrão é compatível com lifting and shifting e eles podem ser aplicados

em conjunto. Enquanto um torna as funcionalidade de aplicativos existentes disponíveis para 

novos, o outro torna os aplicativos atuais mais fáceis e mais baratos para implantar e gerenciar, 

mas ambos dão aos desenvolvedores tempo para refaturar e reescrever aplicativos existentes 

usando a arquitetura atual.
  

REESCREVER

Reescrever um aplicativo é diferente de criar novos aplicativos a partir do zero: é o processode 

criar novas funcionalidades para substituir e aposentar aplicativos existentes. Como parte

de uma estratégia geral de modernização, a reescrita pode acompanhar a migração lift and shift 

e o crescimento com novas camadas. Esta é a única maneira de atualizar uma arquitetura

de aplicativos para uma stack totalmente moderna.

Reescrever um aplicativo existente normalmente é a opção menos atraentes das três. 

Provavelmente é caro, demorado e pode levar anos para que os custos sejam compensados. 

A menos que o aplicativo entregue novo valor comercial, é difícil justificar a reescrita

para executivos com orçamentos limitados.

Não obstante, há casos em que a reescrita é a única opção. Podem existir aplicativos muito 

antigos funcionando com sistemas operacionais e hardware que não são mais suportados pelos 

fornecedores. As empresas não querem operar seus sistemas empresariais críticos sem a rede de 

segurança de um suporte e, às vezes, ninguém tem as habilidades para operar sistemas antigos.

Quando reescrever é a única opção, a melhor abordagem é migrar as funcionalidades dos 

aplicativos antigos gradualmente; o crescimento com novas camadas pode tornar isso possível. 

Também é uma boa ideia atrasar a reescrita porque algumas funcionalidades se tornarão

obsoletas e não precisarão ser migradas. Resistia à tentação de simplesmente migrar

comportamentos antigos e, em vez disso, planeje e priorize como se estivesse desenvolvendo

um novo aplicativo. Isto ajudará a criar aplicativos que são mais flexíveis e acomodáveis

às mudanças que virão.
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SELEÇÃO DE PADRÕES

Não existe o melhor padrão único - depende completamente do aplicativo, do negócio

e dos fatores contextuais. Os padrões solucionam diferentes áreas do desenvolvimento

e implantação de aplicativos, então múltiplos padrões podem ser aplicados ou não surtir efeito 

algum. Em geral, modernizar um portfólio normalmente requer mais do que um padrão de desen-

volvimento de software.

A migração lift and shift é normalmente o padrão mais barato para aplicar. Crescimento com 

novas camadas pode ser mais caro porque requer um esforço

de desenvolvimento, mas frequentemente pode ser aplicado mais rápido. A reescrita é quase 

sempre o método mais caro e demorado. (Figura 2)
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Figura 3: Processo de modernização de aplicativos da Red Hat

UMA METODOLOGIA PARA MODERNIZAÇÃO

Os três padrões de modernização ajudam os arquitetos de aplicativos e gerentes de operaçõese 

de desenvolvimento a dar vida nova aos aplicativos existentes, mas eles normalmente são apenas 

parte de uma iniciativa mais ampla. Quando este é o caso, uma metodologia formal ajuda

a organizar o esforço, manter os custos em xeque e agregar valor ao negócio.

A Red Hat usa um processo iterativo com várias fases para a modernização de aplicativos. 

(Figura 3). O principal objetivo é criar um plano e executá-lo diversas vezes, nas quais 

cadaiteração resulta em um valor novo e incremental. Isto reduz o risco de substituição

ou danos.
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Figura 2: Carga de trabalho de padrões de migração determinada por tempo versus custos. Benefícios não são 
mostrados pois dependem do aplicativo e seu atual e futuro estado.
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Sessões interativas durante a fase de descoberta identificam os atuais estados e objetivos

dos aplicativos. Acionistas principais exploram potenciais maneiras de modernizar e começar

a priorizar os passos, com o objetivo de obter um compromisso para proceder.

Na fase de projeto, uma série de passos são adotados para conduzir o processo através

de análise, prova de conceito e piloto. Códigos automáticos de aplicativos ajudam a identificar 

potenciais problemas e estimam os esforços enquanto os usuários mergulham na pilha

e arquitetura para identificar os atuais estados e determinar os candidatos a modernização. 

Os estados desejados são projetados neste passo, os padrões de modernização

são selecionados e o desenvolvimento detalhado é criado.

O plano de desenvolvimento é executado no próximo passo. Organizado em múltiplas iterações 

para reduzir o risco e aprender com os passos anteriores, este modelo deve ser guiado por um 

centro de excelência equipado com especialistas em migração. Este grupo captura as melhores 

práticas e garante a sustentabilidade conforme o projeto evolui e os acionistas mudam. 

CONCLUSÃO

A modernização de aplicativos pode parecer desafiadora quando proposta para um grande

portfólio, particularmente quando são operados por pilhas mais antigas e hardware antiquado.

É difícil ver através do tempo e esforço exigidos e a redução de custos operacionais raramente 

é uma justificativa suficiente para o financiamento.

A metodologia da Red Hat fragmenta o problema para que apenas alguns aplicativos sejam 

migrados de cada vez. Os aplicativos são avaliados com base no custo e no tempo necessários 

para a modernização, custos operacionais pós modernização e potencial valor de negócio.

Os três tipos de modernização fornecem várias abordagens padronizadas para estender a vida 

de aplicativos existentes e ajudar a determinar quando é necessário reescrever a partir do zero. 

Com a abordagem correta em relação à modernização - os padrões e a metodologia corretos

 - as empresas podem abraçar a mudança e serem bem-sucedidas.

A Red Hat® Consulting usa os padrões apresentados acima para ajudar organizações

a obter mais valor de seus aplicativos. Saiba mais visitando redhat.com/pt-br/services/consulting

http://redhat.com
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