1

Devops: acelere projetos e reduza custos

2

Devops: acelere projetos e reduza custos

3

Introdução
Existe um conflito muito comum no mercado global de TI: o
distanciamento e a pouca interação entre desenvolvedores de
softwares e administradores de sistemas.
Dentro das empresas este embate se transforma num obstáculo para processos mais integrados, viabilização de automação e,
por consequência, a impossibilidade do desenvolvimento contínuo
da corporação como um todo.
Implementar o DevOps é a solução para contornar essa realidade.
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Isso porque é uma forma de aproximar essas frentes de trabalho, transformando o ambiente corporativo e o deixando mais
funcional, assertivo, com melhor desempenho, equipes mais produtivas operando com processos integrados e com baixo índice
de erros são algumas das vantagens proporcionadas pela cultura
DevOps com seus princípios, procedimentos e ferramentas.
Neste eBook, você saberá como implementar o DevOps, bem
como quais são suas indicações, as necessidades da mudança na
cultura organizacional para torná-la funcional, seus benefícios e
os principais passos a serem tomados para implementá-la em sua
empresa.
Boa leitura!
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O que é DevOps, afinal?
Não se trata apenas de tecnologia, o Dev - desenvolvimento /
Ops - operações, pode ser classificado como uma cultura que abrange toda a estrutura de TI e organizacional de uma corporação.
Em 2009, com o intuito de compartilhar experiências, ideias e
soluções com administradores e desenvolvedores de sistemas, Patrick Debois, considerado precursor do DevOps, criou o evento DevOpsDays.
O foco desta reunião de profissionais da tecnologia era identificar problemas culturais nas áreas do TI relacionadas ao desenvolvimento e administração operacional, discuti-los, encontrando e compartilhando formas de superá-los.
Um ano depois, durante a edição Mountain View do DevOpsDays,
foram determinados os 4 pilares da cultura: automação, monitoramento, comunicação e colaboração.
Confira para mais informações em nosso artigo: Um mergulho
nos detalhes do DevOps.
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Os 4 pilares da cultura DevOps
Sustentar uma cultura que promove mudanças e integra equipes
que encontram barreiras durante todo o processo de produção, depende de pilares bem estruturados e que garantam que os caminhos
para alcançar os objetivos sejam definidos de maneira estratégica e
trilhados sem desvios, com a colaboração de ferramentas de automação para promover processos integrados que sejam satisfatórios
e colaborem com a melhoria contínua.
Agora, vamos aos pilares e suas respectivas relevâncias para desenvolver e implementar o DevOps.

1. Automação
A tecnologia é uma grande facilitadora na transformação. A automação de processos consistente e integrada é indispensável para
estabelecer e enraizar a cultura para promover ambientes de criação, teste e deploy estáveis.
Softwares integrados proporcionam comunicação e controle de
execução simples, ágeis e eficazes. Desta forma, a tecnologia de automação se torna fundamental para sanar deficiências entre a concepção e produção, além de colaborar de maneira estrutural para
promover os outros 3 pilares da cultura.

2. Monitoramento
Assim como em outras tarefas organizacionais, implementar o
DevOps depende do monitoramento das ações, processos e resultados para garantir a qualidade, velocidade nas entregas, identificar
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problemas, desenvolver soluções e promover a melhoria contínua.
Com indicadores e métricas bem definidos, é possível realizar um
scan no funcionamento das rotinas diárias. Afinal, monitorar e medir
o desempenho nas equipes de DevOps é fundamental para garantir
a qualidade e a velocidade das entregas.
Além disso, esse monitoramento ajuda na verificação de quais
equipes ou processos performam melhor e quais precisam progredir.
Com métricas adequadas como QA, deployment speed, ciclo de
vida, incidentes por release, entre outros, é possível mapear o funcionamento dos trabalhos no dia a dia, entender a forma atual de
operação para identificar os gargalos que precisam ser aliviados e/
ou eliminados quando possível.

3. Comunicação
Para processos e rotinas serem assertivos no DevOps é preciso
comunicação contínua, facilitada, de qualidade e que promova a troca de experiências e conhecimento entre as equipes, tornando-a assim fator crucial para a cultura.
O fluxo de informações entre as equipes de maneira colaborativa mantém todos os membros num plano horizontal, onde todos
estão sobre o mesmo “piso”, encurtando assim as trilhas de criação
e desenvolvimento de um produto.
Utilizando esta realidade de comunicação, as equipes conseguem
esclarecer dúvidas e verificar o andamento de rotinas e projetos instantaneamente.
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4. Colaboração
Dentro da cultura DevOps, atitudes de colaboração significam
processos e rotinas ágeis e eficazes. É importante esclarecer que comunicação de qualidade não é o mesmo que colaboração.
Quando se refere à colaboração, é entendido a compreensão e
reconhecimento das demandas e dificuldades na interação entre as
equipes de desenvolvimento e administração de operações. A partir deste reconhecimento, são determinadas e colocadas em prática
soluções colaborativas que aliviam ou eliminam essas deficiências.
Entretanto, para que essa colaboração seja possível, é fundamental processos simplificados e ferramentas que promovam a integração das equipes, por meio do contato contínuo e próximo dos integrantes para desenvolver em conjunto ações que superem os atuais
obstáculos e colaborem com a união dos times incentivando a cultura colaborativa.

