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Benefícios de executar 
aplicações em containers:

Portabilidade: separe as 
aplicações da infraestrutura 
e as execute em qualquer 
plataforma que ofereça 
suporte a containers.

Escalabilidade: flexibilidade 
para escalar seus recursos 
verticalmente conforme a 
demanda a fim de usá-los de 
forma mais eficiente.

Flexibilidade: facilidade para 
implantar containers e criar 
ambientes de teste conforme 
suas necessidades, sem ocupar 
recursos desnecessários.

Independente de 
linguagens e tecnologias: os 
containers oferecem suporte 
a diversas linguagens, bancos 
de dados, frameworks e 
ferramentas. Eles encapsulam 
todas as dependências e as 
separam, independentemente 
de quando esse código tenha 
sido escrito. O gerenciamento 
não muda, seja qual for o 
conteúdo dos containers. 
Assim, os containers podem 
executar tecnologias legadas 
junto com outras mais atuais.

Introdução

O desenvolvimento de software é essencial para os negócios. O que diferencia as empresas umas 
das outras são as suas aplicações. Elas abrem caminho para novos serviços, novas fontes de receita e 
ajudam na expansão de mercado. Para criar produtos com mais rapidez, os desenvolvedores precisam 
aumentar a produtividade. Normalmente, fatores como infraestrutura, práticas de desenvolvimento e 
processos ultrapassados, além de códigos antigos, atrasam o desenvolvimento. Os lançamentos não 
acontecem com frequência, requerem esforço manual e os testes podem não ser adequados. 

O desenvolvimento nativo em nuvem ajuda as organizações a lançar aplicações inovadoras mais rápido. 
No entanto, ele não depende só da tecnologia, mas também de pessoas e processos. 

Práticas de desenvolvimento nativo em nuvem

A aplicação nativa em nuvem é criada para aproveitar os benefícios da cloud computing e aumentar 
a velocidade, flexibilidade e qualidade. Além disso, ela reduz os riscos envolvidos nos processos de 
implantação. Apesar do nome, a abordagem nativa em nuvem não se concentra no local onde as 
aplicações são implantadas, mas sim em como elas são criadas, implementadas e gerenciadas.

O desenvolvimento nativo em nuvem é uma abordagem de implantação e desenvolvimento de 
aplicações que combina uma abordagem arquitetônica modular (como microsserviços), uma 
infraestrutura moderna baseada em containers e em interface de programação de aplicações (API), 
além de práticas de DevOps, para permitir a entrega contínua de aplicações. As aplicações nativas 
em nuvem e os microsserviços são muitas vezes tratados como interdependentes. No entanto, 
muitas organizações aproveitam os benefícios das abordagens nativas em nuvem criando aplicações 
monolíticas modulares com base nos mesmos princípios:

• Arquitetura baseada em serviços com baixo acoplamento.

• Comunicação entre os componentes com API leve e independente de tecnologia.

• Infraestrutura baseada em containers capaz de implantar rapidamente aplicações e serviços, escalá-
los para atender às demandas de capacidade e oferecer portabilidade entre os vários ambientes.

• Métodos ágeis de desenvolvimento de software com integração e entrega contínuas (CI/CD) e 
práticas de DevOps com foco em criar e disponibilizar aplicações de forma colaborativa.

Posicionamento para mudança: migre aplicações existentes para containers

Se você tem aplicações existentes implantadas em uma infraestrutura obsoleta, saiba que isso pode 
complicar a migração para o desenvolvimento nativo em nuvem. Além disso, a infraestrutura existente 
tem, normalmente, recursos fixos e limitados que impedem o escalonamento. Talvez as versões atuais e 
compatíveis de middleware e outros software não sejam executáveis em uma infraestrutura mais antiga.

Reimplantar as aplicações existentes usando containers remove as barreiras para a migração e oferece 
flexibilidade para escalar. Isso proporciona diversos benefícios, como:

• Containers não dependem de tecnologia. A idade e o tipo de tecnologia usada dentro do container 
tornam-se irrelevantes. Os desenvolvedores tem liberdade para usar a tecnologia mais adequada 
à tarefa. Tanto códigos antigos quanto novos podem ser implantados na mesma plataforma em 
containers separados.

