
CADERNO DE DEBATES Nº 56

DevOps - Comunicação, Colaboração e 
Integração para Entrega Contínua e

Operações Estáveis em TIC

Brasilia
Junho 2016

Fórum de TIC Dataprev

w



FÓRUM DE TIC DATAPREV

Um espaço de diálogo entre gestores e estudiosos
da área de tecnologia da informação e comunicação

CADERNO DE DEBATES Nº 56

DevOps - Comunicação, Colaboração e 
Integração para Entrega Contínua e

Operações Estáveis em TIC

Desde fevereiro de 2009, o Fórum de TIC Dataprev abre espaço para discussões, apresentações de mel-
hores práticas e troca de experiências sobre diversos assuntos relacionados à Tecnologia da Informação 
e Comunicação. Os Cadernos de Debates são publicados a partir da transcrição dos áudios das apresen-
tações dos palestrantes convidados e dos debates realizados entre os presentes. Os artigos assinados 
nesta publicação não traduzem necessariamente as opiniões da Dataprev.

Brasília
Junho 2016

DATAPREV



DATAPREV

Rodrigo Assumpção
Presidente

Álvaro Luis Pereira Botelho
Diretor de Finanças e Serviços Logísticos

Daniel Darlen Corrêa Ribeiro
Diretor de Tecnologia e Operações

Janice Fagundes Brutto
Diretora de Pessoas

Rogério Souza Mascarenhas
Diretor de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações

Expediente

Organização

Marjorie Oliveira Bastos
Coordenadora-Geral de Comunicação Social

Rosane de Souza
Assessora

Ursula Schumm
Paulo Roberto da Costa Marques

Projeto gráfico e diagramação

O Fórum de TIC Dataprev DevOps - Comunicação, colaboração e 
integração para entrega contínua e operações estáveis em TIC

ocorreu em 22 de julho de 2014.

*Desde 25 de março de 2013, a Dataprev passou a adotar uma nova marca.  As apresentações conti-
das neste Caderno de Debates, contudo, mantêm a identidade visual da empresa na data do Forum.

Licença Creative Atribuição-Uso-Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas
2.5 Brasil Commons.

ISSN 2176-4298

SAS Q.1 Bloco E/F
Brasília – DF CEP: 70070-931

Telefone: (61) 3207-3000
www.dataprev.gov.br



Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

A 56ª edição do  Fórum de TIC reuniu especialistas de diversas empresas, como 
a Globo.com, a IBM e a New Relic, para debater o DevOps, nova metodologia de 
desenvolvimento de software que tem como principal objetivo automatizar os pro-
cessos operacionais. A escolha do tema não foi a toa: a própria Dataprev está envol-
vida na busca de caminhos de adoção de metodologias de processos ágeis para o 
desenvolvimento de  seus sistemas.

O 56º Fórum de TIC da Dataprev foi aberto pelo vice-presidente da Gartner Rese-
arch, Luis Claudio Mangi, em transmissão direta via web do escritório nos Estados 
Unidos, que abordou os desafios enfrentados pelas empresas de desenvolvimento 
de software ao adotarem a filosofia de “Agile Development”. 

Boa leitura!
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Abertura 

Daniel Darlen 
Dataprev

É tradição da Dataprev realizar esse debate. Cada mesa se reúne com o propó-
sito de debater temas afetos a tecnologia ou a cultura de pessoas, tudo voltado 
um pouco para o nosso negócio, que é efetivamente prestar serviços de tecno-
logia para os nossos clientes. É um prazer muito grande para mim fazer essa 
abertura, principalmente, porque DevOps é um tema que me motiva bastante, 
que nós debatemos muito no âmbito da Dataprev, especialmente no âmbito da 
nossa diretoria. Uns olham com perfil profissional, outros com abordagem, me-
todologia, mas é um conceito com o qual estamos buscando trabalhar de forma 
mais adequada. Vou apresentar um pouco da Dataprev. Temos cerca de 3.800 
funcionários, três data centers no país, nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília e 
São Paulo, e cinco unidades de desenvolvimento. Dessas unidades de desenvol-
vimento, apenas uma se localiza geograficamente no mesmo lugar de um data 
center.  Então, tenho três data centers dispersos, quatro unidades de desenvol-
vimento dispersas e uma cultura ainda relativamente calçada no mundo centra-
lizado do desenvolvimento, aquele mundo da operação, da fábrica, dos CPS. É 
um desafio nosso trabalhar de uma forma mais integrada. Essa é uma tendência 
que estamos buscando na Dataprev, inaugurando isso nos perfis dos próximos 
concursos: tentar ter uma abordagem de entrada de pessoas que conheçam um 
pouco mais desse mundo mas, principalmente, trazer especialistas para debater 
conosco as dores, os ganhos, as abordagens, o que já fizeram, o que não fizeram. 
É um trabalho para nós muito precioso, muito caro. É uma iniciativa que acredi-
tamos. Nesse mundo do DeVops, a integração, infraestrutura e desenvolvimento 
completa o desenvolvimento ágil na parte de negócio, principalmente, quando 
você desenvolve pensando nos seus deploys, pensando na operação. É uma cul-
tura que a Dataprev ainda precisa desenvolver e que queremos acelerar. 

Então, é dar as boas vindas, agradecer, mais uma vez, a presença de todos, dese-
jar um excelente evento e fazer aqui também alguns agradecimentos. Não posso 
deixar de agradecer principalmente ao Global e a equipe que fez contato com 
todos os especialistas para trazer esse evento. Agradecer a equipe de comuni-
cação, o Marcelo que sempre abrilhanta esses eventos, prepara com carinho, 
organiza a sala, organiza a agenda. Nossa dinâmica é muito simples: temos os 
painéis, abrimos para debate. A única coisa que pedimos é que se identifiquem 
quando fizer a pergunta no microfone, porque registramos e depois montamos 
um Caderno de Debate, disponibilizado no site da Dataprev para consulta. Algu-
mas impressões distribuímos para clientes e parceiros, até encaminhamos para 
vocês. Dito isso desejo um bom evento, estou ansioso para ver as apresentações. 
É  um tema que realmente nos motiva. Que tenhamos uma excelente participa-
ção de todos ao longo desse dia.
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Agile Soup to Nuts – What Does a Truly
Agile Organization Look Like?

Luis Claudio Mangi ¹
Gartner

Abertura

Roberto Talarico – Gartner 

Bom dia, meu nome é Roberto Talarico, sou do Gartner aqui de Brasília. É um 
prazer estar com vocês podendo expor um pouco a visão do Gartner sobre esse 
tema. Teremos uma apresentação remota do analista Luis Cláudio Mangi pelo 
celular, vou colocar o microfone para que ele possa conversar com vocês. A única 
coisa que gostaria de brevemente introduzir é a visão do Gartner, líder mundial 
da parte de aconselhamento e pesquisa em tecnologia da informação, e desmis-
tificar um pouco a visão do mercado de que o Gartner é apenas uma empresa 
de análise de tendência de tecnologia, produtos e fornecedores no mercado. O 
Gartner passa muito mais informação do que isso. Temos não só a parte de pla-
nejamento e desenvolvimento de qualquer projeto, praticamente em qualquer 
área de Tecnologia da Informação (TI), mas também toda uma linha de apoio para 
melhores práticas de implementação de um projeto, monitoramento do sucesso 
desse projeto, comparação com estatísticas de mercado de outras empresas e 
uma base mundial de conhecimento sobre tecnologia. Então, o Gartner não é 
apenas na hora que vocês resolvem fazer uma compra para ajudar a selecionar e 
ver tendências no mercado. Participa de todo o ciclo de desenvolvimento de um 
projeto, dar apoio para que o seu projeto seja um sucesso e tenha maturidade no 
quesito gestão de projeto de TI e na governança. Nós temos uma  grande par-
ticipação no  governo, apoiando, inclusive, um projeto de compra de serviços do 
Gartner pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O TCU acabou fazendo registro 
de preço nesses serviços Gartner, no intuito inclusive de apoiar a maturidade de 
TI no Governo Federal. Bom, não quero perder mais tempo, vou passar para o 
Mangi e plugá-lo com o celular.

Luis Carlos Mangi

Primeiramente, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar com vocês 
nesse evento.  DevOps é hoje um tema muito importante nas vendas de prati-
camente todos os CIOs das empresas do Brasil e no mundo. Coincidentemente, 
tenho falado muito sobre  a perspectiva do DevOps para algumas empresas, 
inclusive no governo. DevOps é sobretudo um conjunto de princípios que tem 
como fundamento, como pilar, a necessidade de integrar desenvolvimento e 
operações, exatamente a emergência dos métodos ágeis. Hoje cada vez mais 
as empresas estão abraçando os métodos ágeis, a filosofia ágil de trabalho e 
isso acaba colocando como um pré-requisito você implementar princípios de 
DevOps dentro da sua organização de tecnologia. Essa apresentação é basi-
camente isso. Vou falar como uma organização deve seguir, que práticas e fi-
losofia deve incorporar. Os clientes de vocês, os usuários de vocês não estão 
preocupados se vocês são bons. A grande pergunta que está na mesa agora é 
sobre velocidade, ou seja, eles não estão preocupados com a metodologia que 
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vocês estão utilizando, eles querem mais velocidade e mais agilidade. Fazem 
pressão para isso. Existe hoje uma percepção generalizada em torno das áreas 
de tecnologia com relação a velocidade de entrega, a qualidade de entrega. Hoje, 
o que se pede ao cliente é velocidade, agilidade, acessibilidade. Nunca devemos 
perder essa perspectiva. 

As metodologias, as filosofias que utilizamos precisam estar sempre com foco 
no cliente, com foco em melhorar a percepção de qualidade e velocidade no lado 
do cliente. Como é  que percebemos as capacitações de negócio de todas as 
empresas? O principio fundamental é a estratégia de aplicação que parte do 
pressuposto que as capacitações de negócio em uma empresa têm ritmos de 
mudança diferente, têm contribuição para o negócio diferente. Basicamente, 
existem três camadas de capacitação de negócio. Normalmente, vão reunir prá-
ticas e processos que estão relativamente comoditizados. Quando você se com-
para com outras empresas e outras indústrias, você tem uma outra camada que 
chamamos de sistema de diferenciação,  capacidades de negócio onde existe 
uma singularidade importante do seu negócio. São processos diferentes por-
que precisam efetivamente entregar vantagem competitiva. Tem uma forma de 
contribuição muito forte da proposta de valor da empresa e a parte de inovação, 
sistemas diferenciais, que, além de diferenciais, também é o foco de inovação. 
Quando olhamos esse modelo, mapeamos as aplicações e o processo, come-
çamos a definir abordagens de estratégia de aplicações. Fundamentalmente, o 
princípio que está por trás desse modelo é que precisamos definir formas dife-
rentes de tratar as coisas. 

Talvez um dos grandes problemas que as organizações de desenvolvimento en-
frentam hoje, isso não é privilégio do Brasil, é uma questão global, é usar uma 
única metodologia, uma única abordagem para tratar essas coisas que, na es-
sência, são diferentes. Então, você precisa de outras metodologias de desenvol-
vimento. A questão é que, na medida em que a pressão por velocidade começa 
a aumentar, a pressão por inovação começa a aumentar cada vez mais. Natu-
ralmente vemos surgir uma emergência cada vez maior do ágil como a escolha 
metodológica. Cada vez mais o ágil vai estar sendo adotado, não apenas para 
as inovações, como é feito hoje na maior parte dos processos, em aplicações 
que suportam sistemas de diferenciação e até mesmo na parte de sistemas 
de registro. Ou seja, já existem casos de adoção de ágil, inclusive em sistemas 
digamos comoditizados. A questão do ágil hoje é praticamente uma escolha, 
diria que mandatória, compulsória. Dificilmente, você consegue lidar com essa 
pressão por velocidade e flexibilidade, sem lançar a mão de métodos ágeis. Va-
mos entender como se caracteriza uma organização ágil e como é que sabemos 
quando estamos sendo uma. Novamente, ágil não é unicamente uma metodo-
logia de desenvolvimento, mas uma filosofia de trabalho. Vamos ver como ven-
cemos essa resistência cultural que é inevitável em todo processo de mudan-
ça e, principalmente, essas questões de processos legados. Por fim, veremos 
como que se define o world map para você começar a migrar para esse modelo, 
para a filosofia ágil. 
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Primeiramente, ainda nessa linha da filosofia, quando falamos de ágil existe al-
guns valores que são priorizados, privilegiados, principalmente quando você olha 
em comparação com alguns valores que foram construídos e sedimentados ao 
longo do tempo. Vamos olhar cada um desses valores do lado esquerdo desse 
slide. É  importante entender o que está do lado direito: processos de ferramen-
tas, documentação detalhada, negociação contratual, seguir um plano. Não é 
que essas coisas deixam de ser importantes, elas continuam sendo utilizadas 
dentro de uma organização de tecnologia como prioridade, principalmente as de 
desenvolvimento. Precisamos começar a dar uma ênfase maior nas interações 
e nos indivíduos, nas interações que fazemos em todo processo de colaboração. 
Precisamos entender que software é um produto inacabável, que é um produto 
que vai evoluindo, é eterno. Utilizando essa expressão em inglês, ele é sempre 
um produto inacabado, em evolução, que precisa ser construído para evoluir o 
mais rápido possível. E precisamos colaborar com nossos clientes. Precisamos 
responder as mudanças rapidamente, ou seja, esses valores passam a ser mais 
enfatizados dentro de uma filosofia ágil, em detrimento daquilo que vemos do 
lado direito desse slide. Vamos ver cada um desses valores, começando por in-
terações, indivíduos sendo priorizados em relação a processos de ferramentas. 
Um time que é uma organização ágil é fundamentalmente orientada. Não existe 
mais aquela figura do herói, da pessoa que é o grande driver das coisas que 
acontecem dentro de organização, aquele que sabe tudo. É um trabalho funda-
mentalmente orientado, muito focado, muito disciplinado. 

Esses times se auto-organizam, mas vejam que, mesmo priorizando esse tra-
balho de times, ele precisa de mecanismos para suportá-lo, continua precisando 
da organização e de ferramentas. Vejam que passo a privilegiar mais o trabalho 
em time, mas não posso prescindir da organização para me apoiar, não posso 
prescindir de ferramentas de processos para me suportar, ou seja, eles continu-
am lá, porém não são mais prioridade. O working software contínua em evolução, 
um software que não termina está sempre em construção. Primeiramente, você 
precisa entender o que é working software, esse produto evolutivo. O working 
software entrega valor de negócio, não posso mais ficar com esses novos ciclos 
de entrega, preciso começar a entregar valor mais rapidamente. Agora, quando 
começo a privilegiar o trabalho, o software em evolução, preciso ter uma defini-
ção bem clara do momento que vou entregar aquele produto como um produto, 
não preciso mais incrementá-lo, não preciso mais evoluí-lo, pelo menos para o 
momento atual, para o contexto atual. Como defino esse momento? São dois 
grandes desafios de quem trabalha com ágil. Encerro um ciclo ágil quando resol-
vo um problema de negócio, quando encanto meus clientes, quando atendi aos 
meus requisitos não funcionais, ou seja, não só os requisitos funcionais, mas 
os requisitos não funcionais também. E também quando já citei uma documen-
tação, dada a duplicação de suficientes que foi produzida. Vejam se existe uma 
série de elementos que entra para compor essa concepção, esse conceito de 
working software, e não simplesmente produzir uma documentação detalhada, 
extensiva. Quando olhamos para a metáfora do projeto, que é muito importan-
te para a tecnologia, quando você faz um termo de abertura do projeto, aquilo 
nada mais é do que um contrato. Você define o escopo, alguns requisitos, os 
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recursos a serem utilizados e dá uma expectativa de esforço e de tempo para 
terminar aquele projeto. Isso nada mais é do que negociar aquele contrato. É um 
contrato que você negocia com os seus stakeholders em relação aquilo que foi 
pedido e quando será entregue, em expectativa de tempo e de quais os produ-
tos serão entregues.

Quando falamos de uma filosofia ágil, a colaboração com o cliente ganha con-
tornos mais importantes que a negociação contratual que fazemos. Ou seja, não 
que não exista um escopo. Porém a questão é o escopo, não é fixo. Possivel-
mente pode ser modificado ao longo do processo de colaboração com o clien-
te. Você começa a ter que incorporar alguns elementos, alguns mecanismos, 
algumas técnicas para que essa colaboração seja efetiva, seja eficiente. Design 
visuais via protótipos, toda a questão da experiência do usuário. A filosofia ágil 
é fortemente focada, centrada na figura, na experiência do usuário e você tem 
técnicas de persona, de cenário, consegue engajar seus clientes. Eles precisam 
entender valor, notar valor através dessa colaboração, e esse valor virá exa-
tamente do working software que mencionamos a pouco. Na medida em que 
começo a entregar versões iniciais, versões evolutivas do produto, esse valor 
consegue ser percebido pelo cliente. Isso é muito importante, por esse motivo 
a colaboração com o cliente precisa ser priorizada, precisa ganhar ênfase em 
relação aos contratos que negociamos com nossos clientes. 

Existe uma mensagem importante na parte inferior desse slide: Precisamos 
abrir mão dessa ilusão de controle que o plano de projeto nos dá. Quando co-
municamos nosso projeto, está aqui o cronograma, implicitamente ou explici-
tamente, compartilhamos a ilusão de que temos essa situação sob controle. O 
interessante é que, no momento que passo a trabalhar mais orientado a res-
ponder a mudança, acabo encontrando esse controle sem necessariamente se-
guir um plano. Vamos esclarecer bem isso, falamos da metodologia tradicional 
de projetos, das mudanças de escopo, criamos indicadores para monitorar tudo, 
tratamos como uma patologia. Mudanças de escopo, evitamos ao máximo por-
que altera o projeto, altera o plano e acaba gerando dilatações do prazo, isso 
envolve replanejamento do projeto, ou seja, a mudança é algo visto dentro da 
metodologia tradicional como algo patológico. Trabalhamos sempre com aquele 
triângulo de ouro: custo, tempo e qualidade, ou seja, aquele triângulo caro na 
gestão de projeto. Temos a preocupação em gerenciar essas mudanças de esco-
po, a obsessão pelo cronograma fixo, fazemos grandes designs, investimos em 
construir um design o mais detalhado possível para evitar mudanças depois do 
projeto em andamento e estamos fundamentalmente focado nas entregas do 
projeto, nos famosos empregados desse projeto. Essa é basicamente a filosofia 
que está por trás de seguir o plano. Quando passamos a trabalhar muito mais 
focado em responder a mudança do que seguir um projeto, incorporamos um 
paradigma completamente diferente. 

Um escopo é essencialmente flexível. Tenho uma ideia de onde quero chegar, 
tenho um escopo inicial definido, mas tenho como definição, como filosofia 
compartilhada com os integrantes do meu time, que aquele escopo será modi-
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ficado,  porque a preocupação não é no empregável, mas no produto. O foco, a 
orientação não é em entregar um software pronto, mas atender uma mudança, 
atender uma expectativa e entregar valor, ou seja, você começa a ter que in-
corporar feedback constante, precisa trabalhar com outro conjunto de métricas 
muito mais voltadas a evolução desse produto: o quanto estou alcançando em 
termos de satisfação. Questões de arquitetura passam a ter uma importância 
absolutamente fundamental, não que a arquitetura seja menos importante 
dentro de um ambiente convencional, mas quando caminhamos para o ágil isso 
passa a ser absolutamente fundamental. Dificilmente se  consegue trabalhar 
de forma ági,l e consequentemente incrementar princípios de DevOps, se sua 
arquitetura não facilitar. Ela não pode ser tão monolítica, precisa trabalhar a 
questão de acompanhamento para ter uma arquitetura que não é componenti-
zada, porque essa ultima dificilmente permite você evoluir rapidamente um ágil, 
dificilmente permite que você incorpore e implemente princípios de DevOps. 
Obviamente um deploy é incrementar, daí a questão do DevOps. Ou seja, na me-
dida que estou focado não na metáfora do projeto, que é do lado direito desse 
slide, mas na metáfora do produto que é a metáfora do ágil, começo a trabalhar 
com essa questão de deploy, entregas contínuas, e preciso que meus processos 
de infraestrutura, de operações consigam funcionar nesse modelo de entregas 
contínuas e incrementais.