Valores humanos na cultura DevOps
A implementação da cultura DevOps depende diretamente da
absorção e exercício de certos valores para estabelecer e manter o
clima organizacional almejado com ela.
Confiança no trabalho de equipe, compartilhamento de responsabilidades, respeito mútuo entre todos, independentemente de seu
cargo ou função, franqueza e honestidade na exposição de eventos
favoráveis ou desfavoráveis e o reconhecimento de que o problema
e solução são responsabilidade de todos.
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São os valores que assumem o papel de raízes que nutrem a comunicação efetiva e dinâmica, alimentando a postura construtiva e
o espírito de colaboração entre as equipes.
Para estruturar esta parte comportamental, além da promoção
do mindset colaborativo é necessária a implementação, atenção e
prática dos seguintes pontos por parte da equipe:
• Introdução, internalização e adaptação de metodologias ágeis
que promovam a fluidez das rotinas no cotidiano. (Kanban,
Scrum, Hackathons, entre outras.);
• Estudos aplicados em entrega e integração contínua, gerência de configurações e orquestração, coleta de dados, processamento de métricas.
Como podemos notar, a implementação do DevOps é um processo que envolve tecnologias e pessoas, portanto, exige cuidados
para dar os retornos positivos.
Contudo, contando com um parceiro especializado nessa metodologia e cultura, como a ADTsys, será muito mais simples colher todas as facilidades proporcionadas pelo DevOps – veja as principais
no próximo capítulo.
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“Não se trata apenas de tecnologia, o Dev - desenvolvimento / Ops
- operações, pode ser classificado como uma cultura que abrange
toda a estrutura de TI e organizacional de uma corporação.”
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De uma maneira resumida, o alvo da cultura DevOps é unir os
times de desenvolvimento e operação para mais velocidade e qualidade nas entregas. Quando não existe a integração dessas equipes,
falhas de comunicação que geram atrasos, retrabalhos e por consequência a redução na qualidade dos produtos são comuns e fazem
parte do cotidiano da empresa.
As barreiras e rivalidades que se formam entre as equipes resultam em problemas organizacionais que muitas vezes se tornam um
caminho sem volta. Dessa maneira, chega um momento em que é
indispensável a introdução de uma nova cultura para quebrar paradigmas e encontrar novas trilhas para a melhoria contínua e conjunta.
O DevOps é uma prática que vem revolucionando o mercado de
softwares e com atualizações muito frequentes e pequenas, com ciclos menores de desenvolvimento que permitem melhor análise do
processo e liberações mais seguras e alinhadas com os objetivos do
negócio.
Tudo isso em conjunto com a priorização de tarefas e padronização de responsabilidades direcionados ao resultado final para desenvolver a sinergia necessária entre as equipes. O resultado é reduzir o tempo gasto na gestão de pessoas e aumentar os esforços
aplicados na otimização dos processos atuais.
O grande ponto relevante das responsabilidades compartilhadas, e com a mesma prioridade entre os membros de ambas as equipes, é que esse comportamento funciona como um gatilho motivador
para a absorção e prática de ações colaborativas entre os integrantes das duas equipes.
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Exemplo: Um grupo de desenvolvedores compartilha responsabilidades de acompanhar e tratar um sistema ao longo de sua vida
útil. Por vivência, as dores da equipe de operações são detectadas e
entendidas, assim, o grupo de desenvolvedores consegue simplificar, corrigir e otimizar os processos de implementação e manutenção.

•Rotinas de otimização, identificação e correção demandam
menos tempo dos profissionais;

Do outro lado, quando o time de operações divide suas responsabilidades com o pessoal de desenvolvimento, as equipes trabalham
alinhadas e os responsáveis pelas operações conseguem deixar explícitas as necessidades operacionais do sistema e o que é preciso
para atendê-las.