Visão geral

Migração para o desenvolvimento nativo 
em nuvem
Modernize aplicações existentes e inicie a jornada ao desenvolvimento nativo em nuvem
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• Serviços de aplicações e middleware mais recentes e novas tecnologias, como inteligência artificial/
machine learning (IA/ML), podem ser implantados na plataforma de aplicações em container, criando 
oportunidades de integração e modernização.

• A portabilidade das aplicações aumenta quando as aplicações existentes são separadas de sua 
infraestrutura. O processo de migrar aplicações ou adicionar recursos torna-se mais fácil.

• As metodologias de desenvolvimento atuais se baseiam em testes automáticos para melhorar a 
qualidade e a confiabilidade. É muito mais fácil criar ambientes de teste que ofereçam suporte ao 
desenvolvimento de novos softwares quando todos os componentes são executados em containers. 
Se a plataforma de aplicações em container for compatível com autosserviço, os desenvolvedores 
poderão criar e remover os próprios ambientes de teste quando necessário, sem precisar aguardar o 
provisionamento.

O Strangler Pattern ou "padrão de estrangulamento" é uma abordagem que tem funcionado bem para a 
modernização das aplicações monolíticas existentes. Esse método identifica pequenas funcionalidades 
e as substitui por microsserviços, serviços de aplicação ou funções serverless nativas em nuvem. Esse 
processo de implantar novos componentes de software em aplicações existentes fica bem mais fácil 
quando todos os objetos são executados em uma plataforma de aplicações em container.

Red Hat OpenShift: a base para criar aplicações nativas em nuvem

O Kubernetes tornou-se a ferramenta padrão para executar aplicações containerizadas. O Red Hat® 
OpenShift® é uma plataforma de containers Kubernetes, pronta para uso empresarial, que oferece a 
simplicidade e automação da nuvem pública. No entanto, o Kubernetes foi criado inicialmente para 
atender às necessidades das equipes de operações de TI, e não dos desenvolvedores. Já o Red Hat 
OpenShift foi construído como uma plataforma de aplicações em container que pode ser usada pelas 
equipes de operações e desenvolvimento para criar e executar containers. O Red Hat OpenShift 
amplia a funcionalidade do Kubernetes para alinhar o trabalho dos desenvolvedores ao ciclo de vida de 
desenvolvimento, incluindo criação automática de containers a partir do código-fonte para implantar 
novas aplicações em containers.

As equipes de desenvolvimento usam o Red Hat OpenShift como uma plataforma de autosserviço para 
construir e executar containers e criar e remover ambientes de teste e desenvolvimento, conforme 
necessário. Já as equipes de operações utilizam o Red Hat OpenShift a fim de monitorar e gerenciar 
os ambientes de produção. Por reconhecermos que ambas as equipes enxergam o mesmo sistema 
de formas diferentes, o Red Hat OpenShift inclui as duas perspectivas (do desenvolvedor e do 
administrador) em uma interface gráfica de usuário (GUI). Além de uma interface de linha de comando 
(CLI) de administração, uma CLI voltada ao desenvolvedor também está disponível. Ao conceder 
acesso baseado em funções ao mesmo sistema subjacente e às métricas, é possível manter as práticas 
de DevOps. 

Com o Red Hat OpenShift, os desenvolvedores podem implantar aplicações no Kubernetes sem 
precisar aprender a usar essa ferramenta. Por exemplo, o Kubernetes utiliza vários arquivos YAML para 
armazenar os detalhes de implantação e configuração, o que torna a curva de aprendizado bastante 
acentuada. O Red Hat OpenShift oferece a interface e os templates de implantação, eliminando 
a necessidade de editar os arquivos YAML manualmente. Os modelos de implantação podem ser 
armazenados no código-fonte da aplicação nos sistemas de controle de versões. Dessa forma, é 
possível simplificar a implementação de aplicações e oferecer suporte à infraestrutura como código. 
Com o Red Hat OpenShift, é possível criar facilmente pipelines de CI/CD sofisticados para automatizar 
o ciclo de vida da implantação.

 1 Stackalytics. “Kubernetes”, acessado em agosto de 2020. 

O Kubernetes tornou-se a 
ferramenta de orquestração 
de containers padrão. Ele é 
uma solução open source que 
automatiza a implantação e o 
gerenciamento de containers 
e foi desenvolvido com base 
na experiência do Google em 
executar volumes enormes 
de containers em grande 
escala. O Kubernetes emprega 
mecanismos automatizados 
de autorrecuperação, como 
reinicializações automáticas e 
reprogramação de containers 
em hosts diferentes ou 
até mesmo replicação de 
containers para casos de 
uso como escalonamento 
automático. O Kubernetes 
funciona com containers Linux® 
de forma nativa. 