Obviamente, quando falamos de atividade vamos começar da definição de agi-
lidade e da habilidade que o Gartner tem de perceber essas mudanças no am-
biente e responder de forma eficiente e a essa mudança. Dentro desse conceito, 
para ter agilidade precisa trabalhar com um processo de aprendizado contínuo. 
Ou seja, quando você abraça a filosofia ágil, você começa a incorporar esse pro-
cesso de aprendizado contínuo onde ideias surgem e você constrói produtos 
para atender a essas ideias, você mede o índice de satisfação que aquele produ-
to obteve e o nível de satisfação dos teus usuários, o valor que você conseguiu 
entregar. Isso é um processo contínuo de risco, esses dados te ajudam a repen-
sar as ideias que teve inicialmente e a incorporar dentro de um circulo virtuoso 
onde o produto vai melhorando a partir das informações que você coleta em 
campo. Organizações muito hierarquizadas, muito compartimentalizadas, onde 
existe uma tolerância muito baixa ao erro -- Quando começamos a entrar em 
uma cultura ágil, existem valores que compõe essa cultura, que precisam ser 
incorporados à organização. De novo, quando entende ágil como filosofia, como 
cultura, toda mudança cultural não é feita da noite para o dia, mudanças cultu-
rais são obrigatoriamente, compulsoriamente graduais. É necessário existir um 
suporte da liderança dentro da empresa para que esses valores passem a ser 
priorizados. Essa mensagem precisa ser muito consistente para toda organiza-
ção. Prezamos por nossos valores: colaboração, respeito, identidade, suporte, 
aprendizado, confiança, empoderamento. Isso tudo são valores que suportam 
esse conceito, esse sentimento de dono das coisas. “Eu faço isso, o meu papel 
é esse, eu fiz e acabou, isso é problema do outro, da outra área”. Esse conceito 
ownership são os times ágeis sobre os produtos que eles entregam. Nos times 
ágeis não são só pessoas de desenvolvimento, de tecnologia, é um time essen-
cialmente multidisciplinar. 
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Essa sequência que vêem é bastante conhecida de todos que trabalham com 
tecnologia, com desenvolvimento. Esse é o processo linear que boa parte das 
organizações ainda trabalham. Ao longo do tempo desenvolvemos governan-
ça para tornar essas atividades mais formalizadas possíveis, mais controladas 
possíveis. Existem framers que funcionam muito bem quando olhamos para 
cada uma dessas caixas que estão no gráfico. Quando pensamos em ágil, essas 
coisas se misturam. Não dá mais para pensar nessa forma serial de fazer as 
coisas, deve ser todas de maneira simultânea. Então, quando pensamos em 
ágil, precisamos sair daquele pensamento compartimentalizado para começar a 
pensar o l fora dessa sequência linear convencional, pensar o ágil fora da caixa, 
pois ele pressupõe práticas de desenvolvimento que, de certa forma, rompem 
com essa freqüência de atividades e, obviamente, exigem que as pessoas en-
tendam que outros processos precisarão ser desenvolvidos, implementados, 
para suportar essa nova forma de desenvolver, implementar e manter coisas. 
Quando falamos dessa nova forma de trabalhar, passamos obrigatoriamente 
por governança. Preciso definir governanças distintas, não posso mais pensar 
em governança como algo burolítico. A governança no ambiente ágil tem que 
ser responsiva, não pode ser reativa. Tenho que entender que o tempo de de-
senvolvimento é mais rápido e mais curto, não posso ter atividades de controle 
que funcionem como limitantes, como obstáculos para o fluxo. 

Tenho que entender também que essa governança não é estática. Quando olha-
mos para a forma mais convencional de desenvolver e pensamos nesses frames 
como CMNI, existe um uso muito acrítico na governança. Ou seja, acabamos 
tratando governança como algo estática. Ocorre backlog de mudanças de alte-
rações que são inerentes ao próprio processo de entrega contínua, de evolução 
de desenvolvimento incremental. Isso não é mais algo planejado em ciclos anu-
ais. Frequentemente utilizamos aqueles rituais de orçamento para discutir esse 
assunto, como aquele backlog de coisas que ficaram para serem feitas no últi-
mo projeto. Efetivamente serão realizadas? Isso passa a ser incorporado dentro 
do próprio processo de desenvolvimento e entrega contínua. Passamos a tra-
balhar com versões que vão muito mais orientados a data do que meramente 
seguir um plano. Essa transição da metáfora de projeto implica mudanças em 
tudo que fazemos dentro de tecnologia, não só nas abordagens metodológicas 
de desenvolvimento, mas também pela parte de infraestrutura, pelas minhas 
práticas de governança e pelos meus princípios orçamentários e financeiros.
Falamos muito sobre ágil, vamos olhar para o mundo real e essa imagem é bas-
tante emblemática. Toda organização quer ser bem sucedida, ela quer sucesso 
e existem demandas antagônicas. Ao mesmo tempo que o negócio nos cobra 
inovação, nos cobra diferenciação, nos cobra novidades, evoluções. Tenho ou-
tra pressão interna que me exige controle, padronização, eficiência e disponi-
bilidade. Elas obviamente exigem respostas diferentes. De um lado preciso ser 
bastante conservador, preocupado com compliance, preocupado com controle 
de disponibilidade e, por outro, preciso ser mais lento, mais cuidadoso. Esse 
conflito existe e nos ensina. 

Não é por acaso que hoje um dos grandes mantras que temos no Gartner é um 
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conceito de  TI em duas velocidades, trabalhando na operação com determi-
nadas abordagens, com determinados objetivos, com determinadas filosofias. 
Porque essa TI da operação é uma TI que não pode parar, depende de controle, 
de uma perspectiva de um olhar mais conservador. E o TI da inovação, o TI da 
diferenciação, que precisa ser ágil, precisa responder mais rápido. Isso não é 
uma grande novidade. Recebemos essas duas pressões nas áreas de tecnolo-
gia, talvez a novidade seja que não podemos mais escolher fazer um ou outro, 
precisamos fazer os dois. Preciso construir capacitações dessas organizações 
de tecnologia que me permitam trabalhar na operação com abordagens mais 
conversadoras e, ao mesmo tempo, preciso inovar, criar e crescer o meu negó-
cio, eventualmente transformar o meu negócio. Preciso andar em dois modos 
de operação, essa talvez seja a mensagem mais importante. Quando falamos 
de DevOps, isso implica em mudanças importantes. Preciso cada vez mais au-
tomatizar, na medida em que começo a fazer entregas com os títulos menores, 
que começo a incorporar o conceito de entrega contínua. Não posso prescin-
dir de ferramentas que me permitam um sistema mais automatizado possível, 
porque a quantidade de entregas será muito maior do que as que vínhamos 
trabalhando antes. Preciso trabalhar, sobretudo, com ferramentas automati-
zadas para ser capaz não só de fazer essa entrega contínua, mas também de 
fazer as recuperações. Uma coisa que costumo falar nas minhas apresentações, 
em reuniões com meus clientes do Gartner quando falamos de holdback, é uma 
coisa feita pensada em caráter excepcional, que vai passar a ser uma rotina. Ou 
seja, vou precisar ser capaz de retornar a estágios anteriores de determinados 
ambientes de produção de forma automática e aquilo vai acontecer natural-
mente. Isso, obviamente, assusta uma pessoa de infraestrutura. Temos déca-
das de investimentos em processos, ferramentas, treinamento e capacitação 
de pessoas com o paradigma de manter as coisas estáveis. 

Quando chegamos com essa proposta da entrega contínua que provoca essas 
mudanças e essa necessidade de recuperação imediata, isso obviamente é uma 
quebra de paradigma importante. Isso envolve todo o ciclo de vida envolvido na 
produção daquele software, inclusive os times de infraestrutura. O gerente de pro-
jeto com o papel de ser o dono do produto, vai definir o maior produto viável. É 
ele quem vai definir o produto que chegou a um ponto onde atingi meus objetivos 
iniciais. Entreguei o valor esperado, satisfiz as necessidades dos meus clientes. 
Os stakeholders passam a ter um papel muito mais ativo dentro de uma filosofia 
ágil e o usuário final. Ele passa a ser tratado como um cliente. Isso é importante, 
porque ele é a grande persona que precisamos atender e satisfazer. Como defino, 
caminho, chego nessa organização ágil de classe mundial? Preciso olhar esses 
botomax, essa lista são os gargalos mais comuns que encontramos como resis-
tências ou como obstáculos para a alimentação de um ambiente ágil e de um 
ambiente devops se quiserem. Muitas empresas incorporam métodos ágeis, mas 
continuam trabalhando na criação de ambientes, no gerenciamento de ambien-
tes com aquela filosofia ou aquela mentalidade do desenvolvimento tradicional, 
ambientes segregados. O próprio deploy do código precisa ser modificado. 

Obviamente, você tem aplicações muito acopladas, isso será um obstáculo 
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absolutamente fundamental para você avançar dentro do ágil. A questão de 
desenvolvimento e gestão de produto são mais fáceis de resolver. Dessa lis-
ta de seis obstáculos, as primeiras questões são relacionadas a infraestrutura, 
criação de ambientes,  deploy do código e o setup de teste. Eu diria que é uma 
agenda prioritária para as áreas de infraestrutura e o número 4 tem muito a 
ver, obviamente, com o desenvolvimento. Ou seja, precisa ter um programa na 
medida em que você começa a migrar para o ágil e ouvir a abertura do even-
to de vocês começarem a incorporar essas práticas, essa filosofia de trabalho 
dentro da Dataprev, isso naturalmente os forçará a rever a arquitetura. E esses 
objetivos são os objetivos tóxicos de uma filosofia: minimizar o ciclo de tempo, 
ciclos de entrega, reduzir o tamanho das coisas que eu estou entregando, ou 
seja, eu começo a fazer entregas menores e mais fáceis de manejar. Começo 
a minimizar, na medida em que encontro meus ciclos de entrega, passo a ter 
menos coisas em andamento; na medida em que encurto meus ciclos, começo 
a entregar mais rapidamente. 

Na medida em que sedimento essa filosofia, consigo reduzir esses desperdícios 
de projetos muito longos, principalmente. Quando falo de ownership, ele sempre 
trabalha no formato tradicional, o código é desenhado, codificado, significa que 
ele está entregue. No ágil é muito mais do que isso, tenho que imaginar que isso 
é um ciclo contínuo e que, na verdade, sou responsável inclusive pela entrega e 
pela estabilização desse produto. Preciso monitorar continuamente esse pro-
cesso de estabilização, porque ele vai alimentar meu processo incremental do 
produto. Ou seja, todo o produto dentro do ágil pressupõe mudanças que são 
alimentadas por esse monitoramento e pelas novas funcionalidades que forem 
definidas pelo dono do produto para serem incorporadas na próxima versão. A 
ideia aqui é que uma organização ágil entende que seu portfólio de projetos vai 
ser híbrido. Algumas coisas merecerão ser tratadas de forma tradicional, utili-
zando a metodologia convencional de gestão de projetos. Outras coisas preci-
sarão ser tratadas de forma ágil. O mais importante é entender os pontos fortes 
e fracos de cada abordagem metodológica e em quais contextos elas podem e 
devem ser utilizadas. Trabalhamos  muitos anos com o ágil e hoje fazemos pes-
quisas voltadas especificamente para essa área. 

Essas são algumas recomendações que quero deixar com vocês como mensa-
gem final. Vimos a questão de valores, o que consiste e o que constitui uma cul-
tura ágil. Obviamente, envolve capacitações diferentes do que costumávamos 
lidar dentro de um ambiente convencional. Precisamos entender quais são es-
sas capacitações e se as possuo dentro de casa, onde preciso investir, que tipo 
de pessoas preciso ter, que tipo de papéis, de habilidades, onde consigo pre-
encher esses gaps a curto e a médio prazo. Então, consigo fazer isso formando 
pessoas dentro de casa ou preciso contratar essas capacitações fora da minha 
empresa. Preciso de empresas especializadas para me ajudar. Obviamente, isso 
precisa ser feito de forma gradual, ou seja, precisamos começar com pilotos. 
Essa mudança é cultural e precisa ser feita de forma gradual, ou seja, precisam 
eleger com muito critério quais são os projetos onde essa nova forma de tra-
balhar será bem recebida. Preciso, obviamente, decidir a médio prazo se vou 
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construir ou se vou continuar insistindo em fazer coisas grandes. Vou começar 
a priorizar e fazer coisas mais rapidamente. É aquele dinomia que comentamos 
em alguns dos dados anteriores. 

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Eleno – Dataprev: Luis Claudio, quando você fala 
de testes, a parte de análise e performance, você 
entende que testes são só funcionais unitários ou 
também engloba a parte de desempenho da aplica-
ção como um todo? 

Luis Cláudio Mangi – Gartner: Não, seguramente. 
Quando falamos de testes, são de requisitos fun-
cionais e não funcionais também. Ou seja, da mes-
ma forma que produzo versões evolutivas do meu 
produto, eles também evoluem. Então, preciso es-
tar continuamente testando não só a parte funcio-
nal, os requisitos funcionais, mas os requisitos não 
funcionais também.

Interlocutor não identificado- Dataprev: Quero 
tocar em um ponto bastante específico. Metodo-
logias existem, princípios estão bem estabelecidos, 
mas quando precisamos efetivamente produzir 
algo, vamos precisar das pessoas. É uma coisa que 
você também citou. Na Dataprev, tínhamos uma 
questão muito estanque, dos processos serem 
restritos a área e, quando passava aquele paco-
te para frente, era problema do próximo. E, como 
todo ser humano, primeiro faço o que gosto, de-
pois o que quero e, depois, talvez  o que é preciso. 
Temos o desafio de quebrar muros, falamos muito 
dentro da Dataprev. É uma iniciativa incipiente, re-
conhecemos e fazemos. A credito ser um grande e 
importante passo, mas foi trazer a área de arquite-
tura para dentro da diretoria de infraestrutura para 
se começar a ter uma visão mais heurística do pro-
cesso. Trazer a visão de onde vai rodar aquele sis-
tema, quais são os requisitos de infraestrutura que 

efetivamente precisamos para não ter uma surpre-
sa no final. Outro ponto é começarmos a mesclar 
profissionais de desenvolvimento dentro da infra-
estrutura. O pessoal de operação não desenvolve, 
era uma máxima que existia. Estamos nos esfor-
çando para que isso se pulverize, porque é preci-
so ter essa noção. Um outro ponto é começarmos 
a trazer no concurso público perfil bem específico 
de formação na área de conhecimento de DevOps, 
abrangendo todas iniciativas. Não sei se tem mais 
algo que as empresas estão fazendo nesse senti-
do, mas é uma tentativa da Dataprev,  de que cada 
um que está participando daquele ciclo produtivo, 
daquele determinado processo, tenha sua contri-
buição e a noção de propriedade. 

Luis Cláudio Mangi – Gartner: Concordo 100% com 
os pontos que falou. Acredito nessa questão me-
todológica de práticas, de princípios, de formas de 
trabalho diferentes, deixando de trabalhar de um 
jeito e passando a trabalhar de outro. Óbvio que 
existe todo um conhecimento, toda uma literatura 
que finaliza os princípios, como devem ser feitos. 
Ou seja, a questão não é como instrumentalizar, 
mas como fazer acontecer. Conceitos, definições 
práticas e frames existem, a questão é como você 
muito bem colocou, são as pessoas. Toda vez que 
me deparo com a necessidade de mudar coisas 
que são culturalmente enraizáveis, preciso colocar 
como prioridade as pessoas, porque o resto consigo 
trabalhar com menos dificuldade, digamos assim. 
Agora, se não tiver as pessoas certas, se não tiver 
esse modelo mental correto, se não desenvolver 
essas capacitações, muito mais comportamentais 
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DEBATE

do que técnicas, não consigo mudar nada. Não foi 
diferente lá atrás quando saímos um pouco daque-
la tecnologia romântica, onde as coisas eram feitas 
de uma maneira um pouco heróica. Hoje, passamos 
por todo esse banho de metodologia, de rotiniza-
ção, de padronização. Naquele momento também 
tive que trabalhar as pessoas, tive que formar no-
vas cabeças, novas formas de pensar, precisei dar 
um tempo para essas coisas se sedimentarem. Não 
é muito diferente agora. 

Tudo que você falou é extremamente importante, 
isso gira em torno de prática de gestão de pessoas. 
Ou seja, se tenho um novo elenco, um novo con-
junto de habilidades, um perfil comportamental 
que preciso privilegiar e valorizar dentro da minha 
empresa, isso precisa estar por inserção em todo 
o meu conceito, em todos os processos de gestão 
de pessoas. Desde o recrutamento até os meus 
processos de recompensa, de avaliação de desem-
penho. Talvez esse seja o único ponto que acres-
centaria a tua fala:  os mecanismos de avaliação de 
desempenho, avaliação de resultado, avaliação de 
competências e todo mecanismo de compensação, 
de recompensa, precisam também refletir esses 
novos conceitos. Isso passa por privilegiar muito 
mais as metas compartilhadas e menos as datas 
individuais. Ou seja, você precisa utilizar os meca-
nismos de recompensa para reforçar comporta-
mentos positivos. Em um primeiro momento, essa 
questão tem o fator monetário. As vezes, pode 
funcionar como um driver importante para promo-
ver essa mudança. 

Alexandre Seabra – Serpro: Estamos seguindo pela 
mesma linha de criar pessoas, estruturas com um 
perfil devops. Quero parabenizar o Luis Cláudio pela 
apresentação, porque percebi que trabalhou a ques-
tão da importância do negócio, de agregar valores, 
da cultura ágil. Quando entrou em governança, a 
apresentação toda não foi no perfil DevOps, ficou 
muito focada na automatização. Do DevOps mais 
focado em criar uma infraestrutura que permita o 
deploy automatizado, que permita a entrega con-
tínua, que permita criar um ambiente de gerencia-
mento, um modelo de gerenciamento de ambientes, 
que pudesse dar respostas para a equipe de desen-

volvimento que vai trabalhar na criação do perfil ágil. 
É isso mesmo? Nessa apresentação o perfil devops 
entra como infraestrutura do modelo de gerencia-
mento de ambientes ágeis, ou é a equipe de arqui-
tetura que está com o desenvolvimento quem vai  
fomentar e fazer essa ponte com a operação? 

Luis Cláudio Mangi – Gartner: Na programação de 
hoje teremos uma palestra mais específica sobre 
o DevOps. É importante entender que DevOps são 
princípios estruturantes, princípios que você preci-
sa considerar quando você define seus processos, 
sua governança, quando você define sua filosofia de 
trabalho. Isso que foi falado há pouco, da migração 
de pessoas de uma área para a outra, de certa for-
ma já é incentivar esse pensar fora da caixa, pen-
sar fora da sua área de origem. Essa apresentação 
focou mais na variável do DevOps, ou seja, muito 
mais focado no assunto por que é preciso incorpo-
rar princípios DevOps dentro de uma organização 
de tecnologia. Não entrei muito em detalhes nessas 
questões de como que se impacta o lado da infraes-
trutura. Mas o que é importante entender, quando 
se fala de um perfil DevOps, onde basicamente não 
existe essa fronteira marcada, essa fronteira forte 
entre desenvolvimento e operações, é que eles tra-
balham fundamentalmente juntos. Não que tenha 
que ter pessoas que façam as duas coisas ao mes-
mo tempo, vou continuar tendo pessoas pensando 
na infraestrutura, pessoas continuando a pensar 
em desenvolvimento, mas elas não estarão pen-
sando de forma isolada e, sim, conjunta. Quando 
estou desenvolvendo um produto usando ágil, uma 
ação nova será desenvolvida. 

Quando penso o DevOps, tenho pessoas de infraes-
trutura que já estão participando precocemente no 
time, são parte do time ágil. Estão sendo acionadas 
desde cedo para, inclusive, interferir no processo de 
construção e definição. Porque existem questões 
eventualmente importantes do ponto de vista de 
infraestrutura que precisam ser consideradas no 
desenho do produto, principalmente nas questões 
de requisitos não funcionais. Ou seja, deixa de ser 
uma postura, um papel passivo. Participamos efe-
tivamente da construção do deploy, inclusive, inter-
ferindo, como é o caso, e definindo cursos de ação 
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DEBATE

diferentes, contribuindo, porque, eventualmente, 
pode se ter percebido coisas que aconteceram em 
posição que são importantes e que precisam ser 
corrigidas. Ou seja, quando você olha para esse per-
fil DevOps, vê que ele basicamente pressupõe que 
essas barreiras, essas fronteiras, dentre uma área 
e outra deixam de existir. Você passa a trabalhar de 
forma conjunta, colaborativa. 

Marcos – Serpro: Quero parabenizar a Dataprev 
por ter pautado esse assunto tão importante para 
as empresas e para o governo. Acredito que poderia 
ser explorado um pouco mais a lacuna que temos 
hoje sobre as questões contratuais. Somos em-
presas regidas pela legislação, além da lei 8666, há 
toda a questão das instruções normativas do Mi-
nistério do Planejamento. Hoje, temos uma forma 
de contratação do desenvolvimento que passa por 
ponto por função. Logicamente, está se estudando 
outras maneiras, porém isso trás uma grande res-
trição. Em especial, a partir do momento que ocor-
re mudança do escopo, uma questão natural, o ágil 
tem que olhar isso como uma questão positiva e não 
negativa e estamos muito centrados na questão do 
escopo, porque está muito vinculado ao contrato. 
Hoje, não temos uma remuneração adequada, exis-
te alguma orientação, alguma instrução já entendi-
do como uma questão talvez de melhor prática, que 
possa ser um caminho para uma remuneração mais 
adequada em relação ao desenvolvimento a partir 
do método ágil? Porque fica impraticável pensar e 
fazer contagem a cada sprint, até pelo processo da 
recontagem. Luis tem alguma questão a considerar 
a respeito dessa questão? 