•Elaboração contínua de novas estratégias visando melhoria
constante nas rotinas, processos e resultados;

Além de promover intensa riqueza criativa durante todas as etapas do processo, essa força tarefa com espírito colaborativo e de
compartilhamento de responsabilidades, diminui consideravelmente o ciclo de confecção de um produto, ou seja, menor time to market.
Como são duas frentes trabalhando com equidade nos projetos,
a aprovação de novos recursos, tecnologias, processos e a preocupação com a estabilidade se mantém equilibradas. Desta forma, qualquer ação de melhoria ou correção demandam muito menos tempo.
Então, de maneira simples e conclusiva, podemos destacar como
as principais vantagens da cultura DevOps os seguintes pontos:
•Integração estruturada das equipes;
•Identificação de possíveis melhorias;
•Simplificação na adesão de novas tecnologias;
•Automatização de processo/atividades;
Devops: acelere projetos e reduza custos

•Suporte completo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com
soluções rápidas idealizadas por profissionais altamente capacitados e cientes de “tudo” que está acontecendo na etapa em correção;

•Promoção da motivação, atração e retenção de talentos.
Com tantas vantagens, é inegável que vale a pena investir no
DevOps. Mas para que esse processo seja positivo, oferecendo agilidade, qualidade e muitos benefícios para sua empresa, conte com o
suporte de uma equipe capacitada e experiente em cultura DevOps.

A ADTsys possui expertise nesse serviço e poderá
oferecer os resultados que você deseja para alavancar
seus negócios. Fale com nossos consultores em
DevOPs agora mesmo:
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“De uma maneira resumida, o alvo da cultura DevOps é unir
os times de desenvolvimento e operação para mais velocidade
e qualidade nas entregas.“
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Bom, agora que você já absorveu todo esse conteúdo teórico é a
hora de entender a implementação da cultura DevOps e os 5 passos
necessários para torná-la funcional.
Antes de começar a estudar os passos é importante deixar claro que se trata de uma mudança que se inicia na mitigação do uso
vicioso de processos burocráticos e métodos desatualizados. Infelizmente, uma vez que esses hábitos já estão enraizados na corporação, a mudança na forma de agir e pensar é radical e árdua.
Portanto, tenha em mente que o estímulo por parte da alta hierarquia é fundamental, porém não o bastante.
O ideal é contar com uma empresa especializada que tenha domínio e vivência no DevOps - caso da ADTsys - para disseminar a cultura entre os times de desenvolvimento e operações.
Apesar do processo de implementação ser um tanto lento, usar
a estratégia de contar com parcerias especializadas torna o caminho
mais curto e mudanças radicais nos processos e resultados poderão
ocorrer.
Pronto, agora podemos seguir para os 5 passos da implementação. São eles:
1º - Mudança cultural;
2º - Integração contínua;
3º - Validações automatizadas;
4º - Entrega contínua;
5º - Monitoração.
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Passo 1: Mudança Cultural
Apesar de ferramentas serem de suma importância para a implementação da cultura DevOps, o ponto de partida para que tudo seja
possível é a mudança cultural de todos os membros das equipes.
Durante esta etapa é feita a reformulação dos fluxos de trabalho
das equipes por meio de análise feita sobre a gestão administrativa,
identificando as rotinas e métodos em vigor para encontrar etapas
redundantes, processos e valores desatualizados, culturas e rotinas
prejudiciais enraizadas, aliviar gargalos e aprimorar a integração - é
bem provável que esse processo gere economia à empresa.
Com isso, é possível entender a visão e hábitos atuais dos membros e definir estratégias para a reeducação cultural corporativa das
equipes.

Passo 2: Integração contínua
Este é o momento de estabelecer os processos de TI. Antes de
qualquer ação, os processos de atualização e modernização de ferramentas precisam ser revisados e suas respectivas versões controladas. Assim, versionamento, eliminação e normalização de sistemas
redundantes/ultrapassados são muito comuns durante esta etapa.
É importante revisar as tecnologias para garantir a convergência entre elas. Para isso, é necessário a padronização digital, ou seja,
utilizar o mesmo sistema operacional em toda corporação e/ou sistemas de uma mesma “família” de tecnologias.
Quando se trata de DevOps, a integração contínua é um dos tóDevops: acelere projetos e reduza custos

picos mais relevantes para implementação e continuidade da cultura. É preciso gerenciar bem seu código fonte, automatizar as builds
e conseguir ter um bom controle dos ambientes.
Além disso, a integração contínua depende e precisa ser promovida com a ajuda de softwares, por se tratarem de soluções robustas e ágeis na troca de informações sem prejudicar a segurança dos
dados da companhia. Também é preciso promover a comunicação e
buscar meios para que a troca de informações seja contínua e aconteça em múltiplos canais.
A hardenização das equipes pode ser indispensável, atualmente
os smartphones integram todos os canais e podem ser a principal alternativa para essa iniciativa.
Sendo assim, se torna indispensável investir em soluções de cloud
storage e adotar API’s para integrar as ferramentas e tornar o fluxo
de informações entre as equipes em um processo automatizado. O
resultado dessas iniciativas é maior facilidade na adoção da cultura
e o contato dos membros com a metodologia em todos os momentos de seu cotidiano.