Há vários anos, a Red Hat é a 
segunda maior colaboradora 
do projeto Kubernetes, atrás 
somente do Google.1 
Desde 2015, o projeto 
Kubernetes é gerenciado 
pela Cloud Native Computing 
Foundation. Por ser uma 
solução aberta, essa 
plataforma passou a ser 
amplamente adotada pelo 
setor, acelerando a inovação 
em novos projetos open source 
que são desenvolvidos com 
base no próprio Kubernetes.
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O Red Hat OpenShift tem funcionalidades semelhantes às de serviços em nuvem pública, mas ele 
oferece mais flexibilidade, permitindo desenvolver e executar aplicações em qualquer lugar, tanto 
on-premise quanto na nuvem pública. Os desenvolvedores podem usar o Red Hat OpenShift na nuvem 
pública como um serviço, na própria infraestrutura da organização ou até mesmo nos seus laptops. 
Aqueles que preferirem um ambiente de desenvolvimento independente poderão fazer o download 
do Red Hat CodeReady Containers para executar um ambiente Red Hat OpenShift no local, com pré-
configuração mínima.

Plataforma para aplicações existentes e nativas em nuvem na nuvem híbrida

Como as aplicações não são nativas em nuvem e precisam de armazenamento persistente para dados 
e logs e, às vezes, de configuração, isso se torna um empecilho na migração de aplicações existentes 
para containers. No entanto, os containers não foram criados para aplicações stateful. Para atender à 
necessidade das aplicações existentes por armazenamento permanente, o Red Hat OpenShift oferece 
volumes flexíveis de armazenamento persistente que são automaticamente vinculados aos containers 
das aplicações conforme elas são executadas. É possível usar o Red Hat OpenShift Container Storage 
para disponibilizar o armazenamento persistente definido por software com métodos de acesso 
baseados em blocos, arquivos ou objetos. 

Também é possível utilizar o Red Hat OpenShift como uma plataforma para aquelas aplicações que 
precisam ser armazenadas on-premise devido a requisitos regulatórios ou questões de segurança, 
desempenho ou localização dos dados. As organizações podem implantar o Red Hat OpenShift nos 
seus próprios datacenters. Para as aplicações que não podem ser facilmente colocadas em containers, 
o Red Hat OpenShift permite gerenciar as máquinas virtuais e as aplicações containerizadas em uma 
única interface.

Ao utilizar o Red Hat OpenShift na nuvem pública, é possível ocultar os detalhes da nuvem ou da 
plataforma de aplicações em container subjacente. Isso facilita a vida das equipes de desenvolvimento 
e operações à medida que as organizações migram para implantações híbridas ou de multicloud. Os 
desenvolvedores só precisam aprender a usar um ambiente para criar e implantar aplicações baseadas 
em containers. 

O Red Hat OpenShift oferece uma plataforma comum e consistente para aplicações novas e antigas. A 
portabilidade de aplicações e a flexibilidade de implantação permitem que as organizações executem 
aplicações conforme acharem mais adequado.

Ferramentas para o desenvolvimento nativo em nuvem

A Red Hat oferece muitas ferramentas para ajudar os desenvolvedores a criar aplicações que possam 
ser containerizadas. Essas ferramentas podem ser integradas ao Red Hat OpenShift e são baseadas nas 
funcionalidades dele.

Para um ambiente de desenvolvimento nativo em nuvem, o Red Hat CodeReady Workspaces é um 
servidor de área de trabalho nativo em Kubernetes executado no Red Hat OpenShift. Ele oferece um 
ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado no navegador para que os desenvolvedores não 
precisem instalar software nem copiar códigos para suas máquinas locais. 

O Red Hat CodeReady Studio é um IDE de desktop tradicional com uma ampla gama de ferramentas 
para containers e vários modelos de programação. Os desenvolvedores podem usar as ferramentas 
que quiserem. A Red Hat oferece extensões para Microsoft Visual Studio Code, incluindo OpenShift 
Connector, e extensões de linguagem Java™, YAML e XML.