Luis Cláudio Mangi – Gartner: Esse ponto é muito 
importante. Quando falamos de governos, obvia-
mente você fica sujeito a um contexto institucional 
complicado. Vou tentar responder a sua pergunta 
da forma mais objetiva possível. É um problema! 
Talvez de tudo que discutimos hoje, esse seja um 
dos pontos mais relevantes. Já discuti isso, inclusi-
ve, no Serpro. Não vejo outra forma de superar esse 
problema que não seja uma revisão da forma como 
se trabalha hoje. Essa questão do modelo de con-
tratação que é seguido hoje, regulamentado, não é 
compatível com essa forma de trabalho que con-

versamos hoje. Ou seja, para que possa trabalhar 
dessa forma, vai envolver uma revisão dessa ques-
tão institucional normativa. Não tem jeito. Não vejo 
outra solução para isso. Reconheço que talvez seja 
impossível considerando a realidade de hoje. Como 
chegar a um regime especial para tratar esse tipo 
de coisa, não sei, não tenho uma resposta objeti-
va para você, mas uma coisa é certa, essa forma de 
contratação hoje regulamentada não suporta essa 
forma de trabalhar, precisamos certamente rever a 
questão normativa. 

Anderson (Global) – Dataprev: Quando você ouve 
que tem que mudar o perfil do gerente de projeto, o 
papel que ele exerce dentro da organização, o papel 
do analista de infraestrutura, que temos que cola-
borar mais com o negócio e deixar as questões téc-
nicas um pouco de lado, temos que entregar mais 
valor para o negócio, isso afeta principalmente uma 
organização pública, uma indústria de TI. Gostei que 
colocaram aqui  como reformulamos ou repensa-
mos essa história do modelo de contratação. Acre-
dito que o primeiro passo, seria abrir um debate 
com a secretaria de TI sobre esse tema. Acredito 
que seja primordial que remodelemos ou repense-
mos os modelos de contratação, não mais por pon-
to de função. Como fazer estimativa de custo de um 
projeto ágil, considerando que você não tem o es-
copo definido, como repensar a estimativa de custo. 
Pensar o tamanho do projeto desde o início diz qual 
o tamanho do buraco que estamos entrando. 

Como o Mangi falou, não há resposta fácil para esse 
tipo de coisa e terá que ser assim. Talvez o mode-
lo tem que saber que isso é um princípio e não ter 
essa expectativa. Acho que não ter essa expectativa 
quebra essa premissa e esse paradigma, se mudar-
mos nosso modelo mental e falarmos assim: não 
espero saber o tamanho do projeto, isso não é rele-
vante para um modelo de contratação ao tamanho 
do projeto. O que é relevante talvez seja o produ-
to entregue, o valor que agrega para o negócio. Se 
continuarmos nesse modelo, vamos fazer ponto de 
função, cobrar o ponto de função, entregar o pro-
duto, talvez possamos cobrar pelo negócio. Qual 
o valor de negócio que quer o cliente receita ou o 
cliente INSS? Quero conceder benefício. A partir do 
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momento que te entregar, darei o custo. Não preci-
samos mais saber quantos pontos de função isso 
custa, quantos servidores está utilizando, quanto 
de armazenamento consome, talvez a medida seja 
o valor de negócio. Talvez faça mais sentido que as 
práticas de hoje. 

Luis Claudio você falou pouco sobre isso, mas va-
mos mudar nossa organização daqui para frente, 
tem uma série de iniciativas para isso, mas acre-
dito que o cliente precise mudar também. Ele não 
sabe receber um método ágil. Quais são as práticas, 
como fazemos essa transformação do cliente?

O cliente está acostumado a receber uma grande 
entrega anual ou semestral, a fazer aquele proces-
so de homologação formal: dois meses internado 
na empresa fazendo, acompanhando e homologan-
do um produto. Como você enxerga essa mudança 
comportamental para um papel consumidor de ser-
viço de de TI, esses comportamentos, essas práti-
cas, o que você tem visto?  

Luis Cláudio Mangi – Gartner: Quando falamos de 
mudança cultural, ela se aplica para empresa toda, 
não é só tecnologia, não é só usuário. São todos. 
Todos precisam mudar e existe, sim, essa cultura 
que foi o tema da apresentação, do cliente também. 
Isso não é tão raro e também não é trivial. Por isso 
que uma das recomendações que compartilhamos 
com vocês é a necessidade, a importância de fa-
zer pilotos, entender, perceber em quais contextos, 
em quais áreas vão conseguir encontrar pessoas 
que vão estar mais permeáveis a esse conceito de 
trabalhar. Não são todas que estarão permeáveis 
para isso. Existem áreas mais resistentes, outras 
menos resistentes. A melhor prática de empresas, 
que fizeram isso no passado e foram construindo 
uma história de sucesso, passa certamente por 
onde existe um conceito mais favorável para traba-
lhar em equipe, para trabalhar de forma colabora-
tiva. Muitas áreas, às vezes, não estão preparadas 
para dar esse nível de dedicação, essa intensidade 
de trabalho. Vai precisar trabalhar com muito mais 
intensidade do que da maneira convencional. En-
tender onde existe uma pressão por velocidade, 
por entrega rápida, onde esse valor ficará bastante 

perceptível. Ou seja, o valor de uma entrega rápida 
será bem perceptível, porque fundamentalmen-
te precisamos construir uma história de sucesso. 
Na medida em que construímos essas histórias de 
sucesso, as outras áreas talvez menos receptivas, 
mais conservadoras, vão olhar para esse sucesso e 
vão começar a tratar essa causa de uma maneira 
mais tranquila, menos resistente.

DEBATE
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DevOps é um assunto que mescla tecnologia e pessoas, um grupo de pessoas. 
Sabemos que as pessoas são as responsáveis pelo sucesso de uma relação. O 
que é a globo.com? Somos o portal do maior grupo de mídias do país, somos 
o provedor de serviço e de tecnologia de internet para todo o grupo, todas as 
Organizações Globo, temos 52 milhões de visitantes únicos por mês e 66% de 
alcance no Brasil. Mais de três mil servidores entre virtuais e físicos, mais de 
50 times de desenvolvimento e suporte e tecnologias diversas. Principalmen-
te tecnologias open source, essas que contribuímos, criamos, disponibilizamos, 
usamos e com as quais participamos ativamente nas comunidades. Existem 
duas histórias que retratam o desenvolvimento ágil, antes de existir ágil dentro 
da globo.com. A primeira história aconteceu nos primórdios, quando tínhamos 
uma solução de banco de dados que estava defasada e precisávamos de uma 
nova solução performática. Conversando com dois fornecedores que homologa-
vam essa solução, os mesmos sugeriram outros dois fornecedores que tinham 
uma solução de sugestão. Construímos essa solução juntos, os dois fornece-
dores com nossos especialistas e, no final da solução, mais dois fornecedores, 
um fornecedor de banco de dados, um de storage, de hardware de servidor e de 
sistema operacional. Tínhamos essa solução pronta para entrar em produção, 
assim que entrou em produção, não foi tão performática quanto queríamos. E o 
que é pior, o nosso banco de dados começou a cair direto. Isso foi péssimo e co-
meçamos o processo. Abre um chamado em um fornecedor, abre chamado em 
outro e não desenvolve, o problema vai e volta, vai e volta e a solução não anda. 

Para nós isso foi horrível, todos sabem o que esse tipo de coisa causa. Nosso di-
retor, na época, convocou uma reunião com o representante de todos os forne-
cedores e os nossos especialistas, colocou todos na sala de reunião e disse que 
só saíamos de lá com a solução. Dentro daquela sala de reunião começou uma 
conversa, começou uma interação entre todas as pessoas. Elas começaram a 
olhar um pouco o lado do outro, a interagir e realmente a coisa fluiu e a solução 
saiu. Impressionante. Aquele momento foi rico e a solução se desenvolveu. A 
segunda história acontece quando os primeiros burburinhos começaram a apa-
recer na empresa. Alguém teve a excelente idéia, e foi realmente uma excelente 
idéia,  de criar paredões virtuais para selecionar o novo candidato para o BBB. 
Só que, nessa época, tínhamos uma dificuldade enorme de entregar mais de um 
grande projeto por ano. Todos os nossos projetos, mesmos os que não eram 
tão grandes, ficavam prontos com muitos bugs. Tinha um tempo de maturida-
de para termos uma qualidade legal dos projetos. Danilo, gerente responsável 
da área que precisava construir esse projeto na época, foi convocado a uma  
reunião, na qual solicitaram a construção desse projeto estratégico para nós. 
Paredões virtuais, utilizando o nosso fotolog, na época, 8P, para selecionar can-
didatos para o BBB. Quanto tempo tem para fazer? -- 40 dias. Só que, é claro, o 
Danilo contou o nosso histórico e respondeu: não. Não conseguimos fazer. Está 
maluco? Junto desse fato veio a pressão. E o Danilo sacou uma oportunidade e 
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falou: Podemos tentar entregar esse projeto, mas como faremos? Precisamos 
fazer de uma forma diferente com qual trabalhamos atualmente. O que é esse 
jeito? Pega todas as disciplinas de TI, de desenvolvimento do produto, coloca 
em uma sala de reunião e trabalharemos todos os requisitos juntos, um por 
um. Resultado, projeto pronto antes dos 40 dias, recorde na globo.com, naquele 
momento, e o cliente muito satisfeito. 

O que de comum tem essas duas histórias? Quatro frases muito simples de se 
ler, mas muito difícil de fazer. Divide as interações mais que processo em ferra-
mentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, co-
laboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, responder a mu-
danças, mais do que seguir um plano. Manifesto ágil, chave para tudo que é ágil. 
Tem que estar no coração. É a solução de tudo, o caminho. Solução de tudo é 
generalizar demais. Mas, com certeza, isso aqui muda muita coisa. Uma empre-
sa mudou ao fazer isso.  Como funcionava? Nessa época, tínhamos a dificulda-
de. Nosso cliente junto com a área de produto fazia, o cliente requisitava o que 
era necessário para o projeto, o que era importante na área de produto e, junto 
com o gerente, montava as especificações, iniciando o processo completamen-
te waterfoul, de equipe por equipe. E isso historicamente não funcionava, nunca 
funcionou bem para nós. Dessa forma, começa o vai e volta, a comunicação não 
funciona, existe o excesso de burocracia. E por fim o projeto, a parte de produto 
construído, irá para a infraestrutura, a área de infraestrutura monta a sua par-
te, recebe pela produção. Voltando a história do BBB, aquele processo anterior 
começou a mudar. O cliente satisfeito, burburinhos pela empresa, postits pela 
empresa e muito barulho. Assim a diretoria chama os representantes na sala 
de reunião para perguntar o que estamos fazendo. Através de muita conversa, 
negociação, entendimento, passamos por uma reorganização da estrutura da 
empresa, estruturação reorganizacional, estruturação organizacional, com mais 
de 100 pessoas sendo treinadas, vários times de screen criados, como chama-
mos os screen master e PO, que é o representante do produto.  Criamos dois 
times de screen de infraestrutura com os seus screen masters e o que chamamos 
de PO de infraestrutura. O cliente junto com o seu PO estava inserido dentro de 
um time e fazia as especificações, o time Scon construía os produtos.

Os projetos começaram a ser muito mais rápidos, com a qualidade maior do que 
anteriormente após esse PO de infraestrutura. A pessoa mencionada pegava o 
que era necessário de infraestrutura, levava para os screens de infraestrutura, 
que faziam a sua parte e subiam para reposição. Isso foi um adote adapte. Foi 
bom, porque aprendemos e mudamos. Na época, não sabíamos o que era De-
vOps. O desenho clássico de DevOps é a interseção entre as varas de desenvol-
vimento, interações, infra e qualidade. As áreas elaboram entre si para colocar 
o produto em produção. Criamos um time nessa interseção para facilitar o pro-
cesso. Não criamos um time para fazer DevOps, criamos um time para facilitar 
o processo de integração das áreas e para trabalhar junto de todas as áreas. 
Junto de todos os times de screen, da operação, da qualidade e para integrar 
essas equipes. Dessa forma, a coisa deixa de ser uma responsabilidade de uma 
área só. Todos passam a trabalhar por um objetivo comum e final. É necessário 



21Fórum de TIC Dataprev DevOps - Comunicação, colaboração e integração para
entrega contínua e operações estáveis em TIC

Projetos na Globo.com - Do Dev ao Ops
Frederico Pinto 
Colin Saliceti

cair alguns mitos. Essa história de perdermos responsabilidades precisa acabar.

O mercado quebrou em algum momento essa questão de infraestrutura e de-
senvolvimento. DevOps não tem nada a ver com perda de responsabilidade. De-
vOps são equipes trabalhando junto para requisitos funcionais e não funcionais, 
requisitos de qualidade e requisitos de estabilidade serem uma prioridade para 
todos. Outro assunto que precisa mudar é a questão de uma área empurrar a 
responsabilidade para outra. O ciclo de desenvolvimento do produto, do projeto e 
a produção é responsabilidade de todos. Temos que pensar que escopo, é nego-
ciável. Qualidade, não. Temos que ter na cabeça. Escopo é negociável, qualidade 
não é mais. E, novamente, qual o segredo do sucesso? De novo, o manifesto. 
Temos que entender que indivíduos e interações são os responsáveis para or-
ganizar essa questão, fazem a coisa andar. Colaboração com o cliente é extre-
mamente necessária. O cliente deve conhecer o processo, como funciona e o 
software em funcionamento. Isso é o que queremos, mudanças acontecem toda 
hora, são bem vindas e as pessoas tem que ter esses entendimentos.

Colin Saliceti 
Globo.com

Já existir esse time de DevOps nos dá muita liberdade, porque podemos melho-
rar os processos para toda a empresa. Percebemos que não funciona, tentamos 
melhorar e até ficar mais ágil. Uma das primeiras preocupações para uma em-
presa se tornar ágil é a gestão de mudanças. Por quê? Porque ao mesmo tempo 
em que devemos inovar temos que proteger a produção. Passar por todo ciclo 
burocrático de validação, teste, etc, até por fim chegar à produção. Porém, isso é 
o oposto da filosofia ágil, em que deve haver interações curtas e um ciclo de de-
senvolvimento com produção o mais rápido possível. O problema real é o risco 
de fazer uma mudança de produção. Pensamos em atacar o problema, tentan-
do eliminar esse risco. Surgiu uma idéia bem simples. A aplicação web clássica 
tem três camadas, parte de web, parte de aplicação e parte de persistência no 
banco de dados. Os usuários sempre chegam com algum tipo de roteador. Notei 
que roteador é um tema mais genérico. A ideia é ter duas aplicações em pro-
dução. Implementamos o conceito de diversas maneiras na globo. Temos outro 
conceito para fazer alterações no banco, a ideia é decoplar totalmente uma mu-
dança da aplicação para uma mudança de banco. Primeiro, fazer as janelas sem 
interrupção. Não precisamos avisar ninguém, podemos fazer isso a qualquer 
hora do dia.

Antigamente fazíamos de madrugada, quando não tem ninguém no site, momen-
to menos arriscado. Atualmente, podemos fazer no horário comercial, não tem 
problema, podemos fazer várias vezes por dia, não impacta ninguém. Optando 
em fazer de madrugada, corremos o risco de haver um problema e estarmos 
sozinhos. No horário comercial podemos contar com a equipe. Sabemos que as 
aplicações funcionam, pois realizamos testes ao colocar os usuários na aplica-
ção. Por isso, as mudanças são mais seguras. Devido executarmos um volume 
maior de mudanças, as interações são mais curtas, tornando a mudança menor. 
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Essas mudanças possibilitam que façamos todos os ajustes necessários com o 
objetivo do produto, como nós e o cliente desejamos. O tempo entre a ideia de 
uma funcionalidade efetivamente apareceu em produção. Outro ponto interes-
sante é a motivação dos desenvolvedores. Por que o desenvolvedor fará alguma 
funcionalidade? Existe um carinho nessa funcionalidade que é o mesmo que ver 
a produção saindo do papel. Se tiver que esperar três, seis meses para aplicação, 
para essa funcionalidade ficar ativa em produção, perde o interesse. Ficar no dia 
seguinte ou até no mesmo dia é muito mais interessante. Podemos ver isso em 
produção e até continuar se tiver problemas, tentando melhorar se necessário. 

Ocorreu no Big Brother. Foram seis mudanças que fizemos para o Big Brother 
12, ao longo do programa,que acontece em três meses. Essas mudanças são 
arriscadas, o Big Brother é 24 por 7, pelo fato de ser muito difícil criar conteúdo. 
Foi feito o mínimo do mínimo de mudanças. Já para o BBB 13, pudemos ver que 
o número de mudanças é muito mais importante. No total, foram realizadas 
23. No início do programa, podemos observar as diversas mudanças, até ajus-
tar e ficar um produto perfeito, do jeito que queríamos. Isso foi uma mudança 
importante e, atualmente, devido ao sucesso grande parte dos produtos uti-
liza esse esquema. Podemos aplicar em qualquer produto, não tem restrição, 
porque o produto funcionará para isso. Outra ideia seria uma extensão desse 
conceito, porque temos agora uma agilidade nas mudanças, a maior agilidade. 
É totalmente automatizado. E não tem mudanças grandes, são sempre mu-
danças pequenas, menos arriscadas. Podemos pegar um feedback muito mais 
rápido. Passando por um ciclo totalmente automatizado, testes unitários, de 
integração, de aceitação, até olhar para um ambiente de desenvolvimento ou 
produção. Outra ideia é usar a infra como código. O melhor exemplo disso seria 
o Puppet. O que é o Puppet? É um gerenciador de configuração. Antigamente, 
tínhamos que conectar o servidor, instalava na mão a aplicação. Isso funciona 
bem para alguns servidores e algumas aplicações. Mas como fazer para chegar-
mos a 100, 500, 1.000 ou mais servidores? É impossível gerenciar todos esses 
servidores. A idéia é ter todos os servidores escutando. 

As mudanças não são manuais, o script puppet. O Puppet é uma linguagem de 
alto nível para descrever a instalação dos recursos com uma linguagem inteli-
gente, o código puppet. O profissional de DevOps criará e até o desenvolvedor 
da aplicação poderá participar. A mesma aplicação tem o código da aplicação e 
a infraestrutura. Os dois andam juntos. É totalmente controlado. Não precisa 
nunca comitar no servidor. Essa mudança foi importante para nós. Por quê? 
Porque essa instalação atual é totalmente reproduzível, não tem como errar, se 
algo for esquecido não funciona. Vamos instalar desenvolvimento e a produção 
com o mesmo script. Podemos melhorar esse script até chegarmos à instalação 
perfeita. Depois de continuar, o script irá evoluir também. É importante verificar 
a conformidade. Sempre tem algumas normas, padrões ou alguns requisitos 
de segurança que temos que obedecer. O Puppet dará um relatório do que está 
instalado nos servidores e o que deveria ser e o que deve ficar instalado. Pode-
mos ver diretamente o que precisa ser feito para esses servidores. Se ocorrer 
algum problema podemos ver quando foi feita a mudança e quem a realizou. 
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Se tivermos que alterar poderá ser mexido. É muito mais fácil saber o que está 
acontecendo. Outro ponto importante é saber que não precisamos documentar, 
e nem seguir passo a passo. Temos outras ferramentas de infra como código. 
Não podemos fazer tudo com o puppet, mexemos nos servidores com o puppet, 
mas configurar um acesso pelo Proxy para acessar a internet depende de outros 
times e de outros sistemas. Mas como fazer isso? Como garantir que está funcio-
nando? Criamos esse PDI que fará esses testes para nós de maneira automática. 

Outra ferramenta interessante chamamos de Asbit. É uma ferramenta de do-
cumentação automática. É um termo que usamos na construção de como um 
projeto foi entregue. Tem  toda a documentação que irá especificar exatamente 
o que foi entregue. Temos também plugins para executar comandos, conectar 
os sistemas externos, pegar informações e documentar de maneira totalmente 
automática. Isso junto com o projeto. A configuração do servidor irá pesquisar 
em sistemas totalmente diferentes e consolidar essa informação. Pegará a do-
cumentação totalmente automática, seja hardware, software, etc, e normalizar, 
porque usaremos a mesma ferramenta para vários projetos que possui exata-
mente o mesmo formato de documentação. Em vários momentos do tempo, 
podemos comparar, usando ferramentas, para ver se tem alguma interação na 
infra, para identificar os problemas de maneira mais rápida. É importante para 
nós que providencie todos os comandos para pesquisar nos sistemas externos, 
ter uma consulta dinâmica. Para nós é muito mais ágil pegar essa informação, 
sem precisar pedir para alguém a configuração do tal roteador. Podemos pe-
gar de maneira totalmente automática. O futuro da globo.com que começamos 
desenvolver é a nova direção da empresa. O que significa? Significa Aplication 
Programming Interface (API), IAS, alguns programas  conhecem. O TBAS ninguém 
irá conhecer, porque isso é desenvolvido no globo. O IAS providência, infraestru-
tura, servidores. O PAS providencia plataformas, ambientes de desenvolvimen-
to, para mudar alguma aplicação. O Database providencia banco de dados. São 
sistemas que ficam em cima do recurso mesmo para automatizar o provisiona-
mento desses recursos. 

Tudo tem que ser um serviço, tudo tem que ter uma API. API é para acessar de 
maneira externa, para criar esses recursos, devido ao fato de termo a API pode-
mos scriptar, automatizar o provisionamento dos recursos. Isso é fantástico para 
o usuário, uma revolução, porque agora não precisamos de alguém para criar, 
não tem tempo de espera, entra no sistema, cria e pronto. O que não pode é 
criar milhares e milhares de banco de dados. Na mesa do desenvolvedor precisa 
de ajuda. Podem ver o dono de serviço e pedir ajuda, não tem problema. Isso é 
ótimo para o usuário e para o operador. Para quem cuida desses recursos parece 
muito arriscado. Existem outras vantagens, pois a responsabilidade do recurso 
fica com o usuário. Antigamente era um problema, porque pedíamos um banco 
de dados e quem criava era o operador, sem saber para qual produto executar 
um script. Dessa forma a responsabilidade tocou ao usuário. Atualmente, o usu-
ário sabe do produto, tendo interesse em o produto funcionar. Existe o controle 
custo, porque quem criar recursos pagará para isso. Por esse motivo não temos 
mais desperdício, sabemos exatamente o que é consumido e o motivo. Como 
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são várias plataformas grandes, a manutenção do sistema é centralizada. Devi-
do ao fato de haver alguma melhoria no sistema, todos aproveitarão.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Interlocutor não identificado: Nesse novo desenho 
o que faz o operador? Qual é o seu novo papel? No 
momento que o dono do serviço cuida dos recursos, 
gerencia os recursos, quem monitora o serviço é o 
operador ou ele fica com o dono do recurso? 

Globo.com (interlocutor não identificado): Esta-
mos falando de operação em primeiro nível, pois 
continua existindo e continua monitorando todos 
os serviços. Geralmente, a equipe de produto não 
está monitorando sistema, apenas participa. Essa 
equipe continua existindo e monitorando os ser-
viços gerais, entrando em contato quando neces-
sário. Alarmes automáticos são gerados, mas são 
feitos combate de primeiro nível em caso de inci-
dentes e problemas. Porém, se estamos falando 
da área de infraestrutura, generalizo para todas as 
áreas. Quando começamos a adotar esses concei-
tos é muito importante assumirmos e a direção da 
empresa entender que as áreas precisam se trans-
formar. É uma transformação constante. Por exem-
plo, na área de infraestrutura, olhamos para traz e 
visualizamos. É fácil dizer que quebrávamos pedra 
e, na verdade, começamos a construir plataformas 
de serviços. Daqui a pouco, teremos que nos rein-
ventar novamente. 

Interlocutor não identificado:  O dono do serviço irá 
monitorar o sistema de maneira global? A monito-
ração é criada de maneira automatizada? Havendo 
problema com o banco que um usuário criou, o time 
de produção será avisado? E se não houver resolu-
ção, o dono do recurso será avisado? 

Globo.com (interlocutor não identificado): Como 

lidam com o acesso de planejamento de infra de um 
modo global, existem esses times,. Por esse moti-
vo há pessoas que criam esses componentes como 
serviço, banco, computação e infraestrutura como 
serviço para os consumidores. Quando há necessi-
dade de comprar um novo storage, como isso entra 
no ciclo produtivo, considerando que é um ativo, o 
recurso será usado por vários consumidores. Como 
é que essas duas coisas se casam?

Na verdade, não vamos decidir. O dono do serviço 
irá dizer que estamos com 70% da capacidade dos 
nossos recursos, vamos precisar de uma storage 
novamente. Pedirão  recurso para empresa afim de 
criar storage. 

Interlocutor não identificado:  A partir do momen-
to que essa necessidade está posta, como lidam e 
inserem essas novas tecnologias dentro do fluxo? 
Supomos que o storage está acabando realmente, 
esse comprar o novo storage de que forma entra 
como serviço? 

Globo.com (interlocutor não identificado): Algu-
mas vezes, sabemos que precisamos de recursos e 
de fornecedores, na maioria das vezes, são produ-
tos mais robustos. Acontece do fornecedor parar de 
dar suporte. Isso é uma realidade nova, mas o que 
estamos pensando para o futuro? Vamos adquirir 
um equipamento novo, uma caixa nova, que tenha 
que se adequar as nossas APIs. Temos que desen-
volver, o time que cuida dessa API, participando jun-
to da aquisição do equipamento, fará as suas espe-
cificações para a aquisição do equipamento desse 
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DEBATE

produto. As caixas novas terão que se adequar as 
nossas APMs, tendo que entrar para a produção, 
antes. A API terá que comunicar o novo equipamen-
to. É uma questão de planejamento e montagem de 
requisitos e aquisição. Precisamos comprar um pro-
duto que possamos implementar nas nossas APIs. 

Adriano – Dataprev: Nessa formação de tecno-
logias e grupos de trabalho, como são estabeleci-
dos seus times? São por produto, um mix de pro-
duto ou foi genérico? Dependendo do serviço que 
queremos, temos alguém que trabalha com rede e 
alguém que trabalha com storage. Como foi a for-
mação dos grupos para serem substituídos por De-
vOps na globo.com? 

Globo.com (interlocutor não identificado): Temos 
as equipes que são provedoras e as equipes que, 
na maior parte do tempo, utilizam plataformas pro-
vidas por nós. Portanto, temos equipes que criam 
plataformas e equipes que desenvolvem, mas são 
mais clientes dessas plataformas. Nessas duas 
equipes divididas, temos as especialidades na parte 
de serviço como, por exemplo, no site globoesporte.
com temos equipe que utilizam essas plataformas 
que foram construídas. As equipes constroem o site 
globoesporte.com dentro dessas plataformas. A 
parte de desenvolvimento específico para o produ-
to, as adequações, temos uma equipe que desen-
volveu a plataforma base por trás disso. E as duas 
têm parte de desenvolvimento, operação, design e 
etc. Todas têm DevOps, e o conceito funcionando 
dentro das mesmas.

Interlocutor não identificado: As equipes são se-
paradas, não existe uma estrutura única falando 
esse é o time de DevOps do globo esporte ou esse é 
o time de Devops para o BBB? 

Globo.com (interlocutor não identificado): Não, 
temos pessoas dedicadas. Não temos times de De-
vOps específicos, temos times. E essa é a moral da 
estória. São times de produtos e times de platafor-
mas. Mas todos têm DevOps, todos têm conceito de 
ágil funcionando dentro de si. Temos um time De-
vOps, do qual faço parte,  e cada pessoa do time irá 
atender alguma área da empresa. Por exemplo, tra-

balhei muito tempo com entretenimento, agora es-
tou com outro time de plataformas. Temos sempre 
pessoas dedicadas para cada área. Conciliamos o 
melhor dos dois mundos, porque atendemos as de-
mandas específicas do negócio e de cada negócio, 
separadamente.  mas como somos um time único 
de DevOps, podemos também compartilhar as ex-
periências, as ferramentas. Isso é muito importan-
te para nós. Os times são compostos por pessoas 
com especialidades. Temos a situação de flutuação 
relacionada às especialidades, como por exemplo: o 
profissional que é design, deve possuir especialida-
de técnica. Essa é sua origem. Mas, ele precisa se 
comunicar para trocar ideias afins, porém possue 
um time de atuação específica. Temos essa flutua-
ção entre o time de origem e o time de atuação. 

Seabra – Serpro: É um paradigma bem diferente da 
responsabilidade para o time. Houve a apresentação 
do Devops como área que integra a operação, mantém 
a qualidade e o desenvolvimento. Seu time constituído 
trabalha, desenvolve infraestruturas esponsáveis por 
desenvolver as atividades, prospectando essas tec-
nologias para trabalhar nesse modelo e, nesse mes-
mo time, existem pessoas que tem portfólio de times 
e dará suporte pontualmente. Existe a sobrecarga de 
responsabilidade dentro da infraestrutura? Promover 
a infraestrutura necessária para fazer o ágil acontecer. 
E essa é a linha de raciocínio? 

Globo.com (interlocutor não identificado): Mos-
trar no slide é fácil. A realidade disso é uma mudan-
ça na cabeça das pessoas, nas áreas de negócio. É 
um a um, isso é todo dia. Portanto, quando cons-
truímos essa equipe, a ideia era facilitar, no futuro. 
Não fará fazer tanto sentido, porque as áreas vão 
estar extremamente integradas e cada um traba-
lhará dentro da sua especialidade, tendo o seu fó-
rum da especialidade de origem. Precisamos desse 
momento para fazer essa equipe e essa integração. 
É um processo de desenvolvimento contínuo, no 
qual visualizamos a realidade atual de replanejar e 
fazer diferente, aprender e errar. Não é fácil, é difí-
cil, é um desafio contínuo.
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Meu nome é Wagner, trabalho na IBM, atualmente estou como CTO na Améri-
ca latina com a missão de promover, pesquisar, buscar inovações e divulgar o 
desenvolvimento de software, o DevOps e o desenvolvimento ágil. Atualmente, 
a IBM possui cerca de  20 mil pessoas em projetos que utilizam DevOps espa-
lhados no mundo inteiro. A experiência compartilhada é um projeto em que te-
nho uma maior participação. Hoje em dia, um dos grandes desafios é balancear 
os investimentos na área de tecnologia com inovação. Pesquisas de mercado 
apontam que, aproximadamente, 70% do que é gasto mundialmente na área de 
tecnologia é em manutenção e operação de software. Isso significa que 30% é 
legado para inovação dentro da área de tecnologia. Esse número no Brasil é ain-
da maior, em torno de 80% dedicado a manutenção de sistemas legados e 20% 
para inovação e novos projetos. Nosso grande desafio são os vários sistemas 
de registro,  as aplicações tradicionais que fazem os negócios das empresas em 
que trabalhamos girarem. Atualmente temos um movimento grande por siste-
mas de engajamento. O que são sistemas de engajamento? Aqueles sistemas e 
aplicações criadas para engajar, para aproximar o usuário final. Quantos de nós 
durante a copa do mundo baixou aplicativos para a tabela da copa, com infor-
mações da copa? Provavelmente vários. E para que servem nesse momento? 
Para nada. Muitos já apagaram ou estão na eminência de apagar. Ou seja, foi um 
aplicativo feito com o objetivo, um propósito específico, para engajar a popula-
ção em determinado objetivo. Foi baixado no celular em um estádio nacional, no 
qual mostrava a localização dos estacionamentos e quais eram os portões exis-
tentes para entrar no estádio. A empresa que desenvolveu, chegava lá dentro 
do estádio e mostrava o caminho para chegar ao estande de venda dos produ-
tos dessa empresa. Esse é um exemplo típico do sistema de engajamento. Qual 
que era o objetivo? Engajar os seus clientes. Esse aplicativo passou, virou lixo. 

Esse é um dos grandes desafios. Enquanto os nossos sistemas tradicionais, 
muitas vezes tem ciclos longos de desenvolvimento, uma versão por ano para 
lançar no sistema, duas versões por ano ou uma versão a cada três anos, exis-
tem projetos que demoram três anos para implantar? O que acontece? Por outro 
lado, temos uma demanda muito mais rápida com os dispositivos móveis, com 
a interatividade cada vez maior, que requer o quê? Um ciclo de desenvolvimento 
de entrega desse software diferenciado. E se falamos, por exemplo, de uma ins-
tituição financeira, se lançarmos uma nova funcionalidade no internet banking, 
temos que pensar em lançar para o dispositivo móvel e no sistema que roda na 
agência, que muitas vezes roda em mainframe. Não podemos lançar primeiro 
no móvel, no celular, o sistema que irá rodar na agência, temos que manter sin-
cronizado. Esse é um dos desafios. Nesses desafios de entrega, muitas vezes 
nas organizações, temos grandes gaps dentro desse processo. Um primeiro gap 
é muitas vezes entre as áreas de negócio e as áreas que fazem requisitos com 
a equipe de implementação. Nas empresas foram construídas barreiras entre 
essas áreas. As áreas não se falam. Para endereçarmos esses gaps principais, 
temos tudo que é referente a métodos ágeis para endereçar essa aproximação 
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dos usuários e também DevOps para endereçar o primeiro. O segundo gap é 
aproximar a infraestrutura do desenvolvimento. E o desenvolvimento da infra-
estrutura e vice-versa. Existe uma síndrome do buraco negro nas organizações. 
Quando o sistema  demora a implantar a equipe responsabiliza somente o res-
ponsável. Existem verdadeiros buracos negros entre essas áreas. As áreas não 
se conversam,  existe um problema sério de comunicação. 

Muitas organizações baseiam a comunicação entre as áreas através de e-mail, 
do telefone, do memorando. Muitas vezes esses meios são ineficazes para 
promover uma comunicação e, mais ainda, uma colaboração entre as pessoas. 
Outro desafio é essa questão da caça ao culpado. Não existe a mentalidade, na 
maioria das organizações de TI, de um time único. Quando falamos de DevOps e 
ágil, falamos de time único. É importante a mentalidade do time único. Estamos 
todos em prol do mesmo objetivo, que é o quê? O software rodando e atendendo 
o usuário, seja a população, seja o cliente. Muitas vezes não existe visão inte-
grada da demanda que saiu do gabinete até ser implantada. Não existe a visão 
do que tem ocorrido ao longo do ciclo. Muitas vezes, em muitas empresas, o 
gerente do projeto está ligado em tentar criar essa ponte. Sabemos que, na 
maioria das vezes, isso não é efetivo. Um grande retrabalho. Como encaixamos 
o processo de gestão de incidentes? Como é a gestão de defeito dentro do pro-
cesso de desenvolvimento? Isso também é parte do nosso desafio. Devops vem 
para quê? Portanto, o que é DevOps? Devops não é um produto, é um processo, 
um conjunto de princípios e valores para potencializar colaboração, Implanta-
ção rápida de funcionalidades de negócio, redução de riscos, redução de custos, 
melhoria da qualidade são alguns princípios. E quando a falamos de DevOps, 
usamos a palavra chave que é contínua. Temos três grandes pilares de DevOps: 
integração contínua, implantação contínua e entrega contínua. O que é comum 
em todos esses pilares? O contínuo. A repetição leva a perfeição. 

Ao implantarmos uma vez por ano -- só passamos pelo processo de implan-
tação uma vez por ano -- a maturidade será pequena. Quando passamos pelo 
processo de implantação de determinada aplicação uma vez a cada mês a ma-
turidade vai será maior, pois passaremos continuamente por aquele processo. 
Portanto, o contínuo é chave. Testar continuamente, não como muitas empresas 
fazem, mas definindo o requisito, projeto, sistema. Defino arquitetura, imple-
mento, testo se der tempo, mas nunca dá tempo, por isso, não testo e implanto. 
Disponibilizo muito tempo tentando implantar. Tem que ser contínuo. Quando os 
princípios de DevOps entra na veia da equipe significa o contínuo entrar na veia 
também. O panorama de entrega de software das organizações muda. Diversas 
empresas no Brasil e na América possuem dentro da mesma empresa equipe 
que performa bem e uma que não performa tão bem. Observamos que a utiliza-
ção de princípios e valores fazem uma grande diferença dentro da performance 
da equipe, dentro do feedback do usuário final, dentro da percepção do usuário 
final do que está sendo entregue. Quando falamos de Devops, existem três pila-
res, um tripé. Temos pessoas, processos e informação de tecnologia. Podemos 
ter o melhor processo de DevOps desenhado para o governo federal e estadual, 
mas é o mesmo que nada, se não temos as pessoas engajadas, comprometidas, 
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motivadas, capacitadas. Presenciei um projeto em um grande banco brasileiro, 
no qual havia uma visão fantástica sobre DevOps. Depois de, aproximadamente, 
um ano deu água na iniciativa. Por quê? Porque a equipe não estava capacitada, 
motivada, não tinha feito a mudança cultural da mentalidade que é importante. 

O trabalho de criação da cultura é uma nova cultura dentro da organização. É 
uma mudança. Os americanos costumam falar de power people, dar poder as 
pessoas. Será que as pessoas querem ter o poder? Para algumas coisas, sim, 
e para outras, não, porque o poder vem com a responsabilidade. É importante 
criarmos e trabalharmos essa cultura dentro das organizações. Podemos ter as 
melhores pessoas, capacitadas, mas se temos uma diretriz corporativa organi-
zacional para Devops, temos a chance de ter sucessos pontuais, mas não suces-
so corporativo. Na apresentação feita pelo Luis do Gartner, em um determina-
do momento foi mencionado o ágil e alguns frameworks, por exemplo, tem um 
framework para ágil chamado Safe. Existe outro framework chamado Disciplined 
Agile Delivery (DAD). São frameworks criados para quê? Para pegar o sucesso ob-
tido em uma equipe e tornar isso corporativo. Alavancar para toda a organização. 
Essa é uma dimensão importante. O exemplo da apresentação da globo.com, 
para fazermos um paralelo, foi dito de trabalhar a infraestrutura como código. 
Outro fator importante é o procedimento passo a passo, que acaba desapare-
cendo. Temos uma rotina automatizada. Um script automatizado para a criação 
da infraestrutura. Se fizermos isso na mão, para os mais antigos, temos o passo 
a passo ou terei, embaixo do teclado, um  passo a passo para fazer o deployment 
de uma nova aplicação ou de uma institucionalidade nova das aplicações. Mu-
damos a perspectiva. Quando não tenho ferramentas para automatizar, e faço 
manualmente, não é possível a escala e a agilidade que Devops e ágil prevêem.

É fundamental a colaboração. Desenvolver e estar em um ambiente próximo 
a produção é outra premissa importante, não para todos os testes, mas, por 
exemplo, testes de performance, testes de segurança. É importante ter um 
ambiente próximo de produção, implantar frequentemente, continuamente, 
usando processos repetitíveis. Outro elemento importante é monitorar contí-
nuamente. É fundamental a monitoração. Esse ciclo, no caso de DevOps, tem 
um ponto importantíssimo: o benefício na redução do tempo da entrega. Outro 
ponto é o feedback contínuo do usuário. É fundamental potencializar o feedback 
do usuário. Fazer um paralelo, aplicações móveis, mais uma vez. Ao lançarmos 
uma aplicação mal feita, que não atenda à necessidade dos usuários, publico 
na loja e os usuários começam a baixar.  O que os mesmos começam a fazer? 
Postar o feedback. O feedback contínuo é importantíssimo. Quando temos ciclos 
mais curtos para a construção do software antes de implantarmos é fundamen-
tal ouvir a percepção daquele software ou daquele módulo que foi implantado 
para retroalimentar o ciclo. O feedback deve vir da ponta, do usuário final e do 
cliente. Essa é outra dimensão importante. Abordagem DM para DevOps. Essa 
é a visão da IBM para tratar DevOps. Temos tratado mundialmente o tema De-
vOps. Seja como usuário de DevOps, atualmente a IBM tem mais de 200 mil 
pessoas em seus laboratórios,  como usuário e como consultoria, que tem auxi-
liado as empresas a implantar soluções de DevOps.
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Quando começamos a falar de DevOps, aproximadamente uns três anos atrás, 
falamos do  DevOps como a ponte do desenvolvimento para a operação. O pes-
soal da infraestrutura faz código? Faz. Tivemos a oportunidade de iniciar com 
desenvolvimento e operação.  O período permanecido na operação, a quantida-
de de scripts era muito grande. Existia muito script para fazer um monte de coisa 
automática, devido ao fato de não querer repetir todos os passos toda vez que 
tivesse que realizar alguma operação. Quando começamos a falar de Devops, 
falávamos em fazer esse processo integrar a infraestrutura, scripts, versioná- 
los, armazená-los e os scripts caminharem junto com aplicação, ou algo do ciclo. 
O planejamento deve ser contínuo. O desenvolvimento colaborativo é funda-
mental. Potencializar colaboração. Soluções de ALM, por exemplo, Aplication Li-
fecycle Management, desempenha um papel fundamental dentro desse ciclo de 
vida. O teste contínuo, implantação e release contínuo. Monitoração contínua, 
feedback contínuo, isso realimenta, retroalimenta todo esse ciclo. Portanto,  a 
visão da IBM para DevOps não é só para desenvolvimento e operação e, sim, 
para o usuário demandante fazer todo o processo de planejamento contínuo, 
não o planejamento profissional,  criamos um cronograma para dois anos de 
projeto. Já viram isso? Porque mudar a mentalidade na maneira que planejamos 
o projeto. Acolhemos a demanda que desenvolvemos e interagimos com as fá-
bricas de software. Esse é um elemento essencial. 