Passo 3: Validações automatizadas
O desenvolvimento de uma aplicação é constituído de uma série de etapas: contrato, seleção de profissionais, análise de requisitos, programação, testes, correções e entrega para o cliente do que
foi demandado no contrato e quais outras etapas serão necessárias
para o projeto.
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Grande parte das rotinas utilizadas nessas etapas precisam ser
validadas automaticamente para que o fluxo de processos da cultura DevOps seja possível. A Automação do Deploy deve acontecer
embasada em modelos pré-definidos e que exijam mínima interação
humana para ser realizada. O pré-requisito fundamental para as validações automatizadas é o versionamento citado no passo anterior.
O objetivo principal de automatizar as validações é testar requisitos funcionais e não funcionais automaticamente, garantindo cada
unidade e sua integração com todas as outras e a qualidade de cada
parte do sistema.

Passo 4: Entrega contínua
Como se trata de uma metodologia ágil, a entrega contínua é fator vital para a cultura DevOps.
Para que isso aconteça é necessário ter processos e ferramentas que possibilitem a automação de rotinas de empacotamento e
implantação do(s) sistema(s) em desenvolvimento. Também é providencial o gerenciamento da infraestrutura como código fonte e da
aplicação.

Passo 5: Monitoramento
Não é possível entregar os resultados esperados e nem identificar falhas nos processos sem o monitoramento adequado. Portanto,
é fundamental garantir a visibilidade dos problemas ocorridos.
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Tudo deve ser monitorado, o andamento de todas as etapas, dos
servidores, o comportamento do usuário, requisitos não funcionais,
a aplicação, etc.
Determinar e utilizar as métricas adequadas permite que a gestão tenha uma visão ampliada e ágil sobre o desempenho das equipes e como elas se comportam nos mais variados cenários.
Dessa maneira, é possível definir métricas alinhadas com o perfil
dos times e com elas identificar as falhas. A partir disso, desenvolver
soluções e realizar as correções necessárias, assim como mensurar a
eficácia da implantação do DevOps.
As métricas mais comuns utilizadas durante e após a implementação, bem como os principais KPI’s que as acompanham são:
• Processos - KPI’s: velocidade de deployment, velocidade de verificação do software (QA), Tempo Médio Para Restaurar o Serviço
(TMPRS)
• Pessoas - KPI’s: fluidez no trabalho, nível de autonomia, compartilhamento de conhecimento das equipes;
• Tecnologia - KPI’s: Frequência de deployment, duração do ciclo
de vida do desenvolvimento.
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Conclusão
Como você pôde ver neste eBook, a cultura DevOps demanda e
recomenda práticas que envolvem a mudança de hábitos, mindset e
infraestrutura tecnológica adequada.
Para que a implementação e continuidade ajude a empresa a alcançar seus objetivos, por meio da simplificação de processos, menor
tempo de confecção e índice de erros muito baixos, é fundamental
a cooperação entre todos os membros das equipes de desenvolvimento e operações.
Por isso, um dos pontos mais importantes para o sucesso da cultura são equipes com mindset resilientes e ávidos na identificação
de melhorias e solução de problemas.
Além disso, é de suma importância contar com uma empresa especializada, pois será ela que dará o direcionamento para os times
de desenvolvimento, operacional e gestão.
É o caso da ADTsys, que estuda detalhadamente as características e necessidades de cada cliente antes de elaborar um planejamento que vai dar a segurança de que a empresa está adotando as
melhores práticas na sua jornada de transformação.
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Sobre ADTsys
A ADTsys é pioneira no segmento de Cloud Computing no Brasil
atuando na camada de MSP, (Managed Services Provider - Provedor
de Serviços Gerenciados) com grande diferencial por ser uma empresa multi-cloud, nascemos cloud!
Oferecemos suporte a toda a estrutura cloud na área de TI,
apoiando do analista de suporte ao gestor de TI, com automações
de processos e esteiras baseados em DevOps, com operação 24x7
tratando infraestrutura como código e alto nível de controle, que
visam facilitar o trabalho no dia-a-dia e agregar valor nas decisões
estratégicas.
Confira as principais soluções ADTsys para sua empresa:
• Cloud Orchestration - Cloud HIT Plataforma;
• DevOps As A Service - Infraestrutura como código;
• Containers As A Service - Portabilidade de códigos;
• Hybrid Cloud - Infraestrutura moldada;
• Cloud Performance - Aplicativos que funcionam;
• Serviços Gerenciados 24x07 - Gestão, operação e monitoramento.
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Tudo isso e mais para facilitar o trabalho das equipes no cotidiano e entregar informações de valor para decisões estratégicas de
melhoria contínua.
Leve todos os benefícios da cultura DevOps para sua organização: conte com a expertise da ADTsys para promover uma transformação que vai gerar eficiência e economia para seus negócios.

Fale agora mesmo com nossos
especialistas em DevOps:

