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DevOps books



DevOps books



DevOps.com

• https://library.devops.c
om/the-automated-
enterprise

https://library.devops.com/the-automated-enterprise


DevOps

• “Filosofia sob a qual os times de negócio, de 
desenvolvimento e de operações colaboram 
continuamente para garantir que as soluções 
de TI estejam disponíveis aos negócios no 
prazo e que sejam executadas sem 
interrupções.”

Autor Desconhecido



DevOps



• É UM CARGO

• É UM TIME 

• CULTURA

• INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS

• VISÃO SISTEMICA DO FLUXO DE VALOR

DevOps



DevOps é mais que 
ferramentas.

A mudança de cultura 
de todos os 

envolvidos é o 
começo de tudo.

Integração contínua é 
um dos assuntos mais 

falados.

Gerenciar bem o 
código-fonte, 

automatizar os builds 
e ter bom controle 

dos ambientes. 

Testes 
Automatizados.

Gestão de 
Dependências e 
Configuração.

Garantir cada unidade 
e a integração de 

todas elas.

Garantir a Qualidade 
de cada parte do 

sistema.

Processos e 
ferramentas que 

permitam 
automatizar o 
processo de 

empacotamento e 
implantação do 

sistema.

Gerenciar a 
infraestrutura, assim 

como a aplicação.

Versionamento da 
Solução.

Garantir a 
identificação de 

qualquer problema 
OU Vulnerabilidade 

encontrada.

Monitorar tudo: 
servidores, aplicação, 
comportamento do 
usuário, requisitos 

não funcionais.



Loading ...
Feito (Done)

Docker/Container
• Ambiente Lab.
• Teste de Aplicações.

• Rocket.Chat
• Lab e Producao.

• CI/CD (~330 app)

• Evolução do Jenkins.

• Evolução ArtiFactory.

• PoC Liquibase.

• Monitoramento APM –

Multi ferramentas

Em Andamento
(In Progress)

Docker/Container
• Ambiente Des./Hom./Prod.
• Teste SSC
• Criacao de ambiente de

Aplicacao automatizado

Rocket.Chat
• Evolucao constante Lab e 

Produção.

• CI/CD
• Liquibase em Produção

• Scripst Automação BD.

• Teste Peformance Shift-Left

• Evolução do Sonar. 

• PHP + ArtiFactory + Composer

• NPM + ArtiFactory

• Evolucao do processo de deploy
automatizado

Roadmap

Docker/Container
• Instanciar SSC
• Backup-Site BD SSC
• Deploy SGBD container

• CI/CD
• Melhorias Quality Gate 

Sonar.

• Security Scan na Pipeline 
(OWASP ZAP)

• Teste Carga Automatizado



Shift Left



Pipeline



Pipeline - Exemplo



Cultivando DevOps
...Otimista



Cultivando DevOps
... Pessimista



Cultivando DevOps
... Realista



Conflitos produtivos

Robbins 2001



Rompendo o Muro ...



• Participação na definição da arquitetura
• Possibilidade de propor novas tecnologias no início do projeto
• Conhecimento prévio do projeto e suas integrações
• Compartilhamento de conhecimento Dev<=>Ops
• Empatia entre os participantes do Squad, facilitando a resolução 

de problemas e realização de tarefas
• Sentimento de pertencimento ao produto
• Possibilidade de convivência e aprendizado com colegas que 

desempenham um papel diferente do seu



• Participação no planejamento dos Ambientes
• Ganho de conhecimento do negócio do cliente
• Visão de participação da solução e não só de mais um ambiente
• Agilidade e segurança na operação de tarefas
• Divisão de conhecimento multidisciplinar
• Automatização de trabalhos mapeados abre espaço para estudo 

de evoluções
• Imersão em novas tecnologias e conceitos
• Conhecimento mais profundo do trabalho das demais áreas e 

seus analistas



SQUADS



Chapters - Devops

• Papel Multidisciplinar 
– Representantes de áreas distintas:
• GAO
• GOT 
• GAC e GPD



Guilda
• Repasse do Puppet
• Repasse da Pipeline
• Repasse sobre LGPD



Equipe Devops nas SQUADS

• GAC: Felipe Silva, Hudson , Samuel , Jose Sergio

• GOT: Ramon Filipe, Joaquim Braga, Nathalia 
Costa, Wendell, Lucas Herrera , Angelo , Paulo 
Giovanni, Wellerson

• GAO: Vinicius Peixoto, Wanderson Clerio , Daniel 
Vasconcelos, Louis , Hugo Nogueira, Lucas 
Herculano, Carlos Henrique Silva

• GBD: Robert Lopes

• GPD: Douglas Viana, Cristiane Silva, Renato



Cenário de Inovação Por Squad
• Squad Matrícula  - Arquitetura orientada a serviços e 

substituição do “Monolito “

• Squad 155 – Shift left de teste de performance em sua 
pipeline

• Squad Disrupteam – Modelo híbrido de pattern de deploy
(rancher e application server)

• Squad Exodia – Gestao de configuração de BD (Liquibase)

• Squad MAIS – Adaptacao de pipeline para alta plataforma 
(Build e deploy)



Alguns Resultados dos DevOps nas 
Squads

• Redução do Lead time na squad 155
• Definicao arquitetural definida em conjunto

na squad MATRICULA
• Resposta rápida para “crise” identificada na 

squad UBUNTU - Resiliencia



State of DevOps Report - 2020



State of DevOps Report - 2020

Plataforma e Aplicacao : Contextos 
Distintos

Time de Aplicação 

Vs

Time de Plataforma



Plataforma Interna

• local centralizado para o fornecimento de 
autoatendimento de infraestrutura, ambientes 
de teste, pipelines de implantação, APIs, 
ferramentas, conhecimento, governança e 
suporte.

Fonte: State of DevOps Report - 2020



Dinâmica DevOps



OBRIGADO