Outro tópico abordado, logo no início da manhã, foi o modelos de contratação. 
Mas não só repensar os modelos de contratação. Podemos ter dois pontos de 
vista sobre esse assunto, ao repensarmos e mudarmos a legislação, de ma-
neira que o software contratado demorará muito para começar a fazer alguma 
coisa de DevOps. Temos outra perspectiva. Se não mudar nunca terão DevOps 
de verdade. O ponto fundamental:  esse é o processo de mudança e é funda-
mental repensar o modelo. Todavia, podemos começar com pequenas ativida-
des, pequenas iniciativas que vão agregando ao grande guarda-chuva de De-
vOps. Compartilhando com alguns casos que tem seguido essa abordagem e 
são casos que podemos mencionar, porque foram apresentados na Conferência 
Mundial de Usuários. Por exemplo, na Caixa Econômica tivemos uma iniciativa 
de DevOps, no começo não era uma iniciativa corporativa, tratando o DevOps 
ponta a ponta. Começamos  com uma pequena iniciativa, formalizando a infra-
estrutura e buscando o binário para instalar no ambiente produtivo. Anos atrás, 
a fábrica mandava, via FTP, uma equipe interna colocava no diretório comparti-
lhado, em um pen drive, devido ao fato de ser binário da última versão. Primeiro 
passo, vamos padronizar a maneira de buscar o o binário da aplicação. É uma 
iniciativa que se encaixa no escopo de DevOps. O DevOps deve ser uma jornada 
dentro da organização. Onde temos vários passos para atingir o objetivo, que é 
entregar software mais rápido com a melhor qualidade e feedback rápido. Me-
lhorar a qualidade, melhorar a entrega e etc. O contínuo é fundamental, outro 
ponto quando trabalhamos com DevOps. É  uma quebra de paradigma forte. 

A quebra de paradigma, falando do Brasil, principalmente, e da América Latina, 
é muito forte. Trabalhar com conceito de releases contínuos. Não uma release a 
cada dois anos ou a cada três anos. Dentro desse ciclo de DevOps, como men-
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cionado, existe os três pilares, o tripé de DevOps que costumamos chamar de 
uma metáfora com tripé. Ao tiramos as pessoas o tripé cai. É fundamental ter 
esse tripé para sustentar a iniciativa de DevOps. Buscando acelerar as entre-
gas de software, buscando balancear a velocidade com qualidade, redução de 
custos, risco e também do tempo de entrega e do feedback para os usuários. 
Estamos dentro da abordagem de DevOps como um todo. Todos os envolvidos 
têm os vários contínuos, planejamento, desenvolvimento colaborativo, teste, 
implantação, monitoração e feedback. Calcado por princípios ágeis e princípios 
Lin. Quando falamos de DevOps, toda a teoria de Lin Manifacturing, vindo da 
indústria de fabricação, visa reduzir perdas. Perdas podem ser de tempo, pro-
cesso, o que é muito comum nas organizações. Então, esse é outro elemento 
importante quando falamos de DevOps. Falando de DevOps para os mais diver-
sos tipos de aplicação. Seja aplicação móvel que a Dataprev está fazendo, apli-
cação web e aplicação de agências de atendimento dos mais diversos âmbitos. 
Incluindo as várias plataformas, de desenvolvimento, como Cobol, em que se 
aplica o conceito de Devops. 

Dentro da IBM temos uma abordagem que chamamos de framework para im-
plantação de DevOps. Como é implantamos DevOps em uma organização? Pri-
meiramente, é composta de três grandes elementos. O modelo de adoção, um 
Road map de adoção de DevOps. Existe o link na apresentação, para que possa-
mos ter um conjunto de auto-avaliações, podendo fazer com sua equipe, sobre 
o DevOps. Quero avaliar quão próxima ou quão longe a equipe está dos princí-
pios DevOps. Tem uma auto-avaliação que podemos fazer sozinho no site, na 
apresentação dos próximos slides teremos o link, A IBM enquanto consultoria 
também auxilia a fazer esse Raio X da organização como um todo. Temos traba-
lhado auxiliando as empresas na construção dos seus Road Maps de adoção de 
DevOp. O segundo elemento combinam práticas, melhores práticas, ferramen-
tas, serviços de implantação, serviços de suporte, tanto do ponto de vista con-
ceitual como do ponto de vista tecnológico. E uma comunidade para comparti-
lhamento de conhecimento. Temos o site www.ibm.com/developerworks. Essa é 
a rede de desenvolvedores da IBM,na qual  praticamente todos os funcionários 
participam. A comunidade é aberta para todos os clientes, existem vários arti-
gos interessantíssimos, fóruns que podemos utilizar. Existe um fórum só sobre 
o DevOps, um fórum mais conceitual do que tecnológico, pendurado nesse fó-
rum principal. Tem vários fóruns só sobre integração contínua, teste contínuo, 
implantação contínua e assim sucessivamente. 

Tem vários casos de sucesso de bastante expressão no Brasil. Um dos casos 
de sucesso bem interessante que temos é do Banco Itaú, Itaú BBA, segmen-
to específico do Banco Itaú que tem um case mundial da IBM de implantação 
de DevOps, visando reduções do ciclo de entrega de software para um ramo 
específico, que chamamos como se fosse o privaty de grandes clientes. É um 
case interessante de redução de tempo de release, redução de erros encontra-
dos em produção. Nessa abordagem, na hora de criar um Road Map dentro da 
área de planejamento, direcionamento, desenvolvimento teste, implantação 
e operação, trabalhamos auxiliando as empresas a caminharem da esquerda 
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para a direita. Muitas vezes no ambiente de planejamento totalmente cessado 
e fundamentado apenas em processo. É uma mudança de paradigma com uma 
abordagem baseada em produto. Trabalhamos na evolução com os princípios de 
linha, ágil, DevOps, para um ambiente cada vez mais otimizado. Muitas vezes 
processos pesados, com grandes normativos nas organizações. Sair para um 
processo muito mais ágil, um processo evolutivo e com mais previsibilidade, 
métricas. Falando do exemplo de métricas, qual será a previsão de entrega. Qual 
é a chance de acertar?

 Existiram alguns projetos que chegaram bem próximo ou acertaram na maioria 
dos projetos por onde passamos. A grande maioria erra e muito. Por quê? Porque 
o escopo muda, a mudança existe, é inerente ao negócio e ao processo. Implan-
tação sai muitas vezes do processo manual para o processo automatizado e, 
depois, do processo automatizado, um processo transparente e visível de ponta 
a ponta. Que tal se tivéssemos uma solução em que, na qualidade de empresa 
do governo, recebesse da fábrica de software e, automaticamente, enviasse para 
um motor que fizesse a compilação, a integração contínua, teste unitário, teste 
de integração, teste funcional, teste de performance, por exemplo. O de segu-
rança implantasse já no ambiente alvo. As fábricas entregam. Nós demoramos 
a dar o aceite, porque demoramos a fazer uma inspeção, validação daquilo que 
foi entregue. É entregue sabendo da demora de um mês e meio. Em outro mês 
é entregue a outra versão, corrigindo, ou seja, não existe um ciclo contínuo. E a 
ideia é colocar para auxiliar na continuidade.

Existe a visão da solução como um todo, o produto como um todo, que é com-
posto por todos esses elementos. Pegando  os princípios de Lin, sair onde temos 
50% de perda, uma perda menor e aumento de produtividade. Onde o ciclo de 
feedback é contínuo ao longo do processo. Para cada um desses passos dessas 
etapas, dentro da abordagem da IBM, existem ferramentas que suportam esse 
ciclo. Desde o planejamento, direcionamento, com ferramentas para gerencia-
mento de requisitos, gerenciamento do trabalho, automação do processo ágil, 
repositório, automação de implantação, ou seja, teste contínuo, virtualização de 
teste, monitoração. Para todos esses elementos existem produtos, tecnologias 
específicas. Essa é a visão completa dentro da IBM para Devops, a nossa aborda-
gem, onde temos todo esse ciclo de vida com melhoria e feedback contínuo para 
cada um dos pilares. Várias soluções e ferramentas para cada uma dessas eta-
pas. Self-assessment é gratuito, pega as práticas de Lin. Realiza a auto-avaliação 
tanto para equipe como para corporação, do qual estamos aderente e onde há 
maturidade em relação as práticas de Lin dentro da área de tecnologia. 

Dentro do laboratório, há uma equipe que desenvolve um núcleo para os pro-
dutos todos apresentados. Essa equipe trabalha? Um ponto importante: é uma 
equipe de 400 desenvolvedores que estão em 25 localidades espalhados no 
mundo em 10 países e continentes diferentes. Ásia, Europa, América latina e 
América do Norte têm laboratórios de desenvolvimento para os produtos lis-
tados. A idéia é usarmos as próprias tecnologias que a IBM possui, os próprios 
serviços, métodos para implantar DevOps dentro de casa. E transparência no 
desenvolvimento. Uma quebra de paradigma. Vou citar um exemplo do Serpro. 
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Algumas dessas tecnologias o Serpro utiliza. E o Serpro, utilizando essas tecno-
logias no modelo de transparência, omo qualquer outra empresa pode entrar e 
dar sugestão. Dá feedback para os produtos. Criar solicitações de melhoria, so-
licitações de correção de defeito e assim sucessivamente. Portanto é o modelo 
onde fabricantes trabalham. A IBM tem um modelo diferente para essa plata-
forma. Porque temos interação direta com a equipe do laboratório. Qual que 
é o nosso objetivo interno? Chegar a um ponto de ter uma release de softwa-
re por semana. Atualmente, temos um a cada três meses, ou seja, existe uma 
versão nova do sistema, da aplicação completa a cada três meses. Um ponto 
interessante é que estamos usando práticas ágeis, práticas DevOps, para fazer 
esse desenvolvimento. O usuário pode dar feedback contínuo, a automação e o 
contínuo é fundamental. Como é que conseguimos lançar uma versão a cada 
três meses? Com muita automação. Temos um site que é o jazz.net aberto, as 
pessoas podem acessar.  

A IBM fez o seguinte, no jazz.net, para gerenciar o seu desenvolvimento: usar 
as próprias soluções.  Estamos lançando a beta. No modelo de cloud. Sai uma 
nova versão publicada automaticamente no modelo de cloud. Assim, sucessi-
vamente. Esse é o modelo que temos trabalhado para fazer a entrega contínua 
desses softwares ao longo do tempo. Essa abordagem toda de DevOps nasceu 
com a abordagem eclipse. A IBM foi uma das principais integrantes do grupo 
que desenvolveu o eclipse. Depois que o eclipse maturou, estava no mercado, 
IBM fez o quê? Pegou parte desses desenvolvedores e partiu para desenvol-
ver essa plataforma jazz, um modelo aberto onde todo mundo pode interagir, 
mas que, acima de uma quantidade de usuários, passa a ser comercial. DevOps 
não é um objetivo, não é o final da linha. DevOps é um caminho, uma jornada, 
onde é fundamental tratar dessas três dimensões, do tripé pessoas, processos 
e tecnologia. Para encerrar a apresentação, vou compartilhar algumas experi-
ências. A experiência que tivemos nasceu na IBM há mais ou menos dois anos. 
Precisamos valorizar e reconhecer os profissionais que estão fazendo Devops 
nos sistemas espalhados no mundo. A IBM tem uma iniciativa chamada DevOps 
Hero, de herói. É um herói de DevOps. É um prêmio que a IBM dá a cada três 
meses para equipes espalhadas no mundo inteiro que trabalham com   implan-
tações mais sofisticadas de DevOps. A premiação às vezes é financeira e, às 
vezes, não. Todo mundo ganha um treinamento até um determinado valor. São 
várias iniciativas de reconhecimento interno, algumas se aplicam a instituições 
governamentais e outras, não. Mas a idéia é compartilhar um pouquinho o que 
temos feito nesse sentido. 

Outra coisa que temos trabalhado em alguns clientes é a criação de comitês 
de implantação DevOps. Ao passarmos em algumas empresas é criado um co-
mitê com representante das várias áreas para coordenar e criar o Road Map de 
implantação DevOps. Essa é a outra boa prática que temos experimentado em 
várias empresas do mercado. Tem tido muito sucesso. Outro ponto importante 
é a criação de projetos pilotos dentro das nossas implantações DevOps. Esta-
mos levando essa abordagem ao pé da letra. Só que na maioria das vezes temos 
dado outro nome, Projeto Referência. A idéia é pegar um projeto dentro da or-
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ganização. Existem algumas recomendações de projeto a escolher, mas a equipe 
do produto específico será a vitrine para mostrar como é possível fazer DevOps 
dentro da Dataprev, dentro do Serpro, por exemplo. Para quem começa a tratar 
sobre Devops, existe o livro chamado Projeto Fênix. É um livro interessante. Uma 
novela sobre TI, DevOps e a Jiayou. É uma leitura muito agradável, fácil que pode 
ser lido pelo  time técnico até pelo time executivo. 

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Interlocutor não identificado: Nesse novo mundo 
DevOps, como os processos podem se integrar e 
que ferramentas a IBM teria? Como esses proces-
sos poderiam estar mais ágeis? 

Wagner Arnaut – IBM: Dei aula em curso de gradu-
ação e pós-graduação, em Brasília, e vi muitos alu-
nos saírem das disciplinas no momento de implan-
tar ou participar de um processo de implantação. 
Pegavam toda a teoria, frameworks. Partiam para 
uma implantação ipis listeris daquele framework 
inteiro. O ponto fundamental é que os frameworks 
devem ser customizados, pegamos o núcleo de ágil.   
Qual que é o mínimo de meu framework para come-
çarmos? Antes as organizações tinham dificuldades 
com os frameworks, porque muitas vezes partem e 
querem implantar o framework como um todo. E é 
fundamental uma visão de governança da organi-
zação inteira. Governança corporativa e governança 
da TI para poder linkar esses frameworks. O primeiro 
ponto fundamental é o ponto do processo. Precisa-
mos linkar esses produtos. Segundo, precisamos ter 
ferramentas que possibilitem esse link. 

Interlocutor não identificado: Quando aprendemos 
alguma metodologia ou processo novo não conhe-
cemos seu  funcionamento direito. O Ito fala muito 
de adote e adapte, mas esse adapte tem um tempo 
para acontecer, porque quando estamos estudan-
do, ouvindo palestras, estamos entendendo aquele 
negócio que  não está maduro em sua cabeça,  co-
meçamos a pensar aquilo na organização. Mas a 
coisa, depois de uma vivência, se desenha de uma 
maneira diferente. O tempo de maturidade para fa-
zermos as adaptações, é muito importante. 

Wagner Arnaut – IBM: É uma consideração muito 
importante. Falamos da pessoa pegar o processo 
framework e pegar todo aquele conjunto daquela 
biblioteca de processo e implantar inteiro dentro 
de uma organização. Isso é problema. Tem que fa-
zer a abordagem de experimentar em todos os fra-
meworks e em todas as abordagens. 

Interlocutor não identificado: Na verdade começa-
mos pequenos e realmente não podemos fazer uma 
mudança brusca, temos que pegar e usar os nichos. 

Wagner Arnaut – IBM: Vamos usar a Global Innova-
tion Outlook (GIO) para implantar a GIO. Ficaremos 
um tempão definindo como será a nossa GIO para 
depois experimentar. Usa a GIO para implantar a 
GIO. Vamos usar a GIO e DevOps para implantar De-
vOps. Não vamos ficar seis meses definindo qual vai 
será a estratégia da empresa para DevOps. Qual é o 
mínimo necessário? Essa abordagem cíclica, hipe-
rativa, incremental é fundamental. Optei por fazer 
correções de curso. Às vezes, alguém está fazendo 
um caminho errado, como tenho um feedback con-
tínuo posso corrigir o curso. Portanto, vamos usar 
nas nossas implantações a mesma perspectiva do 
que estamos levando de novidade para o desenvol-
vimento e operação.
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Estamos com o Bill Fried representando a New Relic, empresa que criou a fer-
ramenta que  ajuda na adoção de metodologia de desenvolvedor e operador 
DevOps. Iniciaremos com três perguntas chaves, em termos da metodologia. 
Como podemos medir o sucesso no aplicativo? Como podemos fazer a nossa 
organização mais ágil ? e como podemos manter os desenvolvedores mais res-
ponsáveis pelo código que criam? Uma maneira é criar metas. Não só metas 
de negócios, mas de engajamento de seus usuários, e metas técnicas, claras 
para que possamos medir o sucesso do aplicativo. Metas de negócios, como 
aumentar o uso do aplicativo, é uma meta, assim como se preocupar em reter 
os clientes, os seus próprios desenvolvedores e a sua própria equipe. Metas de 
engajamento com cliente. Coisas como adoção, uso atividade, medir as métri-
cas. A equipe técnica trabalhando diretamente com os seus usuários, para me-
dir o sucesso do cliente. O que o cliente está procurando? Estamos medindo a 
entrega rápida de desenvolvimento e com risco mais baixo possível. Temos duas 
equipes diferentes. A turma desenvolve uma tecnologia, passa a bola e, quando 
não funciona do outro lado, não é mais o problema de quem desenvolveu. Por 
isso falamos em criar equipe única. A equipe que vai fazer arquitetura, o desen-
volvimento, os testes e o lançamento do produto, que é realmente o coração da 
metodologia de DevOps, para ajudar uma organização a produzir rapidamente 
serviços e produtos de software. 

Existem ferramentas que podem ajudar a equipe a trabalhar junto e todos ba-
terem as suas metas. O New Relic pode ajudar na  visibilidade do nível do código, 
se ocorrer um erro em meu desenvolvimento ou da minha equipe é possível en-
contrar o problema na linha de código. A sua equipe de desenvolvimento pode ter 
esse nível de detalhemento do que  está errado com o meu produto e aplicativo. 
Outro assunto é sobre o monitoramento de implementação em tempo real, aler-
tas, disponibilidades, erros do aplicativo, tudo isso podemos medir em tempo 
real. O que realmente temos? Uma ferramenta única que possibilita a equipe a 
habilidade em realizar o monitoramento do seu sistema operacional, network, 
database, servidores, juntamente com a sua equipe de desenvolvedores. Os  en-
genheiros, que tem essa visão do que está errado no código, terão aquela visibi-
lidade completa do processo. Mostra a diferença em entregar pequenos pacotes 
e ter uma interação mais de perto com o cliente, tornando o seu processo mais 
suave e com menos risco. Como o New Relic pode ajudar a adoção da metodolo-
gia DevOs? Dar a confiança para a equipe, ao interagir com os clientes e saber se 
estão satisfeitos, se está sendo entregue uma experiência de qualidade. Outro 
aspecto é que te permite criar pacotes menores e entregar em ciclos menores e, 
finalmente, a habilidade de reconhecer erros, ter alertas, mais controle sobre os 
pacotes que estão entregando. 
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Bill Fried, com tradução de Camilo Saab: My name is Bill Fried, I’m here from 
New Relic San Francisco’s Office, I don’t think I’m (trecho inaudível), Rick just used 
that. We gonna (trecho inaudível) with me speaking to him in English and he will 
speak Portuguese, is good for everyone? So, the new Relic we (trecho inaudível) 
tools have 6 main models as you can see here. AP M, there is for application in real 
time, mobile, insights, server monitoring, browser monitoring and platforms.

Camilo Saab: Na suíte de produtos da New Relic há seis principais modos, o Ap-
plication Performance Monitoring (APM) fará o monitoramento do aplicativo em 
tempo real, mobile, que é importante; insides é o produto mais novo, acabaram de 
lançar, com o qual se pode obter informações do seu público em geral. Podemos 
fazer a monitoração dos servidores, browser e plataformas em geral. 

Bill Fried: Before we going to (trecho inaudível) incomers, here is a list of some of our 
main costumers from mobiles through hold desk (trecho inaudível).

Camilo Saab: Exemplos de algumas empresas de e-commerce que estão ativa-
mente no New Relic. 

Bill Fried: (Trecho inaudível) online game mode very popular these days, some of the 
most popular. (Trecho inaudível)

Camilo Saab: Um mercado que usa muito a New Relic, em termos de monitora-
mento,  é o que reúne empresas de jogos.  

Bill Fried: So, I’m not sure how everyone in Brazil is familiar with the situation of 
United States Health Care. Health care got (inaudível), maybe more popular than 
Obama’s care. In the beginning of the release of that website, New Relic has none to 
do with it and they (inaudível) problems with the new website and they called on us. 
And we got them a solution that was able to satisfy the American people. So the main 
challenge was the site was down on the release 60% at the time, slowly response 
time, speak with (inaudível), very complex systems, (trecho inaudível), so our solu-
tion (trecho inaudível), New Relic APM (trecho inaudível).

Camilo Saab: Não sei se todos no Brasil acompanharam a história da reforma 
do sistema de saúde dos Estados Unidos, cuja lei ficou mais conhecida como 
ObamaCare. Do site que saiu do ar, cujo inicio foi um desastre, esteve 60% fora 
do ar. Chamaram a New Relic para ajudar no problema. Construímos uma equipe 
que, em sete dias, conseguiu resolver o problema por inteiro. O projeto foi fei-
to na metodologia ágil e, atualmente, estão reduzindo os erros em quase 80%. 
Esse é um ótimo exemplo de case do New Relic.