Criar containers para executar aplicações requer linguagens, ambientes de execução, frameworks 
e servidores de aplicações específicos. Embora existam várias fontes de imagem base, o desafio é 
encontrar imagens de uma fonte qualificada. A Red Hat é uma fonte confiável de imagens base seguras, 
atualizadas e livres de vulnerabilidades conhecidas. 

https://www.redhat.com/pt-br
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O Red Hat Runtimes é uma coleção de ambientes de execução integrados do Red Hat OpenShift 
para simplificar o desenvolvimento nativo em nuvem. Esses ambientes de execução incluem suporte 
para Quarkus, Spring Boot, Vert.x, Node.js e Thorntail. Assim, os desenvolvedores podem escolher a 
ferramenta certa para aquela tarefa. O Quarkus é um stack Java nativo em Kubernetes para criação 
de microsserviços e aplicações serverless rápidos e leves. O Red Hat Container Catalog conta com 
uma biblioteca adicional de imagens de container testadas que os desenvolvedores podem usar como 
imagens base.

Para facilitar a entrega de aplicações, o Red Hat Middleware vem empacotado em containers e está 
pronto para ser executado no Red Hat OpenShift. O Red Hat Middleware Portfolio inclui transmissão 
de dados e sistema de mensageria com base em broker, serviços de integração, single sign-on, 
gerenciamento de APIs, automação de processos e gerenciamento de decisões. 

Crie e implante automação com o Red Hat OpenShift

Com uma aplicação baseada em microsserviços, é possível lançar e implantar dezenas e até centenas 
de serviços de forma independente. Para implantar todos esses códigos com mais frequência e de 
forma mais segura, é essencial automatizar o desenvolvimento, o teste e a implementação. Usando o 
Red Hat OpenShift, os desenvolvedores podem configurar compilações automatizadas para CI/CD. 
As compilações podem ser acionadas automaticamente, sempre que o sistema de controle de versões 
do código-fonte detectar um código novo. Quando elas forem concluídas com êxito, poderão ser 
implantadas de forma automática, substituindo a versão anterior. Os desenvolvedores podem usar as 
ferramentas que eles já conhecem, como Jenkins, sem precisar criar um ambiente de compilação do 
zero. É possível criar pipelines de automação de compilações eficientes usando o console do Red Hat 
OpenShift. As tarefas de compilação são executadas como tarefas do Kubernetes nos containers 
gerenciados pelo Red Hat OpenShift. 

O Red Hat OpenShift oferece recursos de balanceamento de carga e roteamento para serviços de 
aplicações executados na plataforma. Essas funcionalidades permitem usar padrões avançados 
de implantação que podem reduzir os riscos inerentes a lançamentos de software, uma vez que os 
lançamentos podem ser testados em um subconjunto controlado de usuários. Estão disponíveis 
padrões como implantações contínuas (rolling deploy), azul-verde e canário.

Migre para o desenvolvimento nativo em nuvem

Para iniciar o desenvolvimento nativo em nuvem:

• Migre aplicações existentes para containers executando o Red Hat OpenShift na nuvem ou 
on-premise. Atualize a aplicação com ambientes de execução atuais e middleware implantados nos 
containers.

• Implemente a CI/CD usando pipelines de compilação e implantações contínuas para acelerar a 
entrega.

• Identifique partes das aplicações existentes que possam ser divididas em novos microsserviços 
ou substituídas por serviços de aplicações ou funções serverless. Acelere o novo desenvolvimento 
usando a ferramenta certa para aquela tarefa, como por exemplo frameworks e abordagens 
arquitetônicas diferentes, bem como serviços em nuvem.

• Implemente as práticas de DevOps e use métricas para aprender e aprimorar seus conhecimentos. 
Use os recursos de rede do Red Hat OpenShift, como a service mesh, para gerenciar, monitorar e 
rastrear as comunicações entre os componentes da aplicação.
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por 
meio da estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho em Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar 
aplicações de TI novas e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões 
com nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes 
complexos. Com serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança 
das empresas da Fortune 500. Como um parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores 
de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades open source, a Red Hat ajuda as 
organizações a se preparar para o futuro digital.
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Saiba mais

A abordagem da Red Hat ao desenvolvimento nativo em nuvem acelera a criação e a implantação 
de aplicações ao modernizar as aplicações existentes, além de integrar aplicações e dados novos ou 
existentes. Saiba mais sobre as soluções de desenvolvimento nativo em nuvem da Red Hat.
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