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Plug and Play Cloud Services...



Produtividade

Auto
Gerenciados

Auto
Recovery

Upgrades

DevOpsLESS

Plug and Play





Agora me dei bem!



Calma aí...





Fácil demais



Vendor Lock-in

Custos “Altos”
Falta de 
controle



Não caia na armadilha 
“vendor lock-in”



Tem como fazer diferente e 
ainda assim ter estes 
“aceleradores maneiros”?        



Mas se eu não for para uma 
nuvem “plug an play”, eu terei 
que criar estes “aceleradores” 

por minha conta?



Cloud Native

é a maneira 
“open source” de criar 
os aceleradores e recuperar
o modo “roots” de desenvolver
soluções de nuvem.



ConteinerizaçãoCloud Computing Cultura de DevOps





Você já ouviu sobre tudo isso, 
certo? SIM!

Cloud Native é vanguarda!



Platinum Members



Adotar “Cloud Native” é difícil, mas não 
adotar é ainda pior.

É preciso se reinventar!







Compartilhando dados entre aplicações.

Mogli e Balu: Somente o Necessário

Somente o necessário...



Minimum Viable Product
Platform



Cloud Native Trail

Seja evolutivo!





Padronização de ambientes
Provisionamento automatizado

Integração Contínua
Entrega de valor contínua

Recursos Self-Service
Prototipação Rápida



Por baixo vai codigo...



“Essa plataforma elimina grande parte dos processos manuais necessários para implantar e escalar os aplicativos 
em containers. Em outras palavras, se você desejar agrupar em clusters os hosts executados nos containers Linux, o 
Kubernetes ajudará a gerenciar esses clusters com facilidade e eficiência.” RedHat



Melhor amigo do Docker!











Mesmo com muita 
incertezas do futuro, 

podemos apontar uma 
direção.



Faça uma 

comparação 
entre várias soluções



Máximo de PODs por “Nó” Limitado por ENI 100 110 (padrão 30)

Amazon EKS Google GKE Azure AKS

“Load balancing” Multi-região Não Sim Não

Custo do painel de gestão U$0,20 /hr /nó Grátis Grátis

Logs integrados no painel Não Sim Sim

Criado em 2018 2014 2017

*Comparação completa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U0x4-NQegEPGM7eVTKJemhkPy18LWuHW5vX8uZzqzYo/edit#gid=0

Tempo de Provisionamento 20 min 3 min 10 min

Workers Gerenciados Não Sim Sim

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U0x4-NQegEPGM7eVTKJemhkPy18LWuHW5vX8uZzqzYo/edit#gid=0


Planeje um custo de migração de entrada 

e também de saída





Existem problemas, mas vale a pena!

  A subida é difícil, . 
  mas a vista lá de cima . 
  vale a pena! .



https://www.youtube.com/watch?v=fH_yuV2bm9E (Vídeo - Palestra TDC - Wellington Silva)

https://www.ibm.com/blogs/digital-transformation/br-pt/recomendacoes-para-fugir-de-vendor-lock-in-em-cloud/ (Thiago Viola)

https://www.infoq.com/br/articles/cloud-native-panel/ 

https://blog.chartmogul.com/lockin-vs-stickiness-saas-retaining-customers/

https://www.ca.com/en/blog-highlight/the-concept-of-vendor-lock-in-and-how-it-relates-to-cloud-computing.html

https://www.iamondemand.com/blog/the-cloud-lock-in-part-3-saas-is-really-nice/ 

https://www.zdnet.com/article/how-cloud-native-applications-are-transforming-it-and-why-it-took-so-long/ (Artigo)

https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/metamorphosis-life-cycle-swallowtail-papilio-machaon-124543042 (Borboleta)

https://pt.slideshare.net/sivachunduru/cloud-native-indepth-81912841 (Detalhes técnicos adoção de Cloud Native)

https://www.datadoghq.com/docker-adoption/ (Grafico Adoção Docker)
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