Bill Fried: Another good example (trecho inaudível). Also, (inaudível) the New Relic 
(inaudível) challenges (inaudível) keep your system running a thousand (inaudível), 
looking (trecho inaudível). Our solution (trecho inaudível) New Relic. (inaudível) mo-
nitor, measure and improve performance of the application (trecho inaudível) and 
the result (inaudível) requires new (inaudível) of every application (trecho inaudível). 

Camilo Saab: Esse é um case muito grande de New Relic, porque mercado livre é 
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um dos maiores usuários de New Relic no mundo. Atualemente, usam New Relic 
em quase dois mil dos seus servidores. Fazemos o monitoramento em todos os 
aspectos, desde a performance, até o browser mobile. É um case legal, por usar a 
plataforma quase inteira da New Relic. 

Bill Fried: Many have done studies of our clients and (inaudível), and most of them 
before adopting New Relic, they’re spending 85% of more of their time looking for 
bottlenecks than they were actually fixing them and completely reversing that after 
getting New Relic or getting used to (inaudível)the tool, flipping that over to only spen-
ding about 50% of the time searching for bottlenecks and 85% actually (inaudível) 
them, what is, you know basically time with the (trecho inaudível). 

Camilo Saab: Realmente, existe a dificuldade em encontrar problemas, quando 
temos um aplicativo grande em andamento. Se houver um problema no códi-
go, como que vamos achar? Geralmente, o que empresas fazem é colocar cinco, 
seis desenvolvedores atrás daquele problema. Para encontrar um probleminha 
no código, uma coisa que a ferramenta encontra em um ou dois dias. O que o 
Bill relata é que maior parte dos usuários da nossa ferramenta usavam 85% do 
tempo tentando encontrar os problemas em aplicativos. Há centenas de milhões 
de linhas de código, achar o probleminha no código, não é fácil. Com o uso da 
ferramenta, essas empresas atualmente têm muito mais tempo para deixar os 
desenvolvedores desenvolver e escrever código. 

Bill Fried: (Trecho inaudível) this quick little diagram of, you know, (trecho inaudível) 
combination of your developing teams, your (inaudível) teams, (inaudível) teams, getting 
(inaudível) the work together, to get the problem solved more quickly. We gonna show 
how the New Relic (inaudível) for APM, mobile, servers, browsers, (trecho inaudível). 

Camilo Saab: O diagrama anterior mostrou uma simples ilustração de como a 
metodologia Devops ajuda toda a sua equipe a trabalhar como uma equipe úni-
ca, Agora, mostraremos como a suíte irá ajudar a sua equipe fazer o trabalho. 

Bill Fried: Here´s the New Relic (inaudível). New Relic is basically (inaudível) based 
system, download (trecho inaudível) servers, than in minutes will start immedia-
tely recording back your (inaudível). 

Camilo Saab: Instalar New Relic é muito simples, é leve.Podemos instalar em 
qualquer linguagem, colocar no servidor e começará em minutos, trazendo in-
formação que precisamos de volta.

Bill Fried: So, (inaudível) things never been on the (inaudível) of New Relic (trecho 
inaudível) application for help to (trecho inaudível), have issues (trecho inaudível) 
and quickly figured it out why. I’m gonna (inaudível) and you can see right here (tre-
cho inaudível) in charge. You can see their spikes here, low times and the air rates… 
I’m gonna drill in and discover (trecho inaudível).

Camilo Saab: A ferramenta está monitorando o seu ambiente em tempo real, vo, 
podendo medir os erros o tempo que quiser. Em outra parte terá todos os erros 
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associados com aqueles spikes que existem no monitoramento. 

Bill Fried: So, right now I’m in sudden day view in 30 minutes, 3 days, one month, 
3 months, in (inaudível) costumer time. I’m gonna stick with 7 days and then I see a 
spike right here, (inaudível) a spike, (inaudível) problem rewind (trecho inaudível). 

Interlocutor não identificado: O que é isso no gráfico? Quais são as informações?

Camilo Saab: He wants to know what’s the information that this (inaudível) has. 

Bill Fried: (Trecho inaudível) this is sort of a breakdown, what makes (trecho inau-
dível). If I switch (trecho inaudível) you can see how much time working into (inau-
dível) tunnel, how much was my database, how much was my (inaudível) or (trecho 
inaudível) whatever language you are using, how (trecho inaudível). I can select in 
pieces, select (trecho inaudível) alert people immediately, (inaudível) other people 
(trecho inaudível) let’s go along and share this with the rest of the team (trecho 
inaudível) basing a webpage (trecho inaudível) any different number of charges, if 
you’d like to have. 

Camilo Saab: Respondeu sua pergunta? Querem saber basicamente o que está 
sendo monitorado? Em relação ao monitor here, when is the exact charge? What is 
being monitored in this exact charge? 

Bill Fried: The breakdown (inaudível) different (inaudível) of what this making of the 
actual number of (inaudível) switch over the (trecho inaudível). Now we are seeing 
a breakdown of 2.4 seconds so, in two days, and in (inaudível), the average browser 
low time is 2.4 seconds. What was the breakdown (trecho inaudível) so this is how 
(trecho inaudível). Take a look at the economic browser insights in traces. So, there 
are simple traces of what your individual (trecho inaudível).

Camilo Saab: Iremos mostrar exatamente a experiência de um usuário indivi-
dual, ao entrar no seu site. Vamos falar qual era o browser que estava usando, 
quanto tempo demorou e se houve algum erro.

Bill Fried: This is a trace of someone who loaded out the applications the (inaudível) 
shows in the (trecho inaudível) in July 2008. This first one was from the Russian Fe-
deration, very popular (inaudível). Most of the time we spent in (inaudível).

Camilo Saab: Daremos todo detalhe do usuário, o dia que entrou e a hora exata, 
o tempo que demorou, o browser que estava usando, onde esse cliente estava 
quem entrou no seu site. Podemos mostrar a experiência de usuário que estava 
no topo do erro,  em termos da experiência mais demorada, o erro maior.

Bill Fried: (Trecho inaudível) take a look in all the browsers. Remember, I’m snapping 
to that two days and (trecho inaudível). 

Camilo Saab: Estamos olhando dois dias, mas posso mudar isso para o tempo 
que quiser, desde 30 segundos até uma semana. Estamos dando uma olhada 
em todos os browsers e quais os acessos estão demorando mais. 
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Bill Fried: We can see (trecho inaudível) most popular browsers grow all of our cos-
tumers (trecho inaudível).

Camilo Saab: É, o que acabamos de mostrar é que chrome está sendo o browser 
mais usado para entrar no nosso site. Um exemplo real que tivemos com nos-
so cliente no Brasil. O chrome estava sendo o browser mais usado no site dele. 
Quando mudamos para ver qual estava mais demorado, o chrome estava em 
primeiro. Em outras palavras, o browser mais devagar que temos é chrome que o 
cliente usa mais para entrar no seu site. 

Bill Fried: Also we (inaudível) browser, you can see how the (trecho inaudível). You 
can see, fairly good (trecho inaudível) slowly on China, very slow in Kazakhstan, Sou-
th of Africa and then, round out the browser (trecho inaudível).

Camilo Saab: Podemos ver a performance do seu aplicativo no mundo inteiro. 
Dessa forma, o cliente poderá medir como está indo e ver em quais países está 
correndo de forma mais lenta.

Bill Fried: Now, the same spare of time here (trecho inaudível) platform, (inaudível) 
computers, (inaudível), air rates, and then (inaudível) to the (trecho inaudível). 

Camilo Saab: O que o Bill acabou de fazer é detalhar até o ponto em que chega 
ao nível do código.

Bill Fried: Must skip the (trecho inaudível) just for (inaudível) time to translate. (Tre-
cho inaudível) and then switch back over to the app, we really getting to (inaudível) 
tools, getting down a few (inaudível), and (inaudível) code levels of response time. 

Camilo Saab: Ele vai voltar a dar uma olhada no aplicativo, para observar os erros 
e tentar encontrar, no código, onde estão ocorrendo esses erros.

Bill Fried: We gonna take a look first at the (inaudível), we making at this point (tre-
cho inaudível) you can integrate with several (inaudível) systems, you can see this 
one as a (inaudível), and then we can go and drill down (inaudível) saturated level 
of each individual (trecho inaudível) level, this level capture (inaudível) premiers and 
costumer (inaudível) premiers to the (trecho inaudível).

Camilo Saab: Basicamente, um detalhe do erro e todo código, onde dará um resu-
mo do erro, assim como  o stack trace de todo o código, onde podemos pesquisar.

Bill Fried: The most popular (inaudível) tool (trecho inaudível) developers will be the 
(trecho inaudível). So, go ahead and take a look at this platform application (inau-
dível) and take a look at the 7.4 seconds transactions (trecho inaudível). We are 
coming here and we can see the breakdown (trecho inaudível) July 28, the response 
time (trecho inaudível) was slower and stacked up, and then he can drill down and 
see the trace details. This is really the heart of this tool, to get down into the actual 
(inaudível) calls, country calls (trecho inaudível) your actual sequel statements exe-
cuted with this transaction. This (inaudível) pretty announces (inaudível). 
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Camilo Saab: Esse é o coração da ferramenta que o Bill está falando, foi dito 
muita coisa, tentarei lembrar. Basicamente, veremos qualquer transation que 
quisermos, poderá entrar nela e observar em detalhes desde o erro, para ter 
visibilidade de toda a linha de código. É a análise que a ferramenta pode te dar.

Bill Fried: (Trecho inaudível) you can just go and see the sequel statements directly 
(trecho inaudível). And if I want to save any of these (inaudível) transactions (trecho 
inaudível) all you gonna have is signal, point the location (inaudível) my personal 
transactions, perhaps, shopping cart (trecho inaudível). 

Camilo Saab:  Se quisermos, é possível também ver direto o Structured Query 
Language (SQL). Já é possível entrar direto na abinha do SQL, que te dará as linhas 
com mais erros e fazer um step down de todas com mais erro em cima. 

Bill Fried: One of my favorite views would be the map view. With that I can see well 
part (inaudível) of the single papers. Now you can see a single stream, you know what 
is happening on the other (inaudível), production size, (inaudível), database, (trecho 
inaudível). In a single transaction (inaudível) all my opponents are doing.

Camilo Saab: Em um lugar único da sua inteira arquitetura, para olharmos com 
uma visão mais macro. Claro que sendo verde está ótimo, amarelo não tão bom, 
e vermelho está com problema, mas em um único lugar podemos ter uma visão 
completa  arquitetura inteira, desde servidores dos aplicativos móveis até o pró-
prio aplicativo. 

Interlocutor não identificado: Essa interface é gerada dinamicamente? 

Camilo Saab:  Sim, em tempo real.

Interlocutor não identificado: Isso não é estático,é detectado o que a aplicação 
está acessando e gerando?

Camilo Saab: Sim.

Antonio – MEC: Através do uso do agente fazemos a verificação do código, tudo 
que tiver configuração de servidor e que tiver no servidor. Existem em qualquer 
lugar que vamos, como por exemplo, no banco de dados, uma procedure escrita 
e dentro dela tem um código. Como é que acessamos esse código da procedure? 
Existem também alguns sistemas que são feitos com Business Rule Management 
System (BRMS), que é tipo regras de negócio fora da aplicação. Como é possível 
descobrir o que está de errado nessas regras que estão fora do escopo, estão em 
outro servidor? 

Camilo Saab:  How do he measure (inaudível) the server and as well my database? 

Camilo Saab:O New Relic tem um aplicativo, um market plays de plugings que po-
demos instalar e, com isso,  poderá monitorar a sua base de dados. What about 
the outside the database?
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Bill Fried:  It’s capturing all the (inaudível) sections. The browser, the (inaudível), any 
of those. And if you in your own (inaudível) capturing you can also send (trecho inau-
dível). From here we can see that is some strong calls, we can see the performance of 
all the (inaudível) to other (inaudível).

Camilo Saab:  Estamos fazendo chamadas em lugares fora do nosso servidor.

Bill Fried: And then to (inaudível) back to the infrastructure, we’ll take a look at the 
servers. You can see that this (inaudível) have 6 servers, their all averaged down on 
the graph you see, but if you want to separate them you press here. If you say “I want 
app (inaudível) number 4”, you can load a tool just for that. What I’m gonna do? I’m 
gonna scroll down and see our six servers and their main average (inaudível) drilling 
(inaudível) to the super monitoring.

Camilo Saab  Perfeito. Agora, o que ele acabou de fazer foi mudar do aplicativo di-
retamente para os servidores. O gráfico que vimos um pouco antes era um resumo 
dos servidores desse aplicativo. O aplicativo está rolando em seis servidores,  era 
uma estimativa dos seis, mas se quiser pode entrar e detalhar servidor por servidor.

Bill Fried: Processes we gonna show, everything running on the box you can see 
(inaudível) memory, CPU, (trecho inaudível). Click on that and gonna show me my 
memory, my CPU, my money instance (inaudível).

Camilo Saab Podemos detalhar exatamente o que está acontecendo, o que está 
tomando mais memória, o que não está puxando memória, com bastante deta-
lhe. Claro que o que está pegando mais, vai ficar sempre mais alto.

Bill Fried: And to cover the alerting, specially for your (inaudível) and (inaudível), 
every individual server, every individual application, every individual transaction, have 
a (inaudível) alerting pulse that receive those (inaudível) alerting pulses. I’m gonna 
show you how you can go in all for one (inaudível).

Camilo Saab: Os alertas são uma parte muito importante do sistema.Podemos 
escolher o tipo de alerta para o que quisermos. Podemos desde receber um email 
até receber um SMS de alerta de   alguma coisa de errado com o sistema.

Bill Fried: This server policy, you can see, its set for the (inaudível) servers, (inaudível) 
CPU (inaudível) old memory (inaudível) alerts (inaudível), you can also set at sepa-
rate channels. You can say your server team wants to be alerted (inaudível) you can 
have adjust certain e-mails and the (inaudível) channels whatever you want to be. 
E-mail, text message, SMS, (inaudível), whatever.

Camilo Saab: Podemos escolher cada servidor, o aplicativo. O que quisermos 
para alertar, por exemplo, só a equipe, que toma conta dos servidores. Podemos 
escolher uma pessoa individual para alertar através de email, SMS. Nós que es-
colhemos o tipo de alerta.

Bill Fried: On the upside, you can alert on (trecho inaudível) down, it’s also gonna 
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alert on the performance your air rating and any traditional costumer (inaudível) you 
want to (inaudível). 

Camilo Saab: Escolhemos as métricas para receber os alertas. Podemos definir a 
métrica de erros e a equipe responsável pelo aplicativo irá receber um SMS, um email, 
enfim, falando que o site cairá do ar ou algo aconteceu em termos do erro especifico.

Bill Fried: That takes us to the platform section, the (inaudível). Someone is asking 
about the (inaudível).

Camilo Saab: Esse é o market plays da New Relic. Existem vários plugins de em-
presas que criam, podendo entrar e criar o seu próprio, deixando-o público ou 
só para nós. Mas nesse market plays podemos entrar e baixar os aplicativo. São 
criados e passam pela avaliação da New Relic, que analisa se os aplicativos vão 
trazer valor e se os que estão públicos podem usar o conceito da New Relic.

Bill Fried: The (inaudível) that I want it to show was the (trecho inaudível), descri-
bing that really (trecho inaudível) statements, they also pronounce install their plug 
(inaudível) of three. About 15 of them were (inaudível) in New Relic, about 80 of 
them will help find engineers (trecho inaudível) individual database and see those 
additional matrices. (Trecho inaudível), network (inaudível), connections, (inaudível), 
tech cables, sequel commands, (trecho inaudível).

Camilo Saab: O New Relic deve ter sido criado com,  aproximadamente, 15% dos 
plugins, a maior parte é cria de engenheiros como nós. Esse, por exemplo, mede 
o que precisamos do seu SQL em bastante detalhe.

Bill Fried: That covers most of the APM (inaudível) enforce; we are actually 37 minutes 
(trecho inaudível). (Trecho inaudível) we cover APM servers, browsers and platforms, 
(trecho inaudível) mobile than insights (trecho inaudível) insights is basically the sepa-
rated part of this (inaudível) none performance (inaudível), like, let’s say your company is 
interested in (inaudível) points. That is nothing to do with performance, but you want to 
see how many users over the age of 65, the retirement age in United States, have logged in 
and signed their insurance documents in the pass power using Google Chrome. 

Camilo Saab: Insides é um produto separado da plataforma e tem como objetivo 
puxar dados que não tem nada a ver com performance. Por exemplo, se preci-
sarmos saber quantas pessoas acima de 65 anos entraram e assinaram a sua 
aplicação de segurança online usando o chrome, nos últimos seis meses. Isso 
tudo podemos reter através do insides dessas  métricas que não tem a ver com 
a performance do aplicativo.

Interlocutor não identificado: Métricas de negócio?

Camilo Saab: De negócio. Perfeito.

Bill Fried: (Trecho inaudível) recover view of the mobile side. Doesn’t take much time 
to explain because is very similar to the regular application, except now is a (inaudí-
vel), is downloaded with actual mobile application before (trecho inaudível). 
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Camilo Saab: É direto do mobile device do usuário. É bem parecido com o APM do 
New Relic, tendo pequenas modificações.

Bill Fried: The main part (inaudível) interactions, which are straight similar to tran-
sactions. These are trick interactions with the app. We can see the overall speed. 

Camilo Saab: Podemos ver em tempo real a interação do usuário do telefone com 
o seu aplicativo.

Bill Fried: The (inaudível) requests one of the (inaudível). This is the (inaudível) to-
ols, it’s interconnected, so I can drill in to say these (trecho inaudível) response time 
through any transfer (inaudível). But it’s also a link over here for apps over drill down. 
What’s that gonna do? That’s gonna link me back to my groovy application, my (inau-
dível) application, (trecho inaudível) once again, drill down to the transaction traces 
down to the code level reference. The (inaudível) of that mobile transaction.

Camilo Saab: E igual ao APM, podemos chegar nos erros individuais e fazer um 
diovan até chegarmos a linha de código.

Bill Fried: And then, beyond that, the tool (trecho inaudível) so, you can see, (inau-
dível) virgins, are out there and the performance between (inaudível) 1.0, 2.5 (trecho 
inaudível). How is performing, how many users do we have using them, and then, 
metrics about the use of themselves, what devices have using, Apple, Iphone, Ipad, 
Android and how do we perform (trecho inaudível). 

Camilo Saab: Em termos do monitoramento do mobile, podemos entender e 
medir desde o telefone do usuário, a performance que está tendo com o nosso 
aplicativo. Em um iPhone podemos ver quais estão melhores, quais estão usando 
iPad, por exemplo, e quantos usuários  estão  usando esses dispositivos móveis, 
além da performance de cada um. Acredito que em termos de mobile é isso é 
bem parecido com a APM.

Alexandre Seabra: Na parte de monitoração mobile é possível instalar o agente 
no aparelho, no software das pessoas e monitorar o desempenho no aparelho ou 
nas interconexões com os servidores com que o aplicativo se comunica? 

Bill Fried: You have to add the code of your mobile app before purchasing at the app 
store, when it is downloaded, the device is running, is in your app (trecho inaudível). 

Camilo Saab: Perfeito, está no seu aplicativo. 

Interlocutor não identificado: Na hora que desenvolver o seu aplicativo mobile 
é utilizado uma SD CAD da New Relic, temos para iPhone e Android. Colocamos as 
chamadas dentro do código do seu aplicativo. Faz a compilação no aplicativo e 
gera o binário. Esse suporte habilitado dentro do aplicativo vai para o celular da 
pessoa. Chamadas para o monitoramento e tudo já estão dentro do aplicativo na 
hora que compilou, não tem agente no celular.
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Camilo Saab: Alguma pergunta, comentário?

Interlocutor não identificado – Dataprev Existem 
parceiros comerciais no Brasil? Eles podem participar 
de licitação? Por que o governo não consegue comprar 
com o cartão internacional? Essa é uma dúvida.

Camilo Saab: Sim, temos parceiros no Brasil e já temos 
habilidade de comprar e pagar New Relic em reais com 
nota fiscal e tudo. Podemos  passar isso para a Data-
prev e a Dataprev pode passar isso para todo mundo. 
Sim, esses parceiros pode participar de licitação.

Se a questão é segurança, podemos compartilhar 
as metas de segurança que a empresa tem para 
proteger seus dados. Como fazemos com os nos-
sos clientes de e-commerce, não estamos puxando 
número de cartão de crédito, Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) do cliente. Aas métricas atrás das tran-
sações, podem limitar o que a New Relic vê também 
através do filtro do seu lado de segurança. Portanto, 
podemos limitar tudo o que é enviado para a nuvem 
da New Relic. Claro que do outro lado teremos infor-
mações mais limitadas em termos de métricas, mas 
temos clientes como Walmart.com que ainda possui 
muito problema de ir para a nuvem, em termos de 
confiança de dados, proteção dos dados pessoais, 
A  nossa solução de segurança se resolveu para o 
waltmart.com.

Adriano – Dataprev: É bastante esclarecedor, em 
termos de ferramentas para monitoramento  do pro-
cesso de suporte do desenvolvimento e da operação. 
Entretanto, queremos saber se existe algum caso de 
implementação voltado para o Brasil, onde todo esse 
arcabouço que nos foram apresentados são tratados 
trabalhados em nível de times de desenvolvimento e 
operação. Qual caso poderiam nos citar? 

Camilo Saab: O walmart.com  é um grande usuá-
rio da New Relic. Tinha vários problemas, não só de 
performance, mas também de segurança, em rela-
ção a subir muito os dados para a nuvem. Através 
do parceiro Brasil, construimos uma equipe para 
entrar na Walmart, fazer o treinamento todo em 

português e trabalhar na ajudar de sua performan-
ce e não somente as métricas do aplicativo. Colo-
camos uma equipe que ajudou a Walmart a fazer o 
seu load testing.

Adriano – Dataprev: Existe algum exemplo de go-
verno ao invés de mercado privado?

Camilo Saab: Temos, mas não podemos comparti-
lhar, porque não viraram cliente da New Relic. Pode-
mos compartilhar em termos gerais o que aconte-
ceu. É um ministério do Brasil que estava procurando 
uma solução para o problema de um portal novo, 
que saía do ar constantemente a cada dois dias. Co-
locaram uma equipe com dois, três desenvolvedores 
para encontrar o problema no código. Chamaram a 
New Relic porque não encontraram. Encontramos o 
problema em menos de uma semana.
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A Dataprev tem uma tradição na área social do governo, sobretudo nas políti-
cas da Previdência Social e do Ministério do Trabalho. Os principais serviços que 
executamos são de consultoria, desenvolvimento e sustentação de soluções de 
TIC. Atuamos na parte de gestão documental, gerenciamento de infraestrutura, 
soluções de inteligência do negócio e, nesse momento, entra a BI, Dataline e 
uma série de outras soluções. Temos soluções integradas de colaboração corpo-
rativa, que é exatamente soluções de email, podendo ser utilizadas pelo governo. 
A Dataprev entra na área de software como serviço. Dessa forma, percebemos 
que não somos fábrica de software. Entregamos soluções completas e verticais. 
Entramos exatamente no âmbito DevOps, não existe uma preocupação se te-
mos uma área de infra ou de software. Quermos uma solução funcionando na 
produção e que a população seja bem atendida. O objetivo é que as políticas de 
governo sejam implementadas de acordo com o que foi solicitado. Nós entra-
mos com toda a solução de software de infraestrutura e de consultoria para que 
isso ocorra. Os nossos maiores clientes de longe são o Ministério da Previdência 
Social e o  INSS. Trabalhamos também para a Receita Federal do Brasil. O que a 
temos visto, com o passar dos anos,  é que a Dataprev está ampliando sua área 
de atuação,  mas sempre com no foco de políticas sociais. 

Para entendermos e podermos contextualizar: é fácil implementar uma cultura 
Devops em uma startup, uma empresa com 10, 15 pessoas. Oor quê? Porque 
tem um time ilimitado, controle sobre o que está acontecendo e a metodologia, 
a cultura do Lian Startup, de trabalhar com racionamento de recursos, fazendo 
com que esse conhecimento gire por todas as pessoas. Nós, atualmente, temos 
um total de 3.796 colaboradores, 2.080 analistas e 1.500 assistentes. Portanto, 
é um desafio implantar uma cultura DevOps, que, como como foi dito, não é ape-
nas uma metodologia ou práticas, mas sobretudo uma questão cultural. Rom-
permos paradigmas, trazendo pessoas que executam suas funções do dia a dia 
de acordo com as suas atribuições e fazer com que essas pessoas colaborem em 
nome do objetivo comum, o que significa? Significa empregar um sistema, uma 
solução que atenda as necessidades do governo e da população e, obviamente, 
uma empresa com essa quantidade de colaboradores tende a ter mais dificulda-
des do que um startup, ou uma empresa menor. Temos atualmente unidades de 
atendimento espalhados por todo o Brasil e três centros de processamento, no 
Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Temos uma linha de pontos concentradores 
da rede que faz a interligação entre os centros de processamento. Para que? Para 
que possamos ter tolerância a falhas, catástrofes, e que possamos ter as nos-
sas soluções ea  infraestrutura distribuída. Temos unidades de desenvolvimento 
espalhados em cinco estados, João Pessoa na Paraíba, Fortaleza no Ceará, Rio 
de Janeiro e em Florianópolis, em Santa Catarina. Cada unidade de desenvolvi-
mento vem de encontro a uma necessidade da empresa de reestruturar todos 
os sistemas legados ou até os que rodam em plataforma alta, trazendo todos 
esses sistemas e soluções para plataforma baixa, agregando a novas regras de 
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negócio, funcionalidades e o novo modelo de gestão, desde a parte de software 
até infraestrutura. Algumas unidades possuem 150 pessoas. Percebemos que 
essa distribuição geográfica nos traz um desafio maior. 

Como foi até simplificado pelo amigo da globo.com em um primeiro case, ao  co-
locarmos todas as pessoas interessadas e e que poderiam contribuir em torno 
de um determinado problema, rapidamente tivemos uma solução. No entanto, 
quando trabalhamos com essas equipes geograficamente distribuídas, temos 
uma estrutura matricial em que executamos o trabalho de forma organizada, 
temos estruturas funcionais que são conhecidas como estruturas verticais e as 
estruturas projetizadas. É um modelo matricial, portanto, temos projetos que 
tratam de produtos específicos e demandas. Temos uma área de manutenção 
corretiva do produto. Portanto, na própria unidade de desenvolvimento, temos 
as equipes que evoluem o produto baseado em demandas que vem da área de 
produtos. Por esse motivo, entramos na questão da inovação do produto, não 
mantemos apenas o produto, atendemos a novas necessidades, fazendo com 
que o sistema siga adiante e traga as inovações que o governo necessita. Ao 
mesmo tempo, temos uma equipe de desenvolvimento que realiza a manuten-
ção. O que significa o desafio? O fato de termos mais de uma linha de desen-
volvimento, com equipes trabalham em torno do mesmo produto, mas não no 
mesmo time, traz desafios maiores. 

Além dessa questão, temos as áreas de infraestrutura espalhadas nos CPs e na 
unidade do Rio de Janeiro.  No âmbito da Dataprev, o que é que podemos dizer em 
relação Temos DevOps? Não temos DevOps, mas queremos ter. Contudo, não esta-
mos na estaca zero. Temos vontade e iniciativas estruturantes que vão de encontro 
ao DevOps. Em relação às iniciativas, temos obtido progresso na medida em que 
vamos passando pelas situações, pelas dificuldades e desafios. O DevOps é mais 
do que ferramenta, que tecnologia, automação. É uma questão cultural. Questões 
culturais só se consegue tratar com mudança organizacional, capacitação e melho-
ria nos mecanismos de comunicação. A principal essência da falta de colaboração é, 
inicialmente, a falta de conhecimento. Possuímos ótimos desenvolvedores e opera-
dores, cada um sabe executar sua função. Só que, na própria execução do processo 
e no dia a dia, realizamos o nosso trabalho e imaginamos que passando ele adiante 
o produto sairá do outro lado. Na prática, vemos que não funciona dessa maneira. 
Portanto, precisamos que essas equipes possam conversar e colaborar. Necessita-
mos da soma de dois fatores. Primeiro, o conhecimento, segundo a comunicação. 
Dessa forma chegamos à colaboração. Se queremos implantar uma cultura DevOps 
é necessário fazer com que o desenvolvedor entenda de infra, e a equipe de infra 
entenda de desenvolvimento. 

Precisamos do perfil híbrido, conseguimos trazer para a empresa transforman-
do em uma prática. O pessoal da globo.com colocou da seguinte forma: para as 
pessoas com o perfil DevOps usaremos a técnica da contaminação, colocando 
o movimento e contaminando a equipe que trará o conhecimento. Posterior-
mente, a coloco em outra equipe que levará aquele conhecimento. Há empresas 
que vão por outro caminho e criam uma equipe de DevOps. Devido ao fato de 
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ter que criar três silos, uma vez que temos dois, torna-se desinteressante. En-
contramos não só a Dataprev, mas todas as organizações e pequenas empresas 
que são as fronteiras de conhecimento. Mesmo que tenhamos o profissional de 
desenvolvimento possuindo o conhecimento da aplicação, por que tende a ser 
fragmentado? Porque precisamos que haja uma base de conhecimento comum. 
Todos conhecem assuntos diversos, mas não possuem o conhecimento comum 
necessário para a entrega do produto. Por esse motivo temos essa segmenta-
ção. Por outro lado, temos conhecimento bastante abstrato. Temos operadores 
que conhecem redes ou servidor de dados ou energia. Cada um domina um as-
sunto, por essa razão fica fragmentado. Não é sempre que essa comunicação 
flui para que tenhamos um produto operacional funcionando. Da mesma forma 
o conhecimento mínimo em relação à aplicação, a solução que está sendo en-
tregue, termina ficando abstrato. Portanto, complementando essa metáfora, o 
que seria o DevOps? O DevOps é como uma ponte, através da qual  ligamos o 
desenvolvimento à operaçãopor meio desses dois pontos citados, criando uma 
base de conhecimento comum para que as pessoas entendam a solução com-
pleta e melhore a comunicação. Com essas duas questões, conseguimos uma 
melhor colaboração. 

A cultura é o nosso maior desafio. É necessário uma mudança de perfil profissio-
nal em relação à questão do concurso, criando-se exigências a mais em relação 
ao perfil do candidato, entrando na questão da capacitação para que o conhe-
cimento saia da cabeça de uns e chegue até outros. Fora da própria cultura De-
vOps existe um framework que precisamos alcançar. No entanto, temos outros 
padrões, o qual não devemos seguir, o ideal é conhecê-los para que possamos 
fugir. Um deles é exatamente o mais comum do mercado, que é o Separate Silos. 
Temos uma equipe de desenvolvimento de um lado, equipe de operação do ou-
tro e alguma ferramenta de comunicação entre as mesmas, geralmente um for-
mulário que preenchemos para pedir que seja criado uma infraestrutura ou um 
email que enviamos, quando existe o problema e quando existe a solução. Sabe-
mos que não funciona, para termos os benefícios que o DevOps oferece. Outra 
questão é a do Separate DevOps Silo. Entendemos que queremos o DevOps, mas 
criamos uma equipe DevOps, portanto acabo criando o terceiro Silo. É mais um 
problema de comunicação que estarei causando, pois tenho uma equipe separa-
da de DevOps. O terceiro tipo é um pouco perigoso. Há uma tendência de algu-
mas pessoas mais radicais, quando vão implementar, alegar não precisarem de 
OP. Ensinamos a todos desenvolverem e demitimos o resto dos OPs. Acredito 
que não precisa ser dessa forma, existe a possibilidade de continuar conciliando 
a existência do Dev e do Op e existir o perfil complementar que é o perfil DevOps. 
Na questão dos padrões, temos alguns, cada um com algumas características. 
Temos o Smurf Collaboration, o que significa? Temos o Dev e o Ops, cada um con-
tinua sendo o que é, no entanto, existe o processo aceitado, temos uma cultura 
implantada, que é a colaboração ocorrendo de forma suave e tênue. É  o tipo de 
situação que é difícil de ser atendida, sobretudo se é empresa de grande porte 
e que apresenta esses desafios em relação a questão geográfica e  tamanho de 
equipe, entre outras. Por esse motivo é um modelo que pode atingir um nível de 
maturidade altíssimo. 
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Esse outro tipo é totalmente possível em organizações que tenham equipe pe-
quena, pois colocamos todos para participar e adquirir o conhecimento e desen-
volvimento. Tendo o conhecimento sobre operação e infraestrutura é possível 
ter todo mundo DevOps. Qual é o principal problema? Quando temos equipes 
grandes e com uma diversidade grande de produtos. É exatamente o nosso caso, 
temos um portfólio com dezenas de produtos de vários clientes, produtos lega-
dos, novas versões de produtos, o que faz com que seja praticamente impossível 
se implementar. Por exemplo, o facebook e o netflix e o flickr, que tem basica-
mente o produto, apesar de ter uma equipe grande, os mesmos praticamen-
te conseguem esse tipo de abordagem. Acredito que seja difícil que possamos 
conseguir. Tem o outro modelo, que é a infraestrutura com serviço, onde temos 
de um lado Dev e de outro, o Ops, temos um DevOps que serve como o nome 
diz. É um DevOps praticamente como serviço, estando na equipe de desenvolvi-
mento e dissemina esses conhecimentos em relação à infraestrutura. Resolve-
mos o problema de um lado e não resolvemos do outro. O modelo que funciona, 
quando queremos implementar rapidamente, conseguindo colher uma série de 
resultados, no entanto, a longo prazo não é bem o ideal. O modelo quatro é o 
modelo o mais razoável, porque temos o DevOps.O  modelo da contaminação, o 
desenvolvimento, a infraestrutura e pessoas com o perfil DevOps que estão dos 
dois lados e que disseminam a cultura que acompanham. 

Podemos ter adicionalmente um comitê DevOps para que esse conhecimento, 
que não é um grupo DevOps (atuando em um silo separado, espalhadas) pos-
sa ser compartilhado e, posteriormente, ampliado. Temos uma proposta com-
plementar, a variação daquele modelo quatro que acreditamos ser mais fácil de 
implementar na empresa. Dessa forma, conseguiríamos atingir maiores objeti-
vos. O que significa? Imagina que temos o DevOps, com todo mundo DevOps e 
mesmo perfil, portanto, temos DevOps espalhados. Outro modelo são dois tipos 
de DevOps, o DevOps mais Dev e o DevOps mais OPs. O que é? Todos conhecem 
a cultura DevOps, todos têm o mesmo conhecimento, a base de conhecimento 
comum. Qual o mínimo múltiplo comum de um produto? O que toda a equipe 
que trabalha direto ou indiretamente com certo produto tem que ter de conhe-
cimento? Será que é possível ter um operador que não sabe nem os compo-
nentes que interagem para executarmos uma regra negócio? Ou teremos que 
pegar um documento de visão, com 100 páginas de caso de uso, e dar para um 
operador ler? Portanto, a ideia é que possamos produzir o conhecimento co-
mum. O conhecimento comum sobre o produto deve ser consumido por todos. 
Temos times, DevOps, não como o silos, mas pessoas espalhadas nas UDS, na 
operação. Poderíamos ter pessoas com perfil mais desenvolvedor e que fossem 
DevOps, ficaria fácil de implementar na empresa, e,sobretudo, que tenhamos 
essa separação geográfica inevitável. Temos uma unidade de desenvolvimento 
em Fortaleza, e a infraestrutura essencialmente fica no Rio, seria uma forma de 
adoção dessa cultura, as pessoas conversam e entendem tudo, mas continuam 
em seus lugares. 

Em relação à cultura e a questão de práticas tem a crescer e evoluir. Porém, te-
mos práticas que fazem com que percebamos que estamos no caminho certo. 
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Primeiro é a questão de qual o caminho a seguir para que possamos dizer que 
temos uma corporação DevOps em termo de práticas? Uma base mencionada 
é a questão do Ágil. Ouvimos nos últimos dez anos sobre desenvolvimento ágil 
e infraestrutura ágil. Uma vez que temos o desenvolvimento ágil, um segundo 
nível de valor que estarei agregando em meu processo, deveria ter integração 
contínua. Com a integração contínua é possível fazer  com que o desenvolvedor 
da mesma equipe, que, na verdade, não é da mesma equipe, trabalhem no mes-
mo produto de linha de desenvolvimento com o objetivo de entregá-lo. Conse-
guimos, com essa metodologia e técnica, antecipar uma série de problemas que 
teríamos na produção. Para que possamos fazer existe uma série de fatores, 
desde o momento que o desenvolvedor produz o código, que faz o Commit, até 
o momento que tem uma versão produzida e instalada no ambiente. Podemos 
observar que o desenvolvimento ágil vai até o Build, a integração contínua é ex-
tendida um pouco mais e até o teste, após temos a entrega contínua.  Da mesma 
forma que integramos o código continuamente, realizamos testes nesse código. 

A equipe empacota, disponibiliza no repositório, implanta esse código em um am-
biente que se assemelha a uma meta produção. De preferência, conseguimos dia-
riamente, a cada Commit,  uma versão do software que pode potencialmente ser im-
plantado em um certo ambiente, seja um ambiente de homologação ou até mesmo 
um ambiente de produção. É  um estágio evolutivo que temos que trabalhar. O De-
vOps e todo esse estágio de colaboração chega em um ponto que temos que cobrir 
a operação. Nessa abordagem foi comentado que não adianta querer fazer um mega 
programa que cubra todos os aspectos e pegar um mega framework com todas as 
atividades, querendo implantar tudo de uma vez. Irá falhar. Entendemos que a me-
lhor solução é criarmos pilotos, testarmos e validarmos, mesmo porque parece ser 
sempre mais difícil do que de fato é. O fato de começarmos a entender como é pos-
sível atender o objetivo, a ideia,  é Plan, Do, Check, Act (PDCA). A equipe implementa 
no piloto, aprende, documenta, evolui o processo e faz novos ciclos, para que consiga 
chegar. O que contribui com tudo é que utilizamos uma linguagem ubíqua, em que  
deva tanger todos os processos, desde o desenvolvimento até a produção para faci-
litar a comunicação, tanto com os clientes, quanto com a equipe técnica e as equipes 
de análise de negócio e de sistemas. 

As práticas e iniciativas que a empresa passam pela parte de testes automatiza-
dos, portanto, existem diversos produtos que estão passando por processo de 
automatização de teste. Esse fato faz com que tenhamos maior tranquilidade ao 
gerar uma versão do sistema. Dessa forma conseguimos ter mais tranquilidade 
de que essa versão não apresentará tantos problemas, sobretudo, funcionais 
na produção. Temos trabalhado para aumentar a cobertura de testes unitários 
de sistema e de desempenho, que é o que mais trabalhamos. Nesse contex-
to, temos vários produtos, como, por exemplo, alguns com 350 casos de testes 
automatizados de sistemas, mais 800 testes unitários implementados. Temos 
produtos com essa cobertura menor, existindo uma dependência maior em rela-
ção aos testes e manuais, mas, assim, podemos entender a importância dessa 
questão, entender que, para integração, entrega contínua e para DevOps, os tes-
tes automatizados são fundamentais. A empresa tem cada vez mais reservado 
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tempo nos projetos e na manutenção para que seja evoluído. Outro item funda-
mental em relação à questão DevOps é a gerência de configuração integrada. 

A questão da infraestrutura como um código é basicamente utilizarmos ferra-
mentas para automatizar tarefas comuns da infraestrutura, programar essas 
tarefas, não trabalharmos de forma repetitiva. Automatizamos essa tarefa, pas-
samos um tempo fazendo e passamos a vida inteira colhendo os frutos deste 
trabalho. Isso faz com que as pessoas tenham mais tempo para executar traba-
lhos que precisam exatamente da análise humana e não de trabalhos repetiti-
vos. Em relação à automação, está sendo feito todo um trabalho de  instalação, 
configuração e, sobretudo, provisionamento. Algo que devemos trabalhar para 
que possamos entregar ambientes de forma rápida, para que o desenvolvedor 
possa validar as suas arquiteturas e executar melhor o seu trabalho. Portanto, a 
infraestrutura precisa evoluir na questão do provisionamento para que a entrega 
seja mais rápida. Não só uma máquina isoladamente, mas a máquina configura-
da com todos os módulos, sendo preciso entregar um banco para que se possa 
trabalhar, ou seja,  entregar o ambiente completo e tudo que mencionamos de 
forma ágil. O monitoramento, é fundamental para a cultura DevOps, sobretu-
do na questão do feedback. Não adianta colocarmos um produto na produção, 
se não tivermos o monitoramento adequado para que possamos realimentar o 
processo de desenvolvimento. O monitoramento entra como o subsídio funda-
mental para que aconteça e possamos ter ciclos rápidos de feedback e correções 
para o produto evoluir rapidamente. 

O tratamento de incidentes é algo que termina influenciando a questão de De-
vOps, sobretudo nesta interação entre sustentação, operação e desenvolvimen-
to. Uma das principais questões que temos que tratar é de não  procurar culpa-
dos, todos devem trabalhar de forma colaborativa para entregar os produtos. 
Essa disciplina especificamente visa colher as informações de monitoramento, 
transformar em demandas para que as áreas de infraestrutura e desenvolvi-
mento possam tomar as ações corretivas. Em relação à integração e à entrega 
contínua, avançamos muito nesse aspecto, este ano. Por esse motivo vem sen-
do comentado de forma contundente o DevOps, por quê? Porque se pegarmos 
o trabalho de um analista de configuração que está gerenciando a configuração 
do sistema, dos desenvolvedores que estão codificando e entregando funciona-
lidades e possibilitando, em seguida, que o produto em desenvolvimento chegue 
até a etapa de infraestrutura, podemos antecipar problemas, eliminar trabalho 
manual, ter processos Predictive de desenvolvimento, teste, codificação e Build. 
Todos esses fatores fazem com que tenhamos uma melhor comunicação, maior 
compromisso com as entregas e maior integração entre as equipes de desenvol-
vimento e infraestrutura. Atualmente, criamos a integração e entrega contínua 
de forma integrada, na medida em que o desenvolvedor desenvolve, não a cada 
Commit, porque acreditamos que ainda geraria uma quantidade  generosa de 
buildes. Esse build de forma agendada é disparado em um servidor.  

Esse código é extraído automaticamente do Verified Carbon Standard (VCS), é 
compilado automaticamente. Fazemos toda a compilação, no caso, a nossa fer-
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ramenta do VCS é padronizada, o Starteen. Mas poderia ser outras, a nossa tecno-
logia permite que seja qualquer uma. Na compilação de código usamos Java. Para 
Java usamos o Maven para fazer a compilação do código e a execução de tarefas 
automatizadas de geração de bio de Java. Dessa forma, fazemos a compilação do 
código. Usamos o Nexus, que é o repositório de componentes, para abaixar as de-
pendências de complicação. Os mesmo repositórios que usamos para armazenar 
as dependências, os componentes na aplicação, são usados para imaginar os bi-
nários da aplicação. Fazíamos e continuamos fazendo, na maioria dos casos, com 
o Concurrent Version System (CVS).  Temos a geração e guarda dos binários. A partir 
desse fato, entramos na parte de entrega contínua, em que tratamos como uma 
continuação, na mesma linha que geramos binário e armazenamos em algum lu-
gar em outra etapa, na qual entra a infraestrutura. A própria aplicação, utilizou a 
Application Programming Interface (API) e algumas outras ferramentas. Criamos,  
instanciamos o ambiente, para essa aplicação ser executada automaticamente. 
Fazemos a implantação dos binários nesta máquina, aplicando as configurações. 
A ideia é que tenhamos configurações como código, configurações da máquina, e 
as configurações de aplicação. Que configurações são essas? Endereço de banco 
de dados, endereço de onde estão às dependências de aplicação e qualquer outra 
configuração que a sua aplicação tenha. 

Portanto, as configurações são aplicadas no ambiente e, através desse fato, te-
mos a aplicação instalada e configurada, pronta para que os testes automatiza-
dos sejam executados. Dessa forma é realizada uma limpeza e  povoamento do 
banco de dados, para que esse teste seja executado e, posteriormente, os testes 
automatizados. As partes específicas de testes automatizados estão revestido 
para aumentar a cobertura e qualidade. Temos agregado a um projeto testes 
que são executados de forma automática no  ambiente que acabou de ser pro-
visionado. O que percebemos? Que temos uma release  que passou por todo o 
processo de automatização e validação nos dando maior segurança. Não é ga-
rantido, mas proporciona maior segurança em relação ao produto que apresen-
tariam problemas menores na produção, excluindo diversos fatores humanos 
relacionados a essas atividades. Outro item que estamos trabalhando para ser 
agregado é a análise de desempenho contínuo, Continuous Performance Manage-
ment, que é basicamente entender, na medida que vamos executando mudanças 
na aplicação e no código, qual o impacto em termos de desempenho. A tendência 
é executarmos os nossos testes de desempenho que são automatizados, utili-
zando o ciclo Performance. O  ciclo centro é onde ficam armazenados os resulta-
dos do teste. Na medida que vamos fazendo esses buildes diários, esses testes 
estão sendo executados, como, por exemplo, visualizar  que certa funcionalidade 
executada em meio segundo passou a ser executada em dois segundos, portan-
to saberemos exatamente qual o commit que provocou. Passamos a ter um grau 
de informação que não tínhamos. Logicamente que os problemas encontrados 
em produção têm que voltar para realimentar todo o processo. 

A partir desse fato temos o binário instalado no repositório, e estaria pronto 
para ser entregue ao cliente. Logicamente, existe um plano. O nosso processo 
de desenvolvimento é interativo incremental. Na interação teremos que entre-
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gar tais funcionalidades como se fosse um sprint do Screen e, uma vez que estas 
funcionalidades estão concluídas e realizadas, podemos dizer que a versão está 
boa, vamos colocá-la na homologação. A versão que temos no repositório será 
promovida para outro ambiente, podendo ser desenvolvida para o ambiente de 
teste de desempenho, em que temos o relato de como ocorre o processo. Em 
outro teste será feito monitoração em relação à infraestrutura, uma análise para 
vermos como o sistema está se comportando em relação aos principais itens de 
monitoramento. A  partir daí, podemos promover essa versão para o ambiente 
de homologação, onde será feita a homologação manual, geralmente pela área 
de produtos e algumas vezes por nossos clientes. Portanto, uma vez dito que 
a aplicação está homologada, tem  bom desempenho, vamos promover para 
o ambiente de produção. Na medida que esse ciclo ocorre diariamente, temos 
informações geradas por esse ferramental que fazem com que a gente consiga  
manter essa roda funcionando, antecipando os problemas. Por exemplo, temos 
um relatório do ciclo centro que mostrará os testes que falharam e, por esse 
motivo, vamos corrigir a parte da aplicação o mais rápido possível. Se ocorrer 
algum problema em relação a qualquer um desses componentes, sobretudo 
de infraestrutura, a ferramenta avisará qual foi o erro atingido. A tendência é 
que tenhamos uma versão evoluindo, corrigida e aderindo as mudanças que 
surgem até que, de fato, tenhamos uma versão que possa ser entregue para o 
cliente no nosso ambiente de produção. Atualmente, a Dataprev tem um selo 
de qualidade que incorpora vários indicadores e várias métricas utilizados para 
que possamos medir. 

Indicadores utilizados tanto de software quanto de processo -- a tendência é 
que esse selo seja evoluído, sobretudo no âmbito do DevOps, para sabermos 
até que ponto a aplicação está com esta cultura e com as práticas incorporadas. 
A  automação  é algo que estamos tratando com bastante empenho. O Plano 
de Ação de 2014 tem projeto de automação. É algo em que estamos investindo  
desde o passado. Este ano, trouxemos pessoas de fora para nos ajudar. Com a 
consultoria, estamos adquirido ferramental. A automação é uma das principais 
características que estruturam o DevOps. A automação, na verdade, é uma sim-
plificação do nosso modelo e do ferramental que utilizamos. 

Dois mil é uma quantidade grande de servidores.A  tendência é que cresça cada 
vez mais, sobretudo, enquanto trabalhamos com o posicionamento automático 
da infraestrutura. É completamente inviável  fazer todo o trabalho manual, por 
esse motivo  tem sido feito com a utilização da ferramenta Puppet. É a princi-
pal ferramenta, em que é possível escrever todos os componentes, usuários e 
pastas que devam ter naquela máquina. Toda a configuração, qual o contêiner e 
aplicação que tem que estar introduzida na máquina, é definido, ou seja, todas as 
informações que cada máquina da infraestrutura deve ter. Feito isso,  colocamos 
em um repositório para que possamos ter tudo. Essas configurações não são de 
máquina, existem configurações por grupos de máquinas. Portanto, se temos a 
aplicação X  executada em um cluster com 20 máquinas, essas máquinas são do 
ambiente de aplicação, na qual poderíamos ter uma camada de web, de banco 
de dados. Especificamente na aplicação todas essas 20 máquinas deveriam ter a 
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mesma configuração. Criamos o grupo de configuração que associa a essas con-
figurações, permanecendo no repositório. Automaticamente temos essa ques-
tão de forma automatizada. Basta mudar uma configuração e gravar no próprio 
repositório que automaticamente teremos as configurações que estarão sendo 
aplicadas em todos os ambientes. Isso nos dá mais segurança, reprodutibilidade 
e, sobretudo, diminui a ocorrência de erros.  

Já tivemos situações em ter um ambiente com 20 máquinas que deveriam estar 
100% iguais, mas eventualmente aparece outra máquina com alguma configu-
ração diferente. Praticamente, eliminamos essa possibilidade. Sobre arquitetu-
ra, temos o Puppet Master, que é uma ferramenta centralizada a todos esses 
módulos e componentes de configurações que as máquinas devam ter. As má-
quinas se comunicam com o Puppet Master para puxar essas configurações e 
informações, ficando atualizadas. Temos uma  interface que podemos gerenciar 
no Puppet Master, para criar esses grupos, permissões, uma série de fatores, em 
relação à segurança. Existe uma ferramenta a mais que temos utilizado,  que é 
o M Collective. Serve para que possamos executar operações em um conjunto 
grande de máquinas, sem necessitar conhecer as máquinas. Isso acabou com o  
fato de entrar na máquina para visualizar o 121 P executando tal operação. Sa-
ber que temos N máquinas da própria aplicação não interessa. Precisamos saber 
se podemos criar regras para usar qualquer característica da máquina, para que 
possamos aplicar e executar de forma automatizada as operações de teste em 
os bancos de dados.   
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Rumo ao DevOps: iniciativas e desafios João Flavio da Silva

João Flávio: A ideia é que, conforme temos escala-
bilidade, o crescimento do ambiente atual não tem 
mais condição de manter a velha tabelinha de ser-
vidor e aplicação. O M Collective propicia as máqui-
nas se autodescobrirem e realizarem a filtragem por 
atributos. Exemplo: executar a operação de restar-
tar o contêiner Java do Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais (CNIS), extrato, ambiente de produ-
ção. Bastam descrevermos os filtros que explicam e 
em seguida restartar de todos os servidores da apli-
cação do ambiente de produção sem precisar sa-
ber quais são. Essa que é a grande vantagem do M 
Collective, visualizar a arquitetura para a execução 
de tarefa distribuída, através de filtros e agilidade 
na infraestrutura. A ideia é construir uma interface 
de operação. Estamos trabalhando em cima dessa 
questão para construir uma interface de operação 
onde a equipe de suporte crie as operações que são 
validadas, e, a partir dessas operações, a equipe de 
operação do centro de processamento terá a lista 
de operações validadas para executar, evitando a 
chance de ter uma operação não desejada.  

Ao realizarmos essas configurações, mantemos em 
banco de dados. Esse banco de dados guarda in-
formações sobre as máquinas Puppet DB e, a partir 
desse fator, conseguimos fazer com que todas as 
configurações e operações possam ser executadas 
em um único CP ou em todos os CPs, temos todas 
essas vantagens. Sobre a questão de monitoramen-
to, é uma ferramenta de controle. Controle, diferen-
temente do que se entendia, sobretudo, em rela-
ção a processo e infraestrutura. Executarmos uma 
operação automatizada, pesquisando para saber se 
a operação funcionou ou não. Dessa forma, pode-
remos ter o procedimento automatizado de volta a 
versão.  Na medida em que avançamos em relação à 
automação, integração contínua e entrega contínua, 
essas questões passam a ser possíveis. Na medi-
da em que temos um monitoramento adequado, os 
medos passam a ser substituídos por possibilida-
des, conseguindo entregar versões frequentemen-
te, com menor risco e com maior segurança. Moni-
toramento é um trabalho que vem sendo feito há 
alguns anos. Compramos uma suíte de ferramentas, 

pois  utilizávamos o Sloan School of Management 
(SDM) para abertura de ticket de direcionamento de 
evento e serviços. Temos as ferramentas de moni-
toramento que estão processando os alertas que 
podem vir de uma outra ferramenta que utilizamos 
e está migrando os hábitos. Vamos fazendo, cole-
tando essas informações, gerando alertas. Esses 
alertas automaticamente viram tickets para serem 
tratados. Quando vira um ticket é uma informação, 
detalhada e aplicada em uma série de regras para 
que os usuários possam agir. Sejam usuários ope-
radores ou ações automáticas. 

Interlocutor não identificado: Quais dessas ferra-
mentas são software livre e proprietário?

João Flávio: Em relação às ferramentas de monito-
ramento, atualmente todas são software proprietá-
rio. Essas ferramentas foram adquiridas junto com 
uma suíte da parte de monitoramento e em uma 
série de outras questões, como gerência,  configu-
ração de infraestrutura, conformidade de infraes-
trutura e gerenciamento de tickets. As que temos 
utilizado para automação, integração e entrega 
continua. 

Interlocutor não identificado: A automação é 100% 
software livre?

José Flávio: Percebemos que o DevOps tem sido 
cada vez mais tratado como algo importante na 
empresa, trazendo um valor agregado e fazendo 
com que as equipes trabalhem de forma melhor, 
acabando com as fronteiras e que possamos en-
tregar melhor os produtos para os nossos clientes. 
Temos alguns passos que imaginamos que deve-
mos seguir, não temos DevOps, mas, sim, iniciati-
vas que vão de encontro ao DevOps. A tendência 
é que a empresa crie um programa de iniciativas 
para que essas práticas e culturas sejam dissemi-
nadas. Definimos um programa voltado ao DevOps 
com uma série de ações. Consolidamos essas ini-
ciativas com a integração e entrega contínua. Esta-
mos concluindo um piloto com aplicação que tem o 
maior volume de acesso da produção atualmente. 
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Portanto, fazemos um piloto com aplicação de re-
ferência da arquitetura. Fomos para uma aplicação, 
na qual encontramos problemas do dia a dia, e, por 
esse motivo, estamos concluindo esse piloto. Em 
relação à automação, segundo a previsão,  deve-
mos estar com 30% da nossa infraestrutura usando 
todo o ferramental de automação que definimos 
nos próximos dois meses. Até o fim do ano, 100% 
do nosso parque utilizando todo ferramental com 
automação. A tendência é de que algumas opera-
ções continuarem sendo feitas manualmente, pois 
vão se transformando. Existem mudanças de pro-
cessos organizacionais em curso. É importante tra-
balharmos na definição do perfil DevOps, como as 
pessoas irão trabalhar, em quais locais e como vão 
colaborar. Precisamos da disseminação do conhe-
cimento de  toda a organização que lida com certo 
produto. Necessitamos desenvolver capacitações 
em qualquer assunto correlato, ágil e infraestrutu-
ra, como o código e todos os assuntos correlatos 
que terminam de certa forma tocando a questão 
do DevOps. O nosso objetivo é ter a cultura DevOps 
implantada na empresa. 

Rodrigo Assumpção, presidente da Dataprev: 
Assistimos as palestras enfatizando a tecnologia. 
Como podemos trabalhar essas outras faces do 
DevOps? Quais trabalhos podem ser realizados 
para incentivar essa cultura? A Dataprev tem al-
gumas sessões técnicas, artigos que são escritos, 
rede corporativa, rede social corporativa, mas pre-
cisa ser mais consolidada. Precisamos trabalhar 
com outras áreas. Quais outras iniciativas podem 
ser trabalhadas? Temos alguma percepção? 

João Flávio: O importante é abrirmos o debate para 
que essas questões possam ser colocadas. Se  tra-
ta de uma mudança cultural, iniciativa, desenvolvi-
mento de carreira, discussão de novas propostas de 
capacitação. Não existe um curso de DevOps, te-
mos que mapear. Quais habilidades e competências 
o profissional DevOps tem que ter? Como é esse 
perfil? Como recrutamos o perfil, o processo de se-
leção é via concurso público? Como será trabalha-
do? Como é esse profissional? Não é uma carreira 
tradicional de TI, o profissional é de rede e exerce 
essa função sempre. Como a gestão de desempe-

nho das equipes DevOps, que são multidisciplinares, 
será realizada dentro da corporação? Temos alguns 
métodos de gestão de desempenho,  instrumentos 
que podem ser utilizados, mas precisam de uma 
adaptação, a partir do momento que focamos no 
produto, na qualidade do produto entregue, não no 
projeto. Outra iniciativa em relação ao cliente é de 
como estabelecemos um novo processo de relacio-
namento,  visando a forma de entrega dos produto, 
não só a forma contratual de ponto de função. Pre-
cisamos discutir o novo modelo de entrega, o novo 
modelo de contratação. Será por ponto de função? 
Existem métodos de estimativa de um projeto ágil, 
por exemplo, que não tem escopo definido, como 
criamos essa estimativa, como cobramos, medi-
mos, como faturamos? 

Como será gerenciada as demandas a partir do pro-
jeto que não tem escopo, ou que o escopo é nebulo-
so, ou que o escopo é reduzido. Como realizamos a 
gestão da demanda na área de negócios e na área de 
relacionamento? Essa é outra iniciativa importante 
para avançarmos no desenho DevOp. Estamos com 
uma série de etapas na integração contínua, entre-
ga contínua, resolvemos parte do problema. Quan-
do essas questões são realizadas e o cliente conti-
nua querendo homologar uma vez por ano, a nossa 
entrega continua não resolve nada. O fato do produ-
to estar disponível é bom, prometido ser entregue 
na semana seguinte. Mas na concepção do cliente o 
mesmo receberá apenas no ano seguinte, alegando 
querer apenas para o próximo ano. Por não termos 
uma iniciativa dentro desse programa DevOps tra-
tando dessas relações comerciais, contratuais e do 
processo de trabalho de negócio, o DevOps em todo 
conjunto pode fracassar. 

Necessitamos identificar quais projetos merecem o 
modelo System Of Record. São sistemas mais está-
veis, conhecidos, definidos e desenhados há anos. 
Fica mais fácil o modelo  de design, planejamento e 
codificação. Outros sistemas, não. Um risco obser-
vado de todo modelo novo: todo novo projeto tem 
que ser ágil? Não, mas a maioria dos projetos deve 
ser ágil? Sim. Portanto é visualizado com bala de 
prata, pois pensamos ter resolvido todos os nossos 
problemas, mas não é assim que funciona. Temos 
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que fazer essas revisões nos nossos processos de 
infraestrutura e desenvolvimento, para fazer as 
escolhas da forma adequada. Outra iniciativa se-
ria mudar a cultura da operação.  Na infraestrutu-
ra sabemos como é mudar a cultura de operação. 
Operação é o desafio. A infra deveria estar estável 
a qualquer custo, mas em algumas ocasiões esse 
custo é alto demais, precisamos saber o quão alto 
está sendo. Algumas vezes é tão alto que impede 
a empresa de inovar, conquistar novos negócios, é 
o custo de uma estabilidade quase que fictícia,  es-
tabilidade eterna, mas é uma estabilidade que não 
garante que a empresa está evoluindo. Transforma 
o perfil de operação ao fazer com que essas pesso-
as interajam colaborando. Temos na empresa, apro-
ximadamente, 600 pessoas na operação em vários 
níveis e áreas de atuação. Em um evento interna-
cional, várias pessoas comentaram que o maior de-
safio no time de infra é fazer com que programem. A 
partir do momento que temos infraestrutura como 
código, a operação tem que saber gerenciar essa 
infraestrutura como código em algum nível. O time 
de infra tem a cultura de não programar. Os profis-
sionais precisam gostar do que fazem e visualizar 
o benefício que essa atitude traz tanto para a em-
presa quanto para o funcionário, pois aprendemos a 
otimizar o tempo. 

Interlocutor não identificado: O ágil realmente não 
pode ser a bala de prata. Porém em relação à ques-
tão de pessoas, com certeza todo mundo tem nas 
suas organizações equipe que não faz nada com 
agilidade. As equipes com as características que 
todos gostam o que fazem? O que está por trás 
desses profissionais? Quais são os valores? Que-
rer colaborar uma com a outra depende de como 
as pessoas se relacionam. Temos que valorizar não 
só questões técnicas, mas os valores que essas 
pessoas representam. Ao valorizarmos os aspec-
tos tecnológicos, aspectos de soluções técnicas e 
inovadoras, daremos um tiro no pé. Temos que va-
lorizar as pessoas que facilitaram esse processo e 
que se empenharam em comunicar e em trabalhar 
integrado com outras áreas. É uma mudança de 
paradigma na área de TI. Vale à pena pensar, pois é 
o futuro. O técnico é uma ferramenta e a colabora-
ção,  uma ferramenta maior. 

Edgar – Dataprev: Depois de tudo que foi coloca-
do, falamos no tripé, tecnologia, processos, pesso-
as, o elo entre essas forças, a questão da cultura, 
mudança da cultura e, principalmente, a mudança 
institucional apontarão as tendências e a forma 
como vamos nos inserir dentro dessa proposta de 
modelo que está se desenhando e tem sido exerci-
tado pelas grandes empresas do mercado. A cabe-
ça da empresa pensa de forma ágil, pensa voltada 
para o DevOps. Reconhecemos que há grande es-
forço, trabalho que temos que fazer na base, junto 
aos desenvolvedores, equipe técnica de infraestru-
tura. Porém, temos uma dependência das análises 
de negócios, das áreas de atendimento e da cadeia 
produtiva da empresa. Se essa cadeia não estiver 
com a mentalidade ágil, voltada na mesma sinto-
nia, iremos gerar soluções melhores, mas que vão 
esbarrar em outras dificuldades. O desafio, além 
dos mencionado por todos, está em tomar iniciati-
vas pensadas de forma integrada, através da qual 
podemos envolver todas as áreas da empresa para 
que todos caminhem em uma mesma velocidade, 
usufruindo e crescendo de uma forma homogênea. 
Na parte do desenvolvimento, a proposta do De-
vOps  é uma luz  no fim do túnel.  
